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UTGIVARENs FÖRORD

Aren 1920-1940 restaurerades Kalmar slott. Undertecknad var enligt Kungl. Byggnadsstyrelsens förordnande arkitekt och arbetschef för denna restaurering, som hade till ändamål att iståndsätta det mycket förfallna byggnadsverket och rädda dess historiska interiörer och övriga kulturhistoriska och
konstnärliga värden. Samtidigt skulle slottets historia - och främst dess byggnadshistoria - utredas
och klarläggas. Som resultat av de undersökningar,
som verkställdes i samband med restaureringen, föreligga sedan 1944 två delar av arbetet Kalmar slotts
historia (B. I och IV). Enligt planen skall detta
arbete omfatta ytterligare två delar (B. II och III).
Under medeltiden och ännu under början av I8ootalet var slottet på alla sidor omgivet antingen av
vatten eller av låga sanka strandängar och trädlösa
hedmarker. Härigenom framhävdes byggnadens
kärva och krigiska utseende. Under 18oo-talet och
1900-talets början skedde en radikal förändring i
detta hänseende. På östra och norra sidorna gjordes
mycket stora utfyllningar i vattnet för modärna
hamnanläggningar med stora byggnader. De sistnämnda, som efter hand byggts allt större och
högre, hota att i arkitektoniskt avseende alldeles
trycka ned slottet. På västra sidan fylldes vallgraven
ut och planterades med träd och buskar så att den
kom att utgöra en direkt fortsättning på stadsparken. Intrycket blev härigenom utpräglat idylliskt,
och försvarsverkets krigiska karaktär gick förlorad.
Norr om slottet i den s. k. Slottsfjärden låg under
medeltiden och ännu under början av 16oo-talet såväl
stadens som slottets hamn. Sedan medeltidsstaden
under 16oo-talet jämnats med jorden och en ny stad
byggts på Kvarnholmen norr därom, användes den
gamla hamnen allt mindre, och med tiden blev den
alltmera uppgrundad. På 1900-talet hotade den att
helt växa igen, och dess stillastående vatten blev en
fara för staden i hygieniskt avseende. Framför allt
därför, men även av historiska och arkitektoniska
skäl, var det önskvärt att få rensa upp såväl Slotts-

fjärden som vallgraven. Ett tillfälle härtill erbjöd sig
under början av 1930-talet, då stor arbetslöshet
rådde. Under åren 1932-1934 utgrävdes såväl vallgraven som slottsfjärden såsom statskommunalt reservarbete.
Teknisk ledare för detta reservarbete var stadsingenjören i Kalmar Eiler T. Schiöler, med nuvarande stadsingenjören G. Lindehoff soni närmaste
man. Undertecknad var av Riksantikvarieämbetet
förordnad ledare för de kulturhistoriska undersökningar, som voro en förutsättning för att utgrävningen kunde få verkställas. Vallgravens utgrävning
påbörjades i augusti 1932 och på hösten samma år
uppfördes fördämningar över de båda inloppen till
Slottsfjärden, varefter fjärden länspumpades. Sedan
gyttjelagret, som på vissa ställen hade en mäktighet
av ända till 4 1 / 2 m fått torka ut något, påbörjades
utgrävningen.
Till hjälp vid de kulturhistoriska undersökningarna hade undertecknad dels ett flertal konsthistoriska studerande, dels författaren till efterföljande
arbete herr Harald Åkerlund, vilken under största delen av utgrävningen fungerade som dagkontrollant på
arbetsplatsen. Herr Åkerlund hade även till uppgift
att verkställa undersökning och uppmätning av de
lämningar av båtar och bryggor m. m., som framkomma vid grävningarna, och han utförde dessa
arbeten på ett mycket noggrant och i allo förtjänstfullt sätt.
I gyttjan i slottsfjärden lågo inbäddade talrika föremål av allehanda slag, framför allt rikligt med keramik, alltifrån den äldsta medeltiden till 1900-talet,
samt ett flertal båtar. Utgrävningsarbetets stora omfattning och de förhållanden, under vilka det utfördes,
gjorde det icke möjligt att verkställa en regelrätt
arkeologisk undersökning av gyttjemassoma i deras
helhet. De metodiska undersökningarna måste inskränkas till enstaka mindre områden, däribland särskilt till båtrestema och deras omgivningar. Dessutom verkställdes en noggrann arkeologisk prov-
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undersökning av ett större område i slottsfjärdens
fyndrikaste nordvästra del. Denna undersökning
utfördes 1933 av fil. kand. Nils Lagerholm. I övrigt
insamlades de lösa fynden från de arbetare, som tillvaratagit dem, och därvid antecknades fyndplatsens
ungefärliga läge i plan och höj d i enlighet med de
uppgifter som lämnades av vederbörande upphittare. För att stimulera arbetarna till att ha ögonen
med sig; och tillvarataga så många fynd som möjligt
lämnades hittelön, varvid särskild hänsyn togs till de
funna föremålens tillstånd. Detta förfaringssätt var
det enda möjliga på grund av grävningsområdets
mycket stora utsträckning och den stora arbetsstyrka som var sysselsatt där. Man måste räkna med
att en hel del fynd - många kanske av stort värde
- icke blivit tillvaratagna och att andra råkat på
avvägar. Det visade sig att tunga föremål, såsom
kanonkulor o. dyl. i stor utsträckning sjunkit igenom dyn och lågo på eller nära fjärdens botten.
I andra fall hade sådana föremål stannat ganska
högt uppe i dyn.
Det är av stor betydelse att de rika och historiskt värdefulla fynden från undersökningarna i
Kalmar slott och dess vallgrav samt i Slottsfjärden
bliva publicerade. Som en början föreligger härmed
båtfynden bearbetade av herr Harald Åkerlund.
J ag ber att få tacka herr Åkerlund för hans omsorgsfulla och sakkunniga undersökning och hear-

betning av dessa fynd. J ag vill betona att författaren själv är helt och hållet ansvarig för sina
resultat och dateringar. Samtidigt måste jag emellertid framhålla att jag icke är ense med författaren
om möjligheten att med någon större säkerhet datera de olika i slottsfjärden avsatta kulturlagren och följaktligen icke heller fartygen som låga i dem
- med de där påträffade stilhistoriskt daterbara
artefakterna.
I det inledande kapitlet >>Hamnen Kättilem> har författaren på ett flertal ställen givit uttryck åt andra
meningar ifråga om slottsomgivningarnas medeltida
topografi m. m. än dem, till vilka undertecknad kommit i sitt arbete Kalmar slotts historia L I de flesta
fall kan jag icke dela dessa hans meningar. Jag har
icke möjlighet att i detta sammanhang gå in på dessa
frågor, utan nöjer mig med att här konstatera våra
skiljaktiga syn punkter.
Bearbetningen av de i föreliggande arbete publi.cerade båtfynden har till stor del bekostats av Sjöfartsmuseet i Göteborg, som också helt och hållet
bekostat arbetets tryckning. Jag ber härmed att få
framföra ett vördsamt tack till Sjöfartsmuseets styrelse och till museets chef sjökaptenen Olof Traung
för detta synnerligen värdefulla stöd.
Stockholm i december 1950.

Martin Olsson
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Fartygsfynden .från den gamla hamnen i Kalmar
äro till antalet imponerande. De omspänna större
delen av medeltiden samt xsoo- (?) och x6oo-talen,
men från äldre tid saknas fynd av detta slag, om
man undantager en mindre båt, av vilken blott
obetydliga rester påträffades, och som möjligen
kan dateras till vikingatiden. Kalmarfynden äro
emellertid genomgående ganska små, enkelt byggda
fartyg. Av många återstod tyvärr endast bottnen
av skrovet, men några voro ganska väl bibehållna.
I all sin enkelhet ge fynden från Kalmar ett mycket gott studiematerial, som väsentligt ökar vår ringa
kännedom om särskilt det medeltida skeppsbyggeriet. Bäst bevarade voro nämligen de av farkosterna, som kunna dateras till medeltiden. Fartygsfynd från nämnda tidsskede ha hittills varit
påfallande sällsynta och man har i huvudsak fått
nöja sig med att studera de i ganska stort antal förekommande avbildningarna av skepp och båtar på
sigiller, målningar, kopparstick etc. Dessa bilder ge
oss visserligen det huvudsakliga: skeppens allmänna
utseende, tackling m. m., men det tekniska utförandet av skrovens olika detaljer giva avbildningarna
blott delvis - och ofta högst oklart - besked om.
Fynden i Kalmar göta det möjligt att i någon mån
utfylla en lucka inom vårt marinarkeologiska vetande.
I det skick, vari ett gammalt fartygsskrov vanligen befinner sig vid påträffandet, ger det oss en
mycket ofullständig och ej sällan felaktig uppfattning om skeppets ursprungliga former. Det är först
efter hoppassning i rätt läge av köl, stävar och
andra viktiga detaljer, och efter en åtminstone
schematisk rekonstruktion på papperet, som man
med större säkerhet kan sluta sig till, hur fyndet
bör ha tett sig i oförstört skick. Därför ha rekonstruktioner, i alla de fall där sådana visat sig möjliga
att utföra, fått komplettera beskrivningarna. På
rekonstruktionsförsöken har tydligt markerats, vad
som är >>fri>> konstruktion och vad som har säkert
underlag. I någon mån böra vissa rekonstruktioner

anses som preliminära, emedan mera säkra belägg
rörande en del detaljer torde kunna erhållas för
något av fynden, om man t. ex. vill framställa
noggranna rekonstruktionsmodeller av dem. Dylika
har författaren byggt av de två bäst bevarade medeltida skeppen, Fynd I och Fynd V. Det är min förhoppning, att beskrivningarna av de många farkosterna gjorts tillräckligt klara och tydliga. Att fel
av ett eller annat slag insmugit sig i framställningen
är väl troligt, studiet har ju gällt ett - på grund av
det ringa antalet tidigare jämförliga fynd - föga
behandlat ämne. Till klarare belysning av vårt
medeltida skeppsbyggeris utveckling har såsom avslutning på materialbeskrivningen givits en översikt
- byggd på det fyndmaterial från denna period,
som tills dato kommit i dagen.
Jag ber att få tacka Riksantikvarie Martin Olsson,
dels för att han ansett sig kunna anförtro mig uppdraget att beskriva det stora material, som dessa
fynd utgöra, och dels för att han ekonomiskt understött arbetet därmed. På grund av arbetets stora
omfattning har dock en icke ringa del därav fått
göras på egen bekostnad. Chefen för Statens sjöhistoriska museum, Museidirektör Gerhard Albe,
vill jag tacka -såväl för personlig uppmuntran i
arbetet som för att han för sitt museum låtit bygga
de ovannämnda modellerna av två medeltida fartyg. Dessa båda viktiga fynds ursprungliga utseende kan därigenom betydligt klarare illustreras
i beskrivningen. Dessutom vill jag tacka förre amanuensen vid Sjöhistoriska museet, Fil. lic. Gunnar
Jonsson, som hade vänligheten att - på ett tidigt
stadium av arbetet - genomgå ett avsnitt av manuskriptet och därvid gjorde en del påpekanden, sär.skilt rörande facktermer.
Till Vitterhetsakademiens redaktion, som ordnat med tryckningen - särskilt har Fröken Ulla
Behr haft hand om arbetet därmed - vill jag
även framföra mitt tack.
H. A.

UTGRÄVNINGEN AV SLOTTSFJÄRDEN
FYNDENS ART
PI.
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och 3 visa det utgrävda området

Under medeltiden och ända fram till mitten av
16oo-talet var det då ganska stora vattenområde,
som är beläget mellan Kvarnholmen och slottet
och som nu benämnes Slottsjjärden, Kalmar stads
hamn. På en karta från 1610 betecknas denna hamn
med namnet Kättilen (kitteln). Fjärden upptog
då en mer än dubbelt så stor yta, som den gör nu.
Genom utfyllningar - till största delen ha dessa
utförts under 18oo-talets senare hälft - har vattenområdet undan för undan minskats. Hela järnvägens område, som sträcker sig längs fjärdens norra
sida, vilar på utfyllning, och en stor del av stadsparken ligger på utfylld mark. slutligen är slottets
norra vall, byggd på I500-talet, i sin helhet lagd på
pålning och fyllning. u p p rensningen av slottsfjärden kunde därför självfallet icke omfatta hela
det ursprungliga hamnområdet utan bara den del
därav, som lämnats fri från utfyllningar. Den vid
utgrävningen tömda delen av fjärden upptager en
yta av omkring 5 hektar. På kartan, pl. 3, visas
bl. a. den ungefärliga sträckningen av strandlinjen
kring hamnen på medeltiden, med den nuvarande
strandlinjen inlagd som jämförelse. Åtskilligt flera
fynd av såväl fartyg som andra föremål skulle med
säkerhet påträffats, om det hade varit möjligt att
utgräva hela den gamla hamnen. Det berättas t. ex.
att då utfyllningarna gjordes för järnvägsområdet
och planteringen mellan detta och fjärden observerade man ett flertal fartygsskrov, som delvis stucko
upp ur muddret. Någon undersökning av dem blev
tyvärr icke gjord.
slottsfjärden hade genom avsättning av gyttjemassor så uppgrundats, att det bara var en tidsfråga,
när den skulle alldeles växa igen. Vattendjupet var
knappt 1 / 2 meter, medan däremot de gyttjelager,
mudder, som avlagrats i den gamla hamnbassängen,

på vissa ställen voro ända till 4 1 / 2 meter mäktiga.
En utgrävning av Slottsfjärden var därför nödvändig, och detta icke minst av trevnadsskäl - det
grunda gyttjiga vattnet gav under varma sommardagar en ganska obehaglig lukt ifrån sig. Ett lämpligt tillfälle att igångsätta en dylik utgrävning, ett
ganska omfattande företag, yppade sig under de av
stark arbetslöshet präglade åren i början av 1930talet. Ett projekt att utgräva slottets igenfyllda
vallgrav kunde samtidigt realiseras.
Utgrävandet av vallgraven påbörjades i augusti
1932, och på hösten samma år uppfördes fördämningar vid de båda inloppen till Slottsjjärden, dels
vid Södra infartsbron (även benämnd Tullbron),
som vid fjärdens norra del förbinder Kvarnholmen
med fastlandet, och dels från slottsvallens östra
rundtorn över till Talludden. När fördämningarna
blivit färdiga utpumpades vattnet i fjärden, men först
då muddermassorna genom en successiv utdikning
erhållit en något fastare konsistens påbörjades i februari 1933 - utgrävningsarbetet, med början
i Slottsfjärdens östra del, vid Talludden. Fjärdens
botten, som bestod av gulvit sand och grus, låg lägst
i den västra delen, invid stadsparken, det område,
där det äldre Kalmars hamnbryggor voro belägna.
Sektionerna a-a och b-b på pl. I visa nivåförhållandena inom detta område. Grundast var fjärden på en sträcka mellan slottets norra vall och
den lilla holmen i östra delen. Sektion c-c. Längs
stadsparken samt längs fjärdens östra sida måste
man kvarlämna en del mudder för understödande
av de utfyllda markområdena här, men för övrigt
bortskaffades muddermassorna fullständigt såväl i
fjärden som i den lilla dammen, >>Tvättfatet>>, mellan Tullbron och järnvägen. Muddret östes med
skyfflar i tippvagnar och blev använt till utfyll-
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Fig. r. Slottsfjärden i Kalmar under pågående utgrävning. Ca 3/5 av fjärden har här tömts på mudder. Bilden är tagen
från Kalmar slotts >>Kuretom». I förgrunden ett par av slottets tornspiror. I bakgrunden: Bakom stadens vattentorn,
som synes till vänster, ligger Ängö. I bildens mitt Kvamholmen, där staden förlades efter r647 års brand. Domkyrkan
och ångkvarnen dominera här stadsbilden. Till höger hamnområdena. Vid horisonten Öland.

Fig. 2. När fjärdens muddermassor så småningom torkade ut i sommarhettan krackelerades ytan genom stark sprickbildning. På bilden ser man i mitten restema av ett fartyg, Fynd X, utgrävda. Längre till höger ett par arbetare vid
ett just frilagt båtfynd, Fynd VII.
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ning av ett nytt kajområde längst ut på Tjärhovet.
Utgrävningsarbetet, som fördröjdes av en del andra
arbeten - bl. a. måste en ombyggnad av stadsparkens stödmur mot vattnet företagas - var avslutat
hösten I934, och i slutet av november samma år
insläpptes vattnet åter i den nu betydligt fördjupade
gamla hamnbassängen. Aret därpå utfördes efter fördämning och vattnets utpumpande - en
upprensRing av partiet närmast öster om slottet, där
emellertid några fartygsrester icke påträffades. Inom
detta område förekomma ej heller många fynd av
annat slag.
Under arbetets gång gjordes en mängd fynd av
fartyg och smärre båtar, pålningar för bryggor, stenkistor m. m., samt utomordentligt rika fynd av
keramik, glas-, läder-, tenn- och bronsföremål m. m.
Att vid en utgrävning av denna omfattning tillvarataga alla föremål av intresse, även de allra minsta,
skulle varit praktiskt genomförbart endast om hela
muddermassan hade kunnat spolas genom såll.
En sådan metod skulle emellertid fördyrat det ändå
mycket kostsamma arbetet i så hög grad, att detta
förfarande icke ansågs kunna komma ifråga. För
att stimulera arbetarna att tillvarataga alla föremål erhöllo de en liten summa i hittelön för varje fynd,
eller samling fynd, som gjordes. De flesta befintliga föremål blevo sannolikt tillvaratagna, men en
del smärre dylika följde dock säkerligen med till
avstjälpningsplatsen.
I större delen av fjärden låg muddret skiktat,
med tunna ränder av snäckskal, sand, träavfall o. d.
iakttagbara om man gjorde ett skarpt vertikalsnitt
genom massan. På omkring I m:s djup låg flertalet fynd från medeltiden, medan I500- och I6ootalsföremål i regel lågo ett par, tre dm högre.
Äldre än från medeltid voro mycket få av fynden.
Nivån ca o,8-I,2 m under muddrets yta utgjorde
på vissa områden, där fyndfrekvensen var stor, ett
tydligt iakttagbart kulturlager, och arbetarna lärde
sig snabbt, att det lönade sig bäst att söka efter
föremål på denna nivå. Enstaka fynd kunde dock
ligga djupare, rubbningar genom pålning för bryggor, ankringar m. m. ha givetvis förekommit, men
de undre lagrens konsistens var så fast, att t. ex.
det största av de funna järnankarena låg mer än
I m över fjärdens sandbotten, på ett ställe, där
mudderlagrets totala tjocklek var omkring 2,2 m.
Muddrets konsistens var ungefär lika överallt i
fjärden - lösare i de övre skikten, fastare mot
bottnen - utom där en i sen tid uppmuddrad

ränna snett över fjärden gått fram. Här voro givetvis lagringsskikten utplånade och fynden fåtaliga.
På en några tiotal kvm stor yta - vid en plats
något söder om H på pi. I - utfördes av fil. kand.
N. Lagerholm under utgrävningens slutskede en
noggrann undersökning av fyndfrekvens och fynddjup. Platsen valdes invid den stora brygga, som
skjutit ut i Kättilen, därför att fynden här voro
särskilt talrika. Det visade sig dock senare, att
olika omständigheter gjorde resultaten missvisande.
Muddret var bemängt med en massa avskräde, träavfall och stenar som dels utkastats från bryggan,
och dels torde härröra från rivningen av en bastion,
som legat invid platsen och som revs vid I 6ootalets slut. Bryggan har även på annat sätt medverkat till att skikten här låga mindre intakta än
annorstädes: utbyten av bryggpålar, nedstuckna
stakar etc. Mudderlagret hade inemut 4,0 m:s mäktighet här.
Av de funna fartygen och båtarna blevo Fynd I,
II, III, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV i sin helhet
tillvaratagna. Samtliga dessa, utom VI och XIV,
konserverades. A v övriga fynd tillvaratogas och
konserverades blott viktigare delar. De ansågos
nämligen icke ha så stort värde, att bevarande av
alla detaljer var motiverat. Konserveringen utfördes efter anvisningar av konservatorn vid Statens
historiska museum, ingenjör Gillis Olson.

Fig. 3· Kalmar stad med dess närmaste omgivningar ..
Detalj av Generalstabens karta. Skala 1: 100 ooo.

HAMNEN >>KÄ TT ILEN>>

UR HAMNENS HISTORIA

Namnet på det sund, som skiljer Öland frän Småland, är tidigast belagt genom en inskrift på en
södermanländsk runsten. Stenen hugfäster minnet
av två män, av vilka en blev dödad i >>Kalmarna sundom>>. Detta namn betyder sannolikt >>stengrundens
sund>>. Den småländska kusten längs Kalmarsund
präglas nämligen i hög grad av en mängd ur vattnet
delvis uppstickande större eller mindre stenskär,
vanligen bestående av anhopningar av rullstensblock på moränbankar, och dessa skär kallades
fordom >>kalman>, en benämning, som de troligen
mycket tidigt erhållit. Ortnamnet Kalmar torde
kunna förklaras genom den särskilt rika förekomsten
av dylika kaimar vid denna plats.
Kalmar är beläget på en vid sundets näst smalaste
del utskjutande större udde, det s. k. Kalmarnäset.
Vid vilken tid samhället började växa upp här är
en fråga, som sannolikt aldrig kommer att fullt säkert
besvaras. Ortens äldsta bebyggelse går nämligen
tillbaka ända till järnålderns mitt. Den mängd av
fornlämningar, bestående av gravar frän dels folkvandringstid och dels vikingatid, som ligga omedelbart utanför staden, visa att platsen redan tidigt
har varit ett bebyggelsecentrum, och flera skäl tala
för, att det redan på vikingatiden fanns en handelsplats här. Det fanns goda, välskyddade ankringsplatser och hamnställen innanför hol_t_narna, och
platsen hade ett för samfärdseln med Oland, Gotland och länderna kring Östersjön ypperligt läge.
Vidare hade den ett bördigt uppland, den rika
Mörebygden, och för den längre in belägna myrmalmsrika skogsbygden blev Kalmar tidigt en av
de förnämsta utförselorterna, >>kalmarsjrern». Även
det tidvis mycket givande sillfisket i sundet synes
ha haft stor andel i samhällets uppblomstring. Köp1 Adolf Schiick: Studier rörande det svenska stadssamhällets uppkomst och äldsta utveckling. Upsala 1926. S. 230.

byns utveckling fortskred snabbt. Redan vid 1 IOOtalets mitt var Kalmar en ganska betydande ort. Detta
framgår av att Kalmar är en bland de fä nordiska
städer, som omnämnas av den arabiske geografen
Idrisi i kommentaren till hans vid nämnda tid utarbetade världskarta. Man anser det möjligt, att
Kalmar vid början av 1200-talet var landets förnämsta stad. 1 Den tidigare förmodligen rätt blygsamma handelsplatsen hade alltså då hunnit växa
upp till en av Nordens viktigaste köpstäder. Kalmar
omgärdades, liksom Visby, med tinnade murar och
torn, och kyrkor, kloster och köpmanshus växte
upp i skydd av ringmuren. Samtidigt som staden
utvecklades och befästes blev den också mer och
mer ett politiskt centrum av stor betydelse i nordisk
historia.
Hamnen var stadens upphov och livsnerv, och
Kalmars historia har i alla tider varit intimt förknippad med hamnen, som under kanske tusen är utgjort smålandskustens viktigaste handelsplats. Vikingaflottor sökte sig in mellan ·holmarna till den
välbekanta hamnplatsen, Hansans koggar och holkar
lossade och lastade vid medeltidsstadens bryggor.
Kungar och drottningar med ståtliga skepp och
lysande följen förlänade gäng efter annan åt hamnen
en målerisk anblick. Det mäktiga slottet reste sina
murar och torn till ett skydd för hamn och stad.
Kättilens mörka vatten har speglat dess stolta resning genom tiderna. Sedan snart tre sekler tillbaka
lossa och lasta emellertid icke längre några fartyg
vid den gamla hamnens bryggor. Den har legat
övergiven medan dyn lagt sig djupare och djupare
över dess sjunkna fartyg och andra hemligheter.
Det kan vara motiverat, att här i all korthet låta
några viktiga årtal ur hamnens historia passera revy.
Tidigast omtalas den av Saxo Grammaticus i »Historia Danica>> där han nämner Kalmar som mellanlandningsplats för den danska flottan vid uppseglingen till Bräviken före slaget vid Brävalla,
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Fig. 4· Kalmar stad och slott 1610. Detta är den enda bevarade karta, där hamnen betecknats med sitt sannolikt medeltida namn, Kättilen. Stadsplanen är ej fullt korrekt återgiven, särskilt vad ringmurens sträckning beträffar. Jfr pl. 3·

vilket stod någon gäng omkring är 740. Saxo,
som skrev sin krönika vid slutet av 1 Ioo-talet, beskriver Kalmar som en (då) befäst stad, ett oppidum.
Ar 1027 sände Olof den helige efter slaget vid
Helgeä sina skepp till Kalmar, där de upplades
för vintern, medan han själv for landvägen tillbaka
till Norge. Ett sekel senare, är 1123, ankrade vid
Kalmar Sigurd J orsalafarares flotta, med vilken
han var ute på ett korståg till Småland, >>kalmareledingen». Därvid härjades och brändes såväl staden som bygden däromkring. De sistnämnda uppgifterna ha nedskrivits av Snorre Sturlasson vid
början av 1200-talet.
Till skydd för hamn och stad uppfördes, möjligen
av Knut Eriksson, vid hamnen en kastal, vilken
kan sägas vara början till den välbefästa medeltidsborg, som här så småningom reste sig, rikets star-

kaste utpost mot söder. Kalmar stads äldsta sigill,
för övrigt det äldsta stadssigillet i hela Norden,
är bevarat på en urkund frän 1200-talets mitt. Det
visar ett krenelerat torn vid stranden av ett hav,
kanske just den ovannämnda kastalen. Fig. 109.
Under hela medeltiden spelade Kalmar en viktig
roll i N ordens historia. Hamnen fick gäng efter
annan lämna skydd åt fartyg ur egna eller främmande flottor. Folkungar, Sturar och Vasar trampade ofta dess bryggor. Birger Jarl var bland andra
med vid det kyrkomöte, som är 1266 ägde rum i
Kalmar. Hans son, Magnus Laduläs, mottog här,
antagligen vid borgens brygga, är 1276 sin blivande
drottning Helvig, som med lysande följe kom sjöledes frän Lybeck. Ett möte med ombud frän 23
hansestäder hölls i Kalmar är 1285. Under 1300talet hällos flera politiska möten av stor vikt i
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Fig. 5· Kalmar stad med omgivningar 1627. Avsnitt ur karta av Olof Hansson Örnehufvud. Denne har även ritat 161o
års karta, fig. 4· Båda i Krigsark. De två huvudinloppen till hamnen, ett från nordost och ett österifrån -tydligare
angivna på pl. 3 - äro här markerade genom höga prickar på de närliggande grunden. Den holme i bildens övre del,
på vilken en fyruddig skans angives, är Knarrholmen, vid vars inre sida Knarrehamn kan förmodas ha legat. Den mindre
holmen söder om Knarrholmen kallades vid 16oo-talets mitt Kampen eller Södra Knarren.

staden, bl. a. bekräftades här år 1332 Skånes förening
med Sverige. Toppunkten i medeltidshamnens historia markeras väl av året 1397. Det var då drottning Margareta samlade N ordens stormän i Kalmar
till den akt, som fått namnet Kalmarunionen. Knappast någonsin har väl det gamla Kalmars hamn fyllts
av en mera lysande samling skepp än då, sällan
har den väl företett en så imponerande anblick!
Även på 1400- och 1500-talen var Kalmar me1 Om stadens öden se t. ex. Berggren-Hofren: Kalmar
stad och dess historia, Kalmar 1936, och Volmar Sylvander:
Kalmar slotts och stads historia, I-IX, Kalmar !864-1874·
(Sylvanders behandling av källmaterialet är dock ofta okritisk,
varigenom ibland grovt felaktiga framställningar gjorts.)

delpunkten för många politiska händelser. Det
skulle emellertid föra för långt från det egentliga
ämnet och taga för stort utrymme att här närmare
fördjupa sig i stadens rika historia. Vad som anförts får vara nog för att giva en uppfattning om,
att stadens historia till väsentliga delar är intimt förknippad med hamnens. Tack vare sin goda hamn
var medeltidens Kalmar av den största betydelse
för Östersjöländernas samfärdsel och den av förbindelserna stimulerade kulturella utvecklingen i
vårt land. Vid upprepade tillfällen blev hamnen
utnyttjad för stadens och rikets försvar. 1
Ar 16II, då Kalmar var huvudskådeplatsen för
ett av våra blodigaste krig, utarmades staden full-
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Fig. 6. Karta .över Kalmar stad, utförd av Eiler T. Schiöler 1939· Detalj visande Slottsfjärden med omgivningar samt
stadens f!Ya hamnområden. Jfr pl. 3, där nuvarande stadens konturer markerats för jämförelse med strandlinjen på
medeltiden.

ständigt genom plundring och brand. Efter denna
skövling hann den aldrig helt repa sig, ty redan år
1647 övergick en ny häftig eldsvåda hela staden,
och därmed var den gamla hamnens öde beseglat.
Det beslöts nämligen, att staden omedelbart skulle
förflyttas till den närbelägna ön Kvarnholmen, som
erbjöd ett för stadens försvar mycket gynnsammare
läge, och där befästningar genast började uppföras.
Här fick man en djupare hamn än den, som den
gamla av dy mer och mer uppfyllda Kättilen er-

bjudit, och den senare hade efter något decennium
spelat ut sin roll som stadens skeppshamn. Visserligen torde även i senare tid smärre fartyg ibland
ha inlöpt i den gamla hamnen, men någon utoch inlastning av nämnvärd omfattning lär icke
ha förekommit här. Det gamla Kalmars befästningar blevo jämnade med marken före 16oo-talets
slut, och hela platsen lades oskyddad och öde så
när som på slottet, som stod kvar, ehuru även detta
gick mot en period av förfall.

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

HAMNPLATSENS TOPOGRAFI

Medeltidsstadens och -hamnens belägenhet framgår av pl. 3· Staden låg vid en inbuktning, som
vid södra sidan avgränsades av den utskjutande lilla
halvö, på vilken först kastalen och senare borgen uppfördes till skydd för hamnen och staden. Nämnda
halvö genomskars på medeltiden av en vallgrav
och blev därigenom en ö. (Det är även möjligt,
att ett sankt parti ursprungligen fanns vid halvöns
bas. I så fall skulle den redan frän början haft mera
karaktär av ö än halvö.) Vid norra sidan om bukten
låg en större längsträckt ö, som på 1300-talet fick
namnet Systraholmen, därför att den tillhörde (?)
ett nunnekloster, beläget norr om staden invid
det smala sund, Systraströmmen, som skilde ön frän
fastlandet. Senare blev ön kallad Kvarnholmen en rad väderkvarnar voro då uppförda på en ås,
som strök fram i öns längdriktning. I en vid båge,
frän den udde där kastalen stod och bort mot Kvarnholmen, sträckte sig utanför den ovannämnda bukten en moränbank, vars högsta partier stucko upp
över ytan, bildande låga, steniga smäholmar, och
stenuppfyllda, vid lågvatten synliga grund, s. k.
>>kalman>. (Jfr s. 13.) Innanför denna skyddande
moränbank låg den djupare bassäng, Kättilen\ som
var den gamla stadens hamn. 2
Inne i själva hamnen låg ett stengrund, på 16ootalskartor betecknat >>Calman> eller >>Lilla Calman>.
Den förstnämnda beteckningen bär det på en karta
frän 1650, där det tydligt angives som en stenan1 På en annan plats vid Kalmarsund, ca r km norr om
Bergkvara, bär ännu i dag en liten välskyddad vik namnet
Kitteln. (Ekonomiska kartbladet Bergkvara.)
2 Författaren har vid ett tidigare tillfälle (S:te Christophers
Gilles Chroenica XI, Kalmar 1937) dragit fram omständigheter, som tyda på, att det allra äldsta Kalmar hade en annan
belägenhet än den ringmursomgärdade medeltidsstaden. Ett
sådant antagande stödes av, att en rundkyrka synes ha legat
ett stycke norr om medeltidsstaden, en placering, som är svår
att förklara på annat sätt, än att samhället ursprungligen låg
ett stycke längre norrut. I en anteckning från omkr. 1380
i stadens gamla tänkebok talas om ett norr om staden beläget
markområde, som benämnes >>des olde stades guedes», vilket
bör betyda >>gammelstadens äga>>. En tredje omständighet,
som även kan anses stöda åsikten, att det äldsta Kalmar ej låg
på medeltidsstadens plats, hade vid ovannämnda tidpunkt
ej observerats av förf. Det har funnits en hamnplats som synes
vara äldre än medeltidshamnen vid Kalmar. Denna hamn var
belägen ett stycke längre norrut och benämndes Knarrehamn.
(Martin Olsson har i Kalmar slotts historia I, s. I I f. antagit,
att Knarrehamn var belägen vid Knarrholmen - nuvarande
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hopning i närheten av Kvarnholmens östra udde.
Namnet på grundet har efter all sannolikhet icke
något direkt samband med stadsnamnet, utan är
förmodligen endast den gängse benämningen på
dylika stengrund. Att just ifrågavarande grund
blivit särskilt markerat på kartan beror tydligen
bara på, att det låg inne i hamnen, där det kunde
vara till hinder vid navigeringen. Det senare namnet,
Lilla Calmar, som ger intryck av att ha direkt samband med stadsnamnet, förekommer på en karta
från omkr. 1673 och är sannolikt uppkommet genom
en missuppfattning av kartritaren. På en karta
frän 1724 är namnet nämligen ändrat till >>CallmarGrundet>>.
På vikingatiden och vid början av medeltiden, då
fartygen voro ganska grundgående samt vattendjupet
vid kalmarkusten något större än i våra dagar,
kunde de, som kände väl till farvattnen, segla in
i hamnen nästan var som helst mellan holmarna.
Det fanns annars två huvudfarleder, en sydlig, som
gick innanför Grimskär in norr om den plats, där
nu Talludden ligger (då en större holme), samt
en nordlig, som gick omedelbart utanför Kvarnholmen, rakt över den plats, där nu Ölandshamnen
är belägen. Jfr pl. 3· På en karta frän 1627, fig. 5,
äro båda dessa farleder markerade med höga prickar
på de närliggande holmarna och grunden. Genom
Systraströmmen har man även haft ett inlopp
norrifrån, användbart åtminstone för mindre farkoster.
De små holmarna utanför hamnen äro på några
Varvsholmen - vilket ej är osannolikt.) Knarr eller knorr
var benämningen på vikingatidens och den tidiga medeltidens förnämsta last- och handelsskepp. Svenska medeltidsurkunder omnämna aldrig knarrar, och man kan därför anse
som sannolikt, att denna skeppstyp försvann här före 1300talet, den tid, då våra urkunder börja bli mera givande. Flera
omständigheter antyda, att knarren varit lika allmänt använd
i vårt land som i Norge och Danmark. Runstenar från vikingatidens slut ha inskriptioner, vari knarren omnämnes (Varpsundsstenen i Uppland, Mervallastenen i Ytterselö, Södermanland m. fl.). Även några ortnamn- förutom den ovannämnda
Knarrholmen vid Kalmar ha vi flera i Bohuslän: tre Knarrevik,
ett Knarrholmen (fyrplats), ett Knarrudden och ett Knarrviken
- utvisa, att knarren varit vanlig här. (Bohuslän tillhörde
dock då det norska området.) Knarrehamn kan ha varit
kalmarnäsets hamnplats redan på vikingatiden, och förf. ämnar
i en särskild uppsats försöka närmare utreda, vad detta betyder för frågan om det äldsta Kalmars belägenhet. Det
förefaller icke osannolikt, att Knarrholmen var den äldsta
handelsplatsen för orten, en >>björkö>>. Fynden av romerska
denarer på holmen kunna ge en antydan härom?
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av 16oo- · och 1700-talskartorna namngivna, men
vissa av namnen skifta från tid till tid, och därför
är det ibland svårt att med säkerhet avgöra, vilket
namn som i verkligheten har använts på den eller
den holmen. Martin Olsson har lämnat en utförlig
redogörelse för dessa olika holmnamn, och det kan
därför anses överflödigt att här ingå på någon ytterligare utredning därom. 1 Inne i Kättilen, ett stycke
norr OII\ nuvarande Talludden, låg en liten holme,
benämnd >>Beck Hollmem, sannolikt en för upplag
av beck och tjära, kanske även . för kalfatring och
översyn av fartyg och båtar använd plats. stenhuggareholmen kallades på 16oo-talet en holme, som
låg omedelbart öster om den plats, där Ölandshamnen nu är belägen. Vid århundradets slut benämndes
den Tullholmen och ett århundrade senare hade
namnet ändrats till >>Vedugårdsholmem. En ganska
stor holme, benämnd. Gräsholmen, låg på nuvarande
Talluddens plats. Längre åt öster låg en ännu något
större holme, som vid 16oo-talets mitt kallades
>>Slacktareholmem>. Något senare är detta namn
ändrat till >>Qvarnholmem. Kartorna visa, att det
då fanns en väderkvarn och ett hus, troligen mjölnarens bostad, på <ienna holme. 2
Längre ut, där nu Tjärhovet är beläget, lågo
>>Rågholmen>> (Rågholmarna) och >>Tärnöhren». Något
söder därom ligger Grimskär, som - på ISOOoch 16oo-talen - befästes till skydd för hamninloppen. Ivar Modeer har härlett detta namn av
grima, som han tolkar såsom en benämning på ett
å skäret uppsatt seglingsmärke, en mycket sannolik
förklaring. 3 Strax norr om den stora Kvarnholmen
(där staden på 16oo-talet förlades) lågo två holmar,
av vilka den, som numera benämnes V arvsholmen
kallades >>norra Knarrholmen>>, och den som nu
benämnes Laboratorieholmen kallades >>Kampen>> eller >>södra Knarrem. 4 Det ursprungliga namnet härleder sig säkerligen från skeppsnamnet knarr och
går sannolikt tillbaka ända till vikingatiden. (J fr not
på sid. 17.) Troligen var det vid norra Knarrholmen, som den vid medeltidens slut omtalade Knarrehamn låg.
1 Martin Olsson: Kalmar slotts historia I.
Uppsala 1944.
Kap. r.
2 Martin Olsson har antagit, att det är denna holme, som
vid medeltidens slut kallas >>Gaddaholm>>, men stöd härför
saknas. Jfr s. 2 r.
3 Ivar Modeer: Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster. Uppsala 1936, s. 73·
4 Wärnskölds
>>Berättelse om dhe Proiecter som öfwer

AVSPÄRRNINGSANORDNINGAR

På medeltiden, . kanske även tidigare, var det
vanligt att förtränga, och vid kritiska tillfällen helt
spärra, hamninloppen medelst förpålningar eller
genom att spänna hopkedjade stockar tvärs över
inloppen. Rester av ett antal stenkistor, som sannolikt använts i en dylik avspärrningsanordning, hittades vid utgrävningen av hamnen. En hel rad
sådana kistor h~ legat i rak linje över fjärden, från
slottet och bort till den lilla holmen i dess östra
del, ungefär där sektion c-c på pl. I är tagen.
Tre stenkistor voro till stor del bevarade, av två
återstodo däremot endast stenhögar, som utvisade
var de legat. Den bäst bibehållna låg vid Sr, helt
nära slottets norra vall. Fig. 8. Den hade kvadratisk planform med något över 2 meter långa sidor,
samt var byggd av fyrkanthuggna furustockar,
vilka ej voro hophuggna i hörnen utan endast förbundna med varandra genom en vertikal stolpe av
ek i varje hörn. Dessa ekstalpar voro trädda genom
fyrkantiga hål i stockändarna. På det näst understa
stocklaget låg en bädd av kluvna . runda ekstockar,
på vilka stenfyllningen vilade.
Den andra kistan i raden låg vid S2. Den var
konstruerad på samma sätt som den förra, fast något
mera primitivt. Stockarna v:oro av ek, dels runda
och dels tillhuggna. Bädden, som här låg på understa
stocklaget, bestod av grova grenar av asp, ek, en
och fur. Fig. 7 visar denna stenkista. Vid S3 låg
en hop stenar, som sannolikt utgjorde resterna av
en liknande stenkista, och vid S4 fanns en stock
av samma utseende, som de i kistorna förekommande.
Bredvid stocken lågo en del stenar, som tydligen
tillhört den förstörda kistan. Säkerligen ha de båda
sistnämnda dylika förstörts vid muddringar, som
företogas vid början av 1900-talet. Då uppmuddrades en ränna snett över fjärden från järnvägsbron
deedh nyia CaJmars befästning på Qvarnholmen äre fattade>>.
Dat. Stockholm den 28 nov. r6s6. Hand!. rör. Skandinav.
hist. XXXV, s. 334· Namnet Kampen på den södra Knarrholmen anspelar möjligen på, att holmen var mycket stenig,
kamp är nämligen detsamma som fältsten, klappersten, men
hade förr även betydelsen >>jämnt, slätt fält•>. (J. E. Rietz:
Svenskt dialektlexikon. Malmö r867.) Holmens namn kan
emellertid även ha samband med den nederländska staden
Campen, som i början av IJOO-talet erhöll privilegier på sillflske vid smålandskusten. Det synes icke otänkbart, att holmen ifråga blivit upplåten åt nederländarna vid denna tid.
Arkeologiska under3ökningar på holmen torde kunna lämna
bevis för eller emot ett sådant antagande.
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Fig. 7. Återstoden av en av de i rad liggande stenkistor, som sannolikt utgjort fästpunkter för en medeltida spärrbom
av hopkedjade stockar, avsedd att vid kritiska tillfällen kunna spärra tillträdet till hamnen. Jfr pl. r, z och 3· Denna
stenkista är på p l. r betecknad S 2.

Fig. 8. Den närmast slottet liggande stenkista, S I på p l. r, som ingått i spärrbommen, vilken lagts över fjärdens grundaste del. Stenkistan är, liksom den på fig. 7, byggd av i fyrkant lagda stockar, som sammanhållas av klena stolpar av
ek, trädda genom urstämda fyrkantiga hål i stockändarna. En på de understa stockarna lagd träbotten uppbär stenfyllningen.
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bort till inloppet vid slottsvallens östra rundtorn.
Det syntes tydligt på fyndfrekvensen, var denna
ränna gått fram, liksom i snittet på muddermassan,
där de annars iakttagbara lagringsskikten voro utplånade.
Den femte stenkistan i samma rad påträffades
vid ss. Av denna återstod blott de två understa
stockpaten samt en stor hög stenar. Kistan var
dubbelt så lång som de övriga. Dess längdriktning
sammanföll med fluktlinjen över de andra. Några
meter öster om densamma påträffades i samma
linje rester av en båt, som blivit sänkt genom stenbelastning. Den syntes ha varit omkring IO meter
lång. Nu var den så förstörd genom stenfyllningens
tryck, att en närmare undersökning av resterna icke
ansågs lönande. (Uppmätn. av S2 o. Ss på pl. 2 a).
Eftersom samtliga dessa stenkistor lågo i en rak
linje över fjärden, just på det ställe, där denna var
grundast, är det tydligt, att de tjänat ett visst ändamål i samband med varandra. Den sannolikaste
förklaringen torde vara, att de utgjort förankringsplatser för bommar eller kedjor, varmed hamnen kunnat avspärras. Om de blivit utlagda till
förtöjningsplatser åt fartyg och båtar hade de
säkerligen icke placerats på hamnens grundaste
ställen.
År I 507 lät Svante Sture sin befälhavare vid
belägringen av Kalmar slott, Hemming Gadh, göra
en del anordningar för att avskära slottet för tillförsel från sjösidan. Stora stenkistor nedsänktes i
hamnen vid inloppet till slottet för att hindra fartygen från att komma fram, och en förtäckt bestyckad pråm lades tätt under muren mitt emellan de
båda lönportarna. Martin Olsson har i en längre
exkurs i Kalmar slotts historia I behandlat de händelser, som under den långa belägringen ägde rum
i staden och slottet och gjort ett försök att rekonstruera förloppet. 1
Det förefaller dock knappast troligt, att det är
rester av den vid denna tid gjorda avspärrningen,
som nu påträffats. Troligen är denna gjord vid
ett ännu tidigare tillfälle. På Gustav Vasas tid låg
slottets skeppsgård förmodligen vid dess östra sida,
där det var djupare vatten än i fjärden, och sannolikt fanns det lastbryggor här redan tidigare. För
att hindra undsättning av slottet var det alltså
viktigast att spärra åt detta håll. Fartyg, som via
Kättilen ville försöka nå fram till slottet, voro jämförelsevis lätta att hindra. Öster om slottet voro
de skyddade av detta, och det enda effektiva sättet

att här spärra tillträdet var att, som Hemming Gadh
gjorde, förankra en artilleripråm så nära slottets
murar som möjligt. Att spärra Kättilen, men lämna
östra sidan fri vore ju meningslöst, ty även om
man icke hade hamnbryggor här var det möjligt
att lägga till med smärre båtar och förse de inneslutna
med alla önskade förnödenheter. Detta insåg Gadh
klart, och lät därför bygga sin kraftigt skyddade
pråm, som förankrades >>mitt emellan båda lönportarna>>. Martin Olsson har förmodat, att lönportarna voro belägna i den antagna yttre förborgsmuren mot Kättilen. Förutom det ovannämnda
skälet finns det även andra omständigheter, som
tala emot ett sådant antagande.
Med lönportar måste förstås sådana ingångar till
slottet, som voro mer eller mindre, om icke direkt
hemliga, dock mera >>bakvägar>>, och detta kan knappast anses ha varit förhållandet beträffande de sjöportar, som mynnade direkt vid de gamla hamnbryggorna i Kättilen. På grund av det relativt ringa
vattendjupet vid dessa båda hamnbryggor torde
de rätt tidigt ha blivit mindre värdefulla som tillläggsplatser för fartyg med laster till slottet. Härför
talar det förhållandet, att man icke gjort sig mödan
att undanröja vraken av de båda farkoster, Fynd I
och Fynd V, som påträffades invid bryggorna, och
som, åtminstone vad det förstnämnda vraket beträffar, givetvis i hög grad försvårade dessas utnyttjande. PI. 3·
Hemming Gadh klagar i okt. I 506 över att han
icke har några båtar, med vilka han kan blockera
slottet från sjösidan. Några veckor senare meddelade
han, att han redan hade så många båtar, att blockaden kunde göras effektiv. 2 Det är givet, att en
belägring av slottet ej kunde vara effektiv, om dess
östra sida lämnades tillgänglig - det vore liktydigt
med att försöka blockera en från alla sidor tillgänglig ö genom att bevaka blott tre av dess sidor. Att
den förtäckta pråmen, som Gadh ansåg vara så
viktig för blockadens genomförande, låg vid slottets östra sida är därför otvivelaktigt. Det var här,
som fienden gång efter annan gäckade de belägrande och undsatte slottet. Gadh skriver i brev
den I8 aug. I507, att när pråmen blivit reparerad
skulle den läggas emellan båda lönportarna. >>Hoo
siidan wil in pa slotteth eller wth, han skal spöria
them til paa pramen rere.>> 2 Att slottets östra sida
1
2

Martin Olsson a. a. s. z84-306.
Martin Olsson a. a. s. z89, Z99·
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var den viktiga punkten för belägrarna framgår även
av Jens Munks uttalande, att svenskarna hade skansat >>fro Mölleholm ock til Monketornith, soo ath
ther korner ingen in til landh>>. 1 Mölleholm synes
kunna vara identisk med den lilla K varnholmen,
trots att denna på en karta från r6oo-talets mitt
benämnes Slaktareholmen. Jfr s. 18. Det är dock
även möjligt, att Mölleholm avser den stora Kvarnholmen.
Lönportar kunna mycket väl ha funnits vid slottets östra sida, t. ex. i den del av södra förborgens
ringmur, som gränsade åt detta håll. Författaren
häller för sannolikt, att de båda lönportarna utgjorde
förbindelseleder mellan den östra ekonomigården
och resp. södra och norra förborgarna. 2
Om man antager, att den holme, som benämndes
Gaddaholmen, var identisk med den rakt utanför

1

Martin Olsson a. a. s. 306.

Ar 1559 omtalas det, att slottet hade tre kokhus i östra
förborgen (Martin Olsson: Kalmar slotts historia I, s. 278),
och dessa måste, som Martin Olsson antagit, ha legat på en
öster om slottet utfylld landremsa. Man kan anse såsom möjligt, att denna landremsa utnyttjades för ekonomibyggnader
redan vid slutet av medeltiden.
2

Mycket tyder nämligen på, att det var vid slottets östra
sida, som Bagaregården var belägen. Hemming Gadh säger
sig i ett brev år 1506 förbida vintern och hoppades, att isen
då skulle lägga sig runt slottet. Han skulle då försöka komma
in i Bagaregården och därifrån hugga upp muren till sjön,
genom Brygghuset, och på den vägen komma in i slottet.
Martin Olsson, som på s. 289 ff. i ovan anf. arb. citerar Gadhs
skrivelser rörande belägringen, antager, att Bagaregården var
identisk med slottets södra förborg, och att Brygghuset var
den byggnad, som låg invid denna förborgs södra mur. Om
Gadh försökte ett anfall mot denna förborg hade han emellertid föga utsikter att kunna betvinga slottets försvarare,
eftersom dessa innanför södra förborgen hade den kanske bäst
befåstade fronten på hela huvudborgen att falla tillbaka på.
Den östra förborgen var förmodligen icke skyddad av några
mera stabila försvarsverk - man väntade icke anfall frän
detta håll. (Ett dylikt var möjligt, endast om isen lade sig så
tjock, att den bar de för anfallets genomförande nödvändiga
>>skermdörer oc driffwande werk>>.) På denna sida kunde Gadh
genom att storma och genombryta östra ringmuren komma
direkt in i huvudborgen, •>i spith theress halss», och därigenom
sätta försvaret ur spel. Brygghuset torde ha varit det nu s. k.
Kungsköket. I detta finnes två avloppstrummor i golvet, en
i sydöstra hörnet (denna har förbindelse med huvudavloppet
från borggården) och en i rummets nordöstra hörn. Martin
Olsson: Kalmar slotts historia I, pi. 6, 14 (sektion 0-0) och
16 (sektion T-T).
3 Båda dessa kartor, som i Krigsarkivet ha beteckningen
Kalmar nr 62 resp. 8o a, äro reproducerade i Martin Olsson:
Kalmar slotts historia I. PI. 86 och 87.
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slottets östra front helt nära slottet belägna lilla
holmen, så får man en god förklaring till de händelser i samband med belägringen, vari denna
holme spelade en roll. Det synes kunna vara
just Gadhs utnyttjande av holmen ifråga, som
givit anledning till namnet. Jfr >>Jens Holgersons
holme>>.
Flera r6oo-talskartor visa dåtida projekt till
avspärrningar för hamninloppen. Så t. ex. en karta
från omkring 1675, som bl. a. visar ett troligen aldrig
utfört förslag till en avspärrning, sträckande sig
från slottsvallens östra rundtorn över de utanför
Kättilen liggande holmarna och bort till bastionen
J ohannes Rex i den nya stadens fästningsgördeL
I spärren äro två inlopp till den gamla hamnen
markerade som breda öppningar, ett söder och
ett norr om den lilla K varnholmen, samma inlopp
alltså, som på I627 års karta, fig. 5, äro utmärkta
med prickar på grunden. Ett annat projekt, från
I686, visar huru de nya befästningarna >>efter Öfwerstens och Gen:Qwarteermästaren Dahlbergs deröfwer fattade Dessein framdeles till een bättre och
större defension kunna förandras, sambt och emellan Staden och Slåttet förmedelst dee der liggiande
Holmar och grund een god Communicationslinea
kan förfärdigas ->>. 3 I ungefär samma sträckning,
som på den förstnämnda kartan är här över holmarna lagd en bred förbindelseled utan inseglingsrännor. Den gamla hamnen skulle alltså helt avstängas från sundet. (Detta visar tydligt, att den
redan vid denna tidpunkt hade upphört att spela
någon större roll som ankar- och lossningsplats.)
På Gräsholmen, lilla Kvarnholmen och Vedgårdsholmen äro bastioner av olika former projekterade.
Vattendjupen angivas på kartan vara: mellan Gräsholmen och lilla Kvarnholmen 4-5 1 / 4 alnar och
mellan den sistnämnda och Vedgärdsholmen 3 3/ 46 alnar. Inne i den gamla hamnen variera vattendjupen mellan I 1 / 4-3 3/ 4 alnar. Där de forna
hamnbryggorna voro belägna angives djupet till 2-3
alnar.
En fullständig avspärrning kring slottet, utförd
genom förpålning, visas på Dahlbergs teckning av
staden år 1645, fig. 9· På r6Io års karta, fig. 4,
är en förpålning, som i en vid båge avspärrade slottets vallgrav från hamnen, tydligt markerad. Några
pålar, som anträffades stående vid P (p l. I) ha
möjligen tillhört denna avspärrning. En liknande
förpålning spärrade enligt samma karta tillträdet
till södra delen av vallgraven.
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Fig. 9· Kalmar stad och slott år r645. Teckning av Erik Jönsson (Dahlberg). Uppsala univ. bibl. Från Sjöbroporten
i stadens ringmur skjuter den långa Storbron ut i Kättilen. En mindre, från Storbron utstickande brygga leder till stadens
>>hemlighus>>. Hamnen har i stort sett kvar sitt medeltida utseende, men ett par framför sjösidans ringmur förlagda bastioner vittna, liksom befästningarna kring slottet och på Grimskär, om, att den nya tiden inträtt. (Dahlbergs bild är sammanställd efter ett par från olika håll tecknade skisser över staden och är icke fullt riktig, särskilt vad perspektivet beträffar.)

HAMNBRYGGORNA SAMT FÖRTÖJNINGSPLATSER
UTE I HAMNEN

Det medeltida Kalmar omgavs av en ringmur,
lagd i en vid båge från slottet i söder till i närheten
av Systraströmmen i norr. Pl. 3· Mot sjösidan
har även funnits en mur, som emellertid varit mindre
omsorgsfullt uppförd än landsidans ringmur. Mureri
mot sjösidan torde dessutom ha byggts något senare.
Rester av densamma påträffades vid en samtidigt
med utgrävningen: av slottsfjärden företagen grävningsundersökning i Stadsparken. Vid under vintern I939-'-40 utförda grundgrävningsarbeten för
den nya stads'parksrestaurangen anträffades på ett
ställe innanför muren pålar efter bryggor eller brobänkar, som kantat stranden före murens tillkomst.
M uren vilade sträckvis på · pålar, som sannolikt
till stor del utgjordes av de gamla bryggornas pålverk. På dessa kajbryggor hade på den plats, där
undersökningen gjordes, stått en träbyggnad, som
blivit förstörd· av eld. En del av dess till hälften
uppbrända tak låg kvar ovanpå de avbrända påländarna.
Från det nästan i centrum av staden belägna torget gick en krokig gata, Sjöbrogatan, ned till en port
i sjösidans ringmur, Sjöbroporten. Mittför porten
sträckte sig långt ut i hamnen en bred skeppsbrygga,
>>Storbron», som var stadens förnämsta· hamnbrygg a.
Den synes ha varit örnkring 90 meter lång. Pålar
av ·densamma anträffades dels i· fjärden och dels
vid grävningar i stadsparken utanför den gamla
ringmuren. F ig. I I. De kvarstående pålarnas lägen

angives vid PI på planen, pl. 1. De flesta av de
bryggpålar, som stått ute i fjärden, hade emellertid
blivit uppdragna vid tidigare företagna muddringar
och upprensningar. På många ställen såg man hål
efter uppdragna pålar i mudderlagret. Hålen voro
nu fyllda med starkt träspånsblandad gyttja och
kunde mycket lätt iakttagas. 1
Norr om Storbron låg >>Öningabron» (Ölandsbron),
och söder om Storbron fanns Korsbron. Den sistnämnda bryggan är säkerligen identisk med· den
från Storbron vinkelrätt utstickande brygga, på
vars yttersta ände stadens >>hemlighus>> var uppfört.
(Angivet på en del av I6oo-talskartorna.) Sannolikt
är det pålarna för just detta hus, som stodo kvar
vid P2. Själva bryggans pålar böra däremot befinna sig under Stadsparkens utfyllda mark här. En
mindre brygga korsade enligt kartorna den nyssnämnda, och har väl givit anledning till namnet. Det
bör vara pålar från denna, som stodo kvar vid Ps.
De många pålar, som stodo längs med och utanför
stadsparksmurens norra del, vid P8, torde vara
rester efter en lång bro, som gick från Sjöbroporten
över till >>Malmen>> norr om staden. 2 Denna bro
torde dock knappast vara medeltida, och troligen
är det icke denna bro, som kallades Öningabron,
det förefaller mera troligt, att Öningabron var den
1 Den rikliga förekomsten av träspån här får sin förklaring
av, att man på 1700- och r8oo-talen hade en •>balkplan•> invid
fjärdens norra del, där bilning av timmer försiggick.
2 Se t. ex. Ambjörn Larssons karta från r6so.
PI. 8o i
Martin Olsson: Kalmar slotts historia l.
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En mängd pålar, som tillhört medeltida hamnbryggor, stodo kvar i mudderlagren. De på denna bild synliga
ha tillhört Storbron. Många pålar hade upptagits vid tidigare muddrings- och rensningsarbeten i fjärden.

10.

smalare brygga, som utgick från Storbrons yttre
del norrut, och av vilken brygga pålar funnos kvar
vid P3 och P 4· Denna brygga är icke angiven på
någon bevarad karta, och torde därför vara medeltida samt riven före 16oo-talets början. 1 En större
samling pålar vid P6 har antagligen också tillhört
en äldre brygga, ej synlig på någon av kartorna.
Förmodligen är det denna, som benämndes )>Norra
brom. Den bör ha anslutit till stadsmuren just där
dennas. landbåge nådde hamnen. Här fanns i
muren ett porttorn, som sannolikt är identiskt med
)>Nordersta vattuportem>. )>Synnersta vattuportem
bör ha legat emellan slottet .och dominikanermunkarnas kloster. 2 Antagligen fanns det vid denna sida
av staden smärre bryggor för fiskare o. a. Vid P9
stodo en mängd gamla ekpålar, som syntes ha tillhört en här belägen strandbrygga, . möjligen den,
som benämndes )>Fiskarbrom>. På 1610 års karta,
fig. 4, angives på denna plats en bred plan eller
1 På den s. k. spionkartan från 1611, pi. 78 i ovan anf. arb.
är visserligen en brygga, på vars yttre ände en byggnad var
uppförd, markerad med detta läge. Man kan möjligen misstänka, att tecknaren här gjort ett fei och tecknat in Korsbron
med dess hemlighus åt fel sida om Storbron. En mindre, i
vinkel lagd brygga är dock tecknad på Storbrons andra sida.
2 Det är sannolikt denna port, som på Dominicus Pahrs
karta 1585 (Martin Olsson a. a. pi. 76) markeras i ringmuren
omedelbart väster om vallgraven.

Fig. 1 1. Grunden till det medeltida Kalmars ringmur
mot sjösidan, utgrävd ungefär mittför där sjöbroporten
var belägen. Med X markerade detaljer äro dels stockar,
som på vissa sträckor lagts såsom underbädd för muren, dels pålar, som tillhört den i hamnen utskjutande

Storbron.
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Fig. 12. Borgen i Kalmar på 1300-talet. Efter en år 1937 för Kalmar museum av förf. byggd rekonstruktionsmodell,
som grundar sig på resultaten av de under Riksantikvarie Martin Olssons ledning utförda undersökningarna av Kalmar
slotts byggnadshistoria. Till vänster Kalmarsund, till höger borgens huvudbrygga i Kättilen. (Jfr pl. 3.) Båtar och
figurer intecknade på bilden av förf. Foto H. A. 1937.

strandgata. Före 1933 fanns på platsen för pålningarna en djup damm, som då blev igenfylld.
Vallgravens norra del var särskilt djup längst in
i den djupa inbuktning, som förf. låtit strandkonturen göra på p l. 3, och det syntes här vara fråga
om en naturlig vik av fjärden. 1 Behovet av byggnadsplatser innanför ringmuren ökades givetvis
i samma mån som staden ökade i folkmängd, och
troligen blev denna jämförelsevis grunda inbuktning
utfylld redan före medeltidens slut.
Borgen hade särskilda bryggor i Kättilen, av vilka
en med säkerhet låg mittför Vattentornet (det torn,
som tidigare benämnts Rödkullatornet). 2 Denna
brygga var alltså för borgen en motsvarighet till
stadens storbro. Mittför Kungsmakstornet har legat
en annan av borgens bryggor. Av denna anträffades
vid P7 en del pålar och balkar. Omedelbart invid
densamma hade ett fartyg sjunkit vid tiden omkring
1300, och något utanför bryggans yttre ände hade
ett annat fartyg blivit sänkt vid medeltidens slut.
Något öster om den först nämnda av borgens hamnbryggor hade under I 500-talets förra del ett skepp
blivit satt ibrand och sänkt, till synes under strid
med slottets besättning. Redan innan vallanläggningen slutit sin fyrkant kring slottet torde dess
viktigaste bryggor ha befunnit sig vid östra sidan,
där slottets skeppsgård och varv troligen voro be-

lägna. 3 Här hade man djupare vatten och SJOn
höll sig här isfri betydligt längre tid på vintern, än
inne i fjärden. Förmodligen låg dock en del av
skeppsgården eller varvet invid fjärden. Det utrymme, som de stora befästningarna krävde, torde
ha varit en av orsakerna till att Gustav Vasa lät
flytta både varv och skeppsgård till Björkenäs, ca
7 km norr om Kalmar.
En ansamling av ytterst tätt stående pålar norr
om P 5 har med all säkerhet utgjort grundpålning
för en mindre bastion av den form, som på ritningen
angivits med prickade linjer. Denna bastion uppfördes framför Sjöbroporten före 1647. Att döma
1 Enligt uppgifter av numera avlidne stadsträdgårdsmästaren Haglund i Kalmar har man vid arbeten i Stadsparken
funnit bevis för, att en vik av fjärden ursprungligen sköt in
ett bra stycke i parken, ungefär som förf. markerat med en
prickad båglinje på pl. J. Denna vik utfylldes tydligen redan
på medeltiden. Även omedelbart norr om ringmuren torde
fjärden ha gjort en djupare inbuktning, ungefär som pricklinjen på kartan visar. sjöbrogatans karaktär av ursprunglig
strandgata - därmed bör dock ej förstås, att den följde stranden, utan gick parallellt med och på något avstånd från denna
-blir mera tydlig, då den förstnämnda inbuktningen i strandkonturen tages med i beräkningen.
2 Martin Olsson: Kalmar slotts historia I, s. 271 f.
a Jfr Carl Ekman: Sjöhistoriska undersökningar vid Björkenäs. S:e Christophers Gilles CHroenica VIII, Kalmar 1934,
s. 22 f.
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Fig. 13. En av de båda större stenkistor, som tjänat såsom förtöjningsplatser ute i hamnen. Dess läge framgår av pl. 1,
där den betecknats med 87. Uppmätningen på pl. 2 visar stenkistans mått och konstruktion.

av kartorna bör den ha byggts mellan åren 16411647· Är Dahlbergs teckning från 1645, fig. 9,
riktig på denna punkt, så skulle den dock ännu vid
denna tid icke ha varit byggd.
Förutom bryggorna har det även funnits ett
annat slags förtöjningsplatser, avsedda för sådana
fartyg, som väntade på kajplats eller som icke anlöpt
för lossning och lastning, ex. krigsfartyg eller sådana
skepp, som behövde någon mindre reparation eller
översyn. Mitt ute i hamnen, vid S6 och S7, anträffades tvenne dylika tilläggsplatser. Det var två stora
stenkistor, liggande på blott några meters avstånd
från varandra. Den största av dem har tresidig
planform med ca 5 meter långa sidor och är byggd
av grova fyrkantiga ekstockar. Fig. 13 och pl. 2, b.
Stockarna äro förbundna dels genom hophuggningar
i hörnen och dels genom infällda tvärhand. Genom
samtliga förbindningar gå grova dymlingar av ek.

På varje sida finnas dessutom två sammanhållande
vertikala stolpar, som i urstämda hål gå genom alla
stocklagen och äro fastgjorda vid varje stock med
en dymling. Fem lag stockar hade bevarats i denna
kista. Den var fylld med sten och såg före utgrävandet ut som ett vanligt stenröse, därför att de övre
stocklagen ramlat isär och flutit bort, varigenom
stenfyllningen rasat ut åt alla sidor. Den andra
stenkistan har fyrkantig form, ca 3 x 3 meter i storlek, och är byggd av grova obarkade Jurustockar.
Dessa äro hophuggna och förbundna med varandra
på ungefär samma sätt, som den andra kistans
stockar. Pl. 2, b. I mitten en fyrkantig stolpe, liksom de vertikala stolparna i sidorna, av ek. Kistan
har en botten av fyrkanthuggna eksyllar, som lagts
på det näst understa stocklaget.
Omedelbart bredvid dessa stenkistor lågo icke
mindre än tre fartygsskrov, samtliga med fören vänd
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Fig. 14. Utanför Slottsfjärden vid 18oo-talets mitt. Invid en stenkista, som synes vara byggd på liknande sätt, som de
båda på sid. 25 beskrivna, håller man på med kalfatring av ett mindre kustfartyg, en jakt. Litografi av Johan Christian
Berger. Ur planschverket Sverige framstäldt i taflor, Göteborg u. å. (1856).

mot kistorna. Detta visar tydligt, att stenkistorna
blivit byggda för att tjänstgöra som tilläggsplatser.
På fig. I4 ser man, hur ett fartyg vid mitten av I8ootalet kränges (kölh~las) och kalfatras invid en liknande hamnkista, som synes vara belägen ett stycke
längre ut i fjärden. Hur gamla de beskrivna stenkistorna äro kan icke med någon säkerhet avgöras.
Samtliga de bredvid dem funna fartygen äro från
I6oo-talets mitt eller senare del.
Nya hamnkistor byggdes år I62o. Till en av
dem åtgick 26 furubalkar, I ekbalk och 8 vräklingar
(stora spikar). Några år senare byggdes en ny
hamnkista i )>hamngapet)>. 1 Det är möjligt, att de
två funna stenkistorna tillhöra dem, som blevo
byggda dessa år, men de kunna även vara äldre,

eftersom de lågo så pass djupt i mudderlagren.
Den hamnkista, som byggdes ute i hamngapet låg
sannolikt längre ute, kanske är det just den, som
konstnären avbildat på fig. I4. Möjligen var denna
från början avsedd som förankringsplats för en spärrbom, eftersom den låg i inloppet.
Vid den på sid. I I omtalade upprensningen
av vattenområdet närmast slottets östra sida påträffades även en del rester av sönderfallna stenkistor, kanske härrörande från Hemming Gadhs
på sid. 2:> omnämnda avspärrningsanordningar.
1 Arnold Sandberg: Kalmar under åren efter Kalmarkriget.
Axplock ur drätselkammarens arkivalier. S:e Christophers
Gilles CHroenica IX-X. Kalmar i936.

FARTYGSFYNDEN

FYND I
Mindre fartyg från medeltiden, sannolikt 1200-talets mitt
(lnv. nr St H M 21144: 1447) -

Redan innan utgrävningen av Slottsfjärden tog sin
början på allvar, medan man ännu höll på med grävning av dräneringsdiken i muddermassorna för att
åstadkomma en snabbare uttorkning av desamma,
noterades det första fartygsfyndet. Ett 20-tal meter utanför slottets norra vall stötte arbetarna på
ena stäven av ett skeppsskrov. Detta var i december 1932. Någon närmare undersökning blev dock
tills vidare ej företagen, emedan muddrets lösa
konsistens i allt för hög grad försvårade arbetet.
Först i mitten av april året därpå igångsattes en
fullständig utgrävning av fyndet. Skrovet befanns
ligga så djupt, att kölen kunde beräknas vila på själva
sandbottnen, och det var tydligt, att fartyget måste
ha sjunkit vid en tidpunkt, då endast ett ganska tunt
mudderlager hunnit samlas på detta ställe. · Man
kunde alltså vänta sig ett synnerligen ålderdomligt
och intressant fynd, en förmodan, som -styrktes av
utseendet av några i ytlagret påträffade lösa detaljer.
Utgrävningen skedde därför med iakttagande av all
försiktighet. De i mudderlagrets övre skikt liggande
lösa detaljerna av fyndet inritades på en plan, pi. 4,
a och b, och deras djupläge avvägdes. Ett antal
spantdelar m. m., som vid den ovannämnda dikesgrävningen tillvaratogas på platsen, blevo då icke
till läget närmare angivna, och äro därför icke medtagna å planritningen. Dessa detaljer, som blevo
märkta med nr 1-19, visar pi. 5, a. När alla löst
1 Tillvägagåendet vid utgrävningen av de övriga fartygsfynden var ungefär detsamma, som här beskrivits, varför närmare redogörelser därom icke lämnas i varje fall. Uppmätningar och undersökningar utfördes dock i de flesta fall mindre
omständligt, beroende på om fynden ansågos vara mindre värdefulla. D!!tta kunde vanligen bedömas redan vid utgrävningen.

Till Fynd I höra pl. 4-9

liggande delar efter uppmärkning borttagits, och
sedan skrovet tömts på allt mudder, utfördes en noggrann uppmätning av detsamma .. PI. 4,C, s,c-7,a.
Därefter bortgrävdes muddret vid sidorna om skrovet och en del här påträffade lösa delar inritades på
uppmätningarna. Efter märkning togs skrovet sedan isär och upptogs bit för bit samt nedlades i
ett av slottets källarvalv, där virket fick torka något,
innan konserveringen tog vid. Tillsammans 383
större och mindre delar uppmärktes. På de här reproducerade ritningarna har för tydlighets skull endast de detaljer, som särskilt omnämnas i beskrivningen, angivits med resp. märknummer. De
minussiffror, som utsatts på pi. 4,a, b och c, ange
detaljernas djupläge i förhållande till medelvattenytan. Den stora plankan nr 30 på pl. 4, a har sannolikt icke tillhört fartyget.
Muddermassan inuti skrovet blev vid utgrävningen upplagd i högar för att efter torkningen sällas i och för undersökning efter smärre lösa föremäl, som möjligen kunde vara av värde för dateringen av fyndet. Några dylika fynd gjordes emellertid icke vid sållningen, som blott delvis genomfördes, emedan den var synnerligen besvärlig och
tidsödande. Alla småfynd i och vid Fynd I kommo
i dagen ·redan vid utgrävningen. Läget av dessa
fynd angives på uppmätningarna med små bokstäver inom en ring. r muddermassan funnos på en
del ställen invid skrovets utsida tunna lager av sjösand, snäckor, träavfall m. m. Några av dessa lager, av vilka en del bildats före och en del efter den
tidpunkt, då fartyget sjönk, markeras på tvärsnitten,
pi. 6, b, c, d, f. En del smärre föremål, av vilka några
ha värde för dateringen, hittades just i dessa lager. 1
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Fig. 15. Fynd I. Från utgrävningen av akterskeppet. Spelstocken och betingarna synliga. I förgrunden den i sektion vinkelformade tvärbalk, som här suttit överst, infälld i hak i spelbetingarna. I balkens fals ha däcksplankorna över
akterplikten haft upplag. Jfr pl. 7, b och c, samt 8, a.

Fyndet visade sig vara oväntat väl bevarat. Visserligen fattades några plankor ur de övre bordgångarna, varjämte för- och akterpartiernas övre delar voro helt borta - skrovet låg till en rätt stor
del sönderfallet och i oordning - men det oaktat har en mycket tillförlitlig rekonstruktion av fartyget kunnat göras. En viss osäkerhet om språngets
storlek för-ut kan man dock icke komma ifrån, och
dessutom kan någon tvekan råda beträffande rätta
placeringen av en eller två smärre detaljer.
Fyndets läge i fjärden framgår av p l. I. Akterstäven låg 7,5 meter utanför slottsvallen. Förstäven pekade utåt hamnen. Omedelbart intill
babordssidan stod en samling pålar, som tydligen
tillhört en brygga, och det förefaller troligt, att fartyget legat förtöjt vid denna, då det sjönk. Bryggan
bör ha tillhört slottet, emedan den skjutit ut från
dess område. Fartygets köl var nedtryckt i sandbottnen, som här stiger något inåt slottsholmen. Se
sektion a-a på pl. I. Vid fören låg sandbottnen omkr. 2,0 m och vid aktern I,8 m under medelvattenytan. Mudderlagrets yta låg vid fören I/2m
under nämnda yta, men höjde sig inåt slottsvallen,
så att den vid aktern befann sig i nivå med medelvattenytan. Denna höjning berodde på vass- och

strandgräsvegetationen här samt en del utfyllning
från strandkanten. Av fig. I5-I8 framgår fyndets
utseende vid framgrävningen.
Fartyget är helt litet. Det skulle efter nutida
måttstock kunna kallas en större båt. 1 Längden över
stäv var i anträffat skick icke fullt I 1 meter. I helt
skick har längden uppgått till nästan precis nämnda
mått. Största bredden, som varit 4,55 meter, är
anmärkningsvärt stor i förhållande till längden. 2
Skrovet har, i plan sett, varit blott en aning skarpare i fören än i aktern, som är spetsgattad eller
närmast något mitt emellan rund- och spetsgattad.
Fartygets största bredd ligger ca I/2m akter om
midskepps. Djupet midskepps, från kölens överkant,
1 Fynd I har tidigare av förf. beskrivits, något mindre
detaljerat, i en uppsats i Föreningens Sveriges Sjöfartsmuseum
i Stockholm årsbok 1940.
2 Största längden angives för alla kalmarfynden = längden
mellan stävhuvudenas ytterkanter. Största bredden är mätt
på bordplankornas ytterkant, event. befintliga relingslister
(avvisarlist) alltså ej medräknade. Att uppmätningarna av fynden inkonsekvent visa omväxlande styrbords- och babords
sida i längdsnitten beror på, att längdsektionerna i regel visa
den sida av skrovet, som var bäst bevarad eller som, med
det läge fyndet hade, framträdde bäst i projektionen. Ett liknande förhållande råder beträffande rekonstruktionerna.
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Fig. r6. Fynd I. Utgrävt och tömt på lösa detaljer. Aktern närmast på bilden. Fem av tvärbalkarna ligga kvar på sina
platser. styrbords spelbeting står kvar invid sin ursprungliga plats.

har varit i det närmaste z,o m. Övre delen av förstäven saknades, men man kan fastställa hela stävens form, emedan ett bevarat fragment, nr I I på
pl. 5, a, med säkerhet tillhör stävens inkant och ger
ledning för bestämmandet av bukten upptill. Stävens form var alltså den, som visas på rekonstruktionen, pl. 7, b. Akterstäven är helt rak och har måttligt fall. Midskepps var fartyget nästan flatbottnat, men i för- och akterskeppen ganska skarpt byggt.
Avsevärda oregelbundenheter ha funnits här och
där i bordväggen. Orsaken härtill skall senare förklaras. Byggnadsmaterialet är till största delen ek.
Några balkar och plankor, tillhörande tvärförbindningar och däck, samt några av de övre borden, äro
av furu. Allt virke är bilat och detaljerna ge i allmänhet ett ålderdomligt intryck. Borden voro, som
väntat, lagda på klink.
KÖL OCH STÄVAR

Kölens utseende framgår av p l. 7, a. Den består
av tre delar, av vilka den längsta, mittstycket, är
5,4 m lång och har T-formad sektion. Kantlisterna
äro kraftiga, men avsmalna och upphöra mot ändarna, varför kölstycket i plan sett blir spolformigt.

Det är på mitten I I cm högt, vid ändarna något lägre.
Den vertikala delen är knappt två tum tjock. På
undersidan, som är synnerligen sliten och skamfilad (kölen har ursprungligen varit några centimeter
högre), finns det midskepps en egendomlig urtagning, till synes gjord med avsikt för något visst ändamål. Förklaringen till hakets förekomst torde dock
sannolikt vara den, att fartyget vid ett tillfälle gått
på grund, varvid kölen blivit skamfilad mot en sten.
Det skadade ställets trasiga kanter ha senare avjämnats med en yxa, och på så sätt har det egendomliga haket blivit till. Kölen har icke varit fästad till
bottenstockarna utan blott till sandborden, som
klinkats till kantlisterna. Mittstycket har i förliga
ändan medelst en vertikal snedlask förbundits med
ett ca I m långt rakt stycke, vilket i sin tur med en
liknande lask varit förenat med förstäven. Nämnda
stycke fattades emellertid. Trots noggranna undersökningar kunde det ej påträffas. Förstäven var
sönderbräckt och vriden ur läge och troligen har det
saknade kölstycket redan tidigt lossbrutits och flutit bort. Längden på det saknade stycket har kunnat beräknas nästan exakt med ledning av de bevarade bordens anslutning till förstäven. Kölens
aktra del består av ett till mittstycket laskat knä, vars
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uppstående del bildar nedre delen av akterstäven.
Akter om knäet avslutas kölen med en kort rak häl.
I själva kröken på knäet finns en grund spunning,
vari tätningsmaterial av tvåslaget nöthår satt kvar.
På den övriga delen av detta kölstycke, liksom på
ändarna av mittstycket, saknas såväl spunning som
kantlister. Förbindningen med mittstycket sker i
en vertikal snedlask, vari sitta två järnnaglar. I
lasken v.ar tätat med ett stycke grovt tyg som synes
vara vävt av djurhår.
Det nyss beskrivna knäets uppstående del har
en lång lask för hopsättningen med övre delen
av akterstäven. I lasken tätning av grovt ylletyg.
Vid A (pl. 7, a), kvarsatt en rormalja av järn.
Ytterligare en dylik, vars plats varit vid C, påträffades. Borden ha anslutits till akterstäven - som i
sektion är femsidig - på det sätt detalj B och C
på samma ritn. visar. Styrbords- och babordssidans
bord ha alltså nått ihop akter om stäven, där de
mötts i en spets, en ovanlig stävlösning. Tätningen
mellan bord och stäv utgjordes, liksom i lasken, av
grovt ylletyg. Upptill är stäven avbruten. Just i
brottstället finns ett dymlingshål med en tums diam.
Hålet har riktning långskepps. Rodret fanns ej
kvar. Troligen har det, jämte en del andra lösa
åtkomliga delar av det lilla skeppet, blivit tillvarataget strax efter sänkningen.
Av förstäven var nedre delen, ett 1,8 m långt
svängt stycke, bibehållen. Det övriga var bortbrutet, men det fanns, som tidigare nämnts, ett fragment av stävens övre del bland de i ytskiktet liggande delarna. I stäven finnas urtagningar, spunningar, avpassade till bordens kammar, pl. 7, a. I
urtagningarna satt kvar en del av tätningen, grovt,
tjärat ylletyg, samt rester av de spikar, varmed borden varit fästa.
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Spantringarna, till antalet 16, sutto med 40-65
cm:s mellanrum. I akterskarpen fanns två helt nära
varandra placerade V-formiga timmer, s. k. ·>>käringar>>. Det aktra av dessa, som vid påträffandet
icke satt i fullt ursprungligt läge, jfr p l. 7, b, ingår i
det aktersta spantet, vilket har det utseende, som
sektion a-a på pl. 6, b visar, och nedtill består av
två med dymlingar förenade knäspant, liggande
omedelbart ovanför käringen. Nagelhål i ·några
av de förligaste borden utvisa, att ytterligare två
spant funnits i förskeppet. Dock synes det troligt,

att det förliga av dessa utgjorts av blott ett krumtimmer, liknande käiingåma: i akterskarpen, men
nående något högre upp i sidorna. Båda ha varit
s. k. kantringsspant. Nagelhålen visa nämligen, att
de haft en sned placering med lutning akteröver.
Varje spantring i fartyget består annars i regel av
bottenstock, två upplängor och två topptimmer.
Dessa delar voro förenade med varandra i liggande
snedlaskar av intill en bordbredds längd och sammanhöllos dels av en genom bord och lask gående
tränagel och dels av ett par spikar, på något ställe
av enbart spikarna. De flesta upplängorna sutto
kvar i läge, och nästan alla topptimren funnos bland
de löst liggande delarna.
Bordläggningen var utförd med tumstjocka bilade
plankor av ek. Deras bredder variera mellan 20-35
cm och längderna mellan 1 ,o5:_4,40 m. Borden
voro fästade vid spanten med tränaglar, som företrädesvis gjorts av ene, men även ek och kådig fur
har använts. De ha 27 mm:s diam. I yttre ändan äro
de försedda med ett något tjockare, rundat huvud,
och i insidan voro de fastspända med injagade flata
kilar av ek eller fur. Kilarna voro, för att ej förorsaka
sprickor i spanten, placerade tvärs mot spantfibrerna.
Sinsemellan hade borden förbundits på det vid klinkbyggen vanliga sättet, medelst klinknaglar av järn,
genomsnittligt med ca 20 cm:s mellanrum. Naglarna
äro fyrkantsmidda och 4 mm tjocka. På bordets insida ha de klinkats över fyrkantiga (ca 20 + 20 mm
stora, något oregelbundet tillhuggna) brickor av
järn.I Det i sammansättningen ytterst liggande bordet har i lannet en urskölpning för anbringande av
tätningsmaterialet, som bestod av tvåslaget tjärdränkt nöthår. Rännan synes vara urgröpt med en
skölp, ej med hyvel. Den är ganska ojämn och dess
djup växlar avsevärt. I vissa bord kan den nästan
försvinna, medan den i andra är kraftigt markerad.
De flesta borden ha genom lanningen blivit mer eller mindre avtunnade i kanterna, särskilt i den nedre.
Längdskarvningen mellan borden har gjorts i bladlaskar, med det förliga bordet ytterst i lasken. Hopfästningen var här gjord med liknande_ klinknaglar,
som i nåtarna. I bladlaskarna hade tätats med
1 I ett av borden i tredje gången uppifrån vid babordssidan
ha klinkbrickorna haft rombisk form och varit synnerligen
stora, 6-7 cm långa. Bordet, som är av furu, torde med säkerhet vara insatt vid en reparation. På några av de övre bordgångarna saknas klinkbrickor. Man har där nöjt sig med att
klinka naglarna på ett enklare sätt, medelst krökning och spet~ens inslagning i bordets insida. Naglarna sitta här även betydligt glesare än nedtill i skrovet.
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Fig. 17. Fynd I under utgrävning. Akterskeppet med den kvarstående styrbords spelbeting, som var nedtryckt genom
bordläggningen. Ett par bottentiljor, lågo kvar i akterplikten.

stycken av grovt ylletyg. På några ställen förekomma
två skarvar mittför varandra i bredvid varandra liggande bordgångar.
Översta bordgången var av furu och har bestått
av upp till 38 cm breda samt 3 cm tjocka plankor.
En liten avbruten bit av detta bord kvarsatt på
ett bord av ek (nr 144, pl. 5, b), vilket alltså
tillhört näst översta gången. Sistnämnda bord
har vid överkanten en rad, omkring 3 cm från kanten placerade, hål. I flera av hålen, .som borrats
med ca 20 cm:s mellanrum, sutto små tränaglar av
5,5-6 cm:s längd och med 15 mm:s diam. Med dessa
naglar har det överst sittande bordet alltså varit
fästat. Vid styrbordssidan hittades ett par större
fragment av ett bord av ek, med liknande nagelhål
som nr 144, samt smärre bitar av ett furubord, som
av allt att döma tillhört övre gången. Översta bordgången har alltså varit av furu samt >>pinnad>> fast.

Såväl styrbords- som babordssidans aktersta bord
i denna bordgång ha dock varit fästade med klinknaglar. Det som har suttit vid babordssidan är
bevarat i nästan helt skick. I detta bords nedre kant
sitta dels små tränaglar (som här ha blott 10 mm:s
diam.), och dels, bredvid tränaglarna, vanliga klinknaglar av järn. De senare äro ursprungliga, och
tränaglarna torde vara en senare förstärkning av
fastsättningen, emedan de förekomma blo,tt över bordets halva längd.
Bordgångarnas förligaste plankor bestå, från och
med tredje gången, av korta, invid stäven ganska
tjocka bord, som i sin utformning ha kvar en smula
av de i en del förhistoriska båtar förekommande urgröpta vindornas karaktär. De ligga an till stäven i
de i denna gjorda urtagningarna, spunningarna,
med en starkt avfasad kant. För att denna fasning
skulle få nödig bredd har bordstycket här givits näs-
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tan dubbel vanlig bordtjocklek. I undre kanten äro
dessa bord mycket starkt lannade. Deras skevning
i propellerbladsform har delvis åstadkommits genom bilning, och de påminna i sin utformning en
aning om de urgröpta vindorna i båten från Ingarö. 1
De aktra plankorna i bordgångarna äro, i motsats
till de förliga, så gott som samtliga mycket långa.
Vid ansrutningen till akterstäven ha ett flertal av dem
en egendomlig >>klack>> på utsidan, fig. 26. Klacken
synes icke vara gjord för att fylla någon viss funktion,
och det förefaller ej heller tro 1igt, att den tillkommit
i dekorativt syfte, eftersom åtminstone flertalet av de
bord, på vilka denna detalj förekommer, legat under vattenlinjen. Det rör sig här troligen om en relikt från en äldre, för något visst ändamäl brukad utformning av bordändarna på detta sätt. Man skulle
nästan vilja förmoda, att det här lever kvar en reminiscens från den typ av hukplankor, som förekommo vid Askekärrsskeppets stävar. 2
I babordssidan midskepps fanns i bottnen av fartyget en stor läcka, ca 45 cm lång och 30 cm bred,
i två bordgångar, den femte och sjätte. Tydligen
är det denna läcka, som förorsakat, att fartyget sjunkit. Man har av någon anledning velat göra det
lilla skeppet obrukbart, och därför slagit häl i bottnen. Av spår i ena kanten av läckan kan man sluta
sig till, att just på detta ställe funnits en lagning,
påsatt från utsidan. Lättaste stället att åstadkomma en läcka var därför denna punkt, där man
blott hade att slå ut ett par lagningslappar. Läckan
kan dock möjligen även ha uppstått vid en olyckshändelse med något lastgods e. d., som tappats just
på detta ömtåliga ställe. Smärre lagningar förekommo på några ställen av bordväggen, dels på inoch dels på utsidan. De ha utförts med ordentligt
infällda, väl tillpassade lappar av ek, med tjärdränkt
mossa eller tygstycken som tätning.
KÖLSVIN, GARNERING OCH BOTTENTILJOR

Kölsvinet, som har samma längd som kölens
mittstycke, 5,4 m, var nedfällt över bottenstockarna
och fastgjort vid dessa med dymlingar. Det är något för om midskepps grövre på ett stycke och har
här ett rektangulärt mastspår, som är 16 cm långt,
8 cm brett och lika djupt. I kölsvinets undersida
finnas mellan bottenstockarna åtta stycken triangulära urtagningar. Dessa ha sannolikt icke gjorts för
att fylla samma ändamål, som de mindre hak av
liknande form, vilka finnas i bottenstockarna vid

båda sidor om kölsvinet, nämligen som väghäl för
slagvattnet. För detta ändamål skulle de knappast
behövts. Antagligen ha de i stället gjorts för att
minska den yta, där trä vilade mot trä, för undvikande av röta i kölen, fartygets >>ryggrad>>. Det
bör framhållas, att dylika urtagningar saknas på de
övriga kalmarfyndens kölsvin. 3 På en del kvarleva
de dock i form av bågformiga urtagningar i kanterna
av kölsvinets undersida. Dessa urtagningar gå emellertid ingenstädes, utom i Fynd IX, igenom hela kölsvinets bredd, så att hål bildas, som här är fallet.
Invändigt hade fartyget en gles garnering av ett
antal plankor eller läkten av ek, 3-5 cm tjocka och
10-12 cm breda. De voro placerade med ungefär
1/2 m:s mellanrum och spikade fast på spanten.
Kvar i läge lågo sex läkten. Ytterligare sex ha funnits, tre vid varje sida. Dessas lägen angivas, vad
de två övre beträffar, av urtagningar i en del knän,
som suttit ovanpå tvärskeppsbalkarna. Pl. 8 och
7, b. Det överst sittande garneringsläktet, som haft
sin plats ända uppe vid relingen, var tyvärr ej bevarat. Den del av garneringen, som satt kvar,
sträckte sig icke längs hela fartyget, utan blott på
den sträcka, som motsvarar kölsvinets längd. De
två överst sittande läktena torde dock ha följt hela
sidan från för till akter.
I aktern kvarlåg en bred bottentilja av furu, nr
85-86 på pl. 4,b. Sådana ha sannolikt ej funnits
över hela bottnen utan blott över partiet akter om,
samt troligen motsvarande del för om kölsvinet. Eftersom tiljorna legat lösa eller varit svagt fästade (den
bevarade har tre spikhål i kanterna), ha de flesta
givetvis flutit bort, redan när fartyget sjönk.
TVÄRSKEPPSBALKAR

Ett väl utfört system av tvärförbindningar har
förstärkt skrovet i avsevärd grad. Det fanns kvar
icke mindre än nio stycken tvärbalkar, och av dessa
lågo fem ännu i ungefär riktigt läge, medan fyra
lågo lösa i de övre mudderlagren. De nio balkarna
ha haft sin plats så, som på rekonstruktionerna, p l. 7, b
och pl. 8, visas, tre och tre över varandra. De tre
Se noten sid. 132.
• Humbla: Båtfyndet vid Äskekärr. S. r6. Göt. o. Bohus!.
Fornminnesf. tidskr. 1934. De bord i Äskekärrsskeppet, som
ha ett utsparat bredare parti invid stäven, ha här mottagit ett
avsmalnande bord. Mittför skarven har då uppstått en >>klack>>
av liknande utseende, som de här ovan nämnda på Fynd I.
a Med undantag av Fynd IX, vars kölsvin har liknande urtag.
1
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nederst sittande, som äro av furu, vila på de här av~
kortade upplängorna, vilkas ändar gripa in i hak i
balkarnas undersida. Ena ändan av dessa undre
balkar fortsätter uppåt med ett i samma stycke växt
knä, vilket bildar spant upp till nästa balk. Vid
motsatta sidan motsvaras knäet av ett på balken fastdyrniat knäspant av ek.
'
De andra tvärbjälkarna, som äro av ek, förete en
märklig konstruktionsdetalj. Deras ändar ha nämligen stuckit ut genom fartygssidan, där borden fällts
in i hak i balkhuvudena. Det bord, som legat närmast under balken, har haft överkanten instucken i
ett hak i dennas undersida, medan ovanförliggande
bord varit infällt i hak i balkens överkant och i dess
sidor. Fig. 24. De utstickande ändarna, balkhuvudena, äro bevarade på tre balkar, nr 25, 40' och
I9. PI. 5, a, b. På den sistnämnda var ena ändan avbruten. På nr 2I voro båda ändarna avbrutna, men
två till babordssidans balkhuvud hörande bitar, nr
362 och 363, kvarsutta i muddret utanför en i bordet nr 358 befintlig urtagning. Se sektion h-b på
pi. 6, c. Denna urtagning, som är IO x IO cm i
storlek, har gripit om balkhuvudet, i vars hak urtagningens kanter varit infällda.
På balkarna nr u8 och I I9, som båda suttit i
samma höjdläge som nr 2I, alltså i den mellersta
balkgången, saknas numera utstickande huvuden.
Att sådana från början funnits även på dessa två
balkar framgår dock tydligt därav, att på babordssidan, där den i höjd med dem sittande bordgången
var bevarad, finnas liknande urtagningar i borden
mittför där balkarna suttit, som vid platsen för nr 2 I.
Dessa hål hade emellertid här blivit igensatta medelst
på utsidan infällda brädlappar, som försetts med tätning av tjärdränkt mossa. Fig. 24. Tätningslapparna
ha på insidan vid underkanten en mot hålets bredd
svarande utsparad klamp, som passats in i haket.
De ursprungligen utstickande balkändarna här hade
antagligen blivit skadade eller helt avbrutna, varför
man med hjälp av såg och huggjärn kapat av
dem jämnt med (delvis innanför) utsidan av bordläggningen och därefter på omtalat sätt tätat hålen i
borden. På styrbordssidan hittades en likadan tätningslapp, som suttit mittför balk nr I I9. Huruvida även någon av de tvärbjälkar, som suttit längst

förut, pi. 7,b, har stuckit ut genom sidan kan ej säkert avgöras, men det förefaller icke troligt, emedan
dessa balkar synas ha varit rätt klena.
Toppändarna på de knäspant, varpå de mellersta
och övre tvärbjälkarna ha upplag, gripa in i urstämda fördjupningar i balkarnas undersida. 1 Förbindningen är alltså mycket omsorgsfullt utförd.
Säkerligen · har det berett svårigheter att erhålla
en fullgod tätning vid hålen i borden för balkhuvudena. Detta kan vara en bidragande orsak till att
ändarna avkapats på två av balkarna. Hur tätningen kring haken från början utförts kunde ej
iakttagas. Sannolikt har man här använt tjära:t grovt
tyg, liksom i köl- och stävlaskar och i bordens längdskarvar.
Tack vare att alla dessa tvärbalkar - med tillhörande spantdelar i de spantringar, vari de suttit voro bibehållna, har rekonstruktionen av skrovets form betydligt underlättats. Man får ju därigenom dess tvärsektion fullt exakt bestämd på tre ställen, varigenom uppgörandet av linjeritningen, pi.
9, icke beredde några större problem. Endast beträffande språnget vid fören kan, som tidigare
nämnts, någon tvekan råda och en obetydlig avvikelse från det här angivna utseendet ha funnits.
På grund av den säregna konstruktionen med i bordläggningen infällda tvärbalkar har man icke kunnat
bygga detta· fartyg på samma sätt, som nu är vanligt
vid mindre klinkbyggen. Man utför nu spantningen
sist, sedan bordfyllningen redan är färdig 2 , men
eftersom borden här varit inpassade i hak i balkarna
har man måst bygga åtminstone de spantringar,
vari tvärbalkarna sutto, först (eller samtidigt nied
bordläggningen). Dessa spantringar ha alltså fått
tjäna som mallar vid byggandet. Härav förklaras
en del ojämnheter i skrovformen, se t. ex. pi. 8, a, där,
närmast kölen, de båda sidorna åro ganska olika. En
inbuktning mittför den mellersta balken på sektionen pi. 8, c kan dock möjligen ha varit avsiktlig(?),
enär den är ungefär lika vid båda sidor. Vid uppgörandet av linjeritningen har förf. dock icke tagit
hänsyn till denna inbuktning, och även övriga
ojämnheter i skrovet ha ignorerats.

1 En liknande konstruktion har använts i det tidigare omnämnda Äskekärrsskeppet.
2 Se t. ex. Olof Hasslöf: Fiskebåtarnas byggnad. Nordens
båtar I, Sthlm 1939, s. 53, och Ph. Humbla: Inre Hanöbuktens
båtar, Blekingeboken 1933·

Även på de överst liggande tvärskeppsbalkarna ha
suttit knän, fästade med dymlingar, men dessa knän
ha icke placerats omedelbart intill borden. Här har
nämligen funnits ett mellanlägg, bestående av ett
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kort, på balken ställt topptimmer, om man så kan
benämna detta spantstycke. PI. 8, a-c. Anordningen
synes ha gjorts så för att den näst översta garneringsplankan skulle - i likhet med den övre, relingsföljaren - kunna gå obruten fram i hela sin längd och
icke behöva kapas vid varje tvärbalk, då dess långskeppsförstärkande uppgift delvis skulle gått förlorad. De nyssnämnda topptimren, såväl som knäna,
ha nått.upp till relingskanten. Av knäna voro fyra
bevarade i helt och två i söndrigt skick. Eftersom
relingsföljaren icke var bibehållen kan man ej draga
några säkra slutsatser om dess utseende, men allt
tyder på, att den varit lika den näst översta garneringsplankan. Har den varit grövre, vilket även
är möjligt, måste knänas (eller topptimrens) överdel
fällas in i hak i densamma.
På utsidan har en avvisarlist följt relingskanten. På
ett av borden akterst i övre gången, som var fullt bevarat, synes på utsidan spår efter en här omkring 8 cm
bred list, som varit spikad vid bordets överkant. Av
listen var ej någon del bibehållen, varför dess tjocklek
ej kan angivas. Som av hål i ett annat- midskepps
sittande - bord vid relingen synes framgå, torde
avvisarlisten här ha varit naglad eller dyrniad fast.
Sannolikt har den midskepps, där den erbjöd ett
visst skydd för balkhuvudena, varit rätt tjock, medan den mot stävarna tunnats av. I Fynd IV och V
finnas liknande avvisarlister, som avtunnas mot
stävarna.
RESTER AV DÄCK

Över större delen av fartyget har däck saknats.
Blott partiet akter om de aktra tvärbalkarna samt,
sannolikt, ett motsvarande parti vid fören hade
försetts med däck. Bland de bevarade detaljerna
fanns ett fåtal plankor, som kunna antagas ha tillhört däcket akterut. Där kvarlågo några plankor av
furu, ca 3 cm tjocka (nr 42, 47, 48,
och 74), vilka
tydligen utgjort däcksplankor. De äro helt korta
och ha ej räckt över mera än partiet mellan akterstäven och de aktra tvärbalkarna. I ena ändan äro
de avsneddade för att smyga sig till fartygssidan.
De ha varit fästade dels med spikar och dels med
tränaglar. Helt få nagelhål finns dock i de bevarade
plankorna, som vid kanterna försetts med grunda
rännor, varför de säkerligen legat >>på lock», som fig.
23 visar, med tätning i kanterna. Därigenom har
däcket över akterplikten, som rummet inunder
närmast bör benämnas, blivit ganska tätt, så att ett
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gott förvaringsrum erhållits här. Tvärbalken nr 40,
p l. s, b, har en egendomlig vinkelforniad sektion.
Troligen är den utformad på detta ovanliga sätt
för att man skulle få upplag och stöd för de nämnda
däcksplankornas ändar i falsen. Det är svårt att
finna någon annan rimlig förklaring för denna detalj.1 För att dymlingshålen i den uppstående delen
av de två hängknän, nr 34 och s8, som haft sin plats
ovanpå balken, skola passa mot hålen i de mellan
knäna och bordväggen placerade >>topptimrem, ha
knäna icke kunnat sitta på förliga kanten av balken,
där denna är högst, ej heller nere i dess fals, såvida
man icke här haft ett mellanlägg av ungefär den tjocklek, som ett lag däcksplankor utgjort. Därför är det
sannolikt, att dessa plankor haft upplag i falsen och
att hängknäna fastdyrniats ovanpå deras ändar.
En avbruten bit av en furubalk, nr 4S pi. s, b,
som har flera hål för tränaglar och vars hela ände är
sneddad lagom för att passa mot bordväggen här i
akterskeppet, kan antagas vara ett stycke av en däcksbalk, på vilken plankorna haft upplag vid den aktersta spantringen. Ännu en däcksbalk, förmodligen
placerad vid näst aktersta spantet, bör ha funnits.
Ett knäspant, nr 37 pi.
b, som låg i aktern, torde
suttit över däcket vid babordssidan (dess sneddning
i ytterkanten visar detta). Antagligen har det haft
sin plats över den däcksbalk, som legat vid aktersta
spantet. Ett motsvarande knäspant har då givetvis
suttit vid styrbordssidan. En av de bräder, nr 49,
som sannolikt tillhört däcket över akterplikten, är
tvärt avskuren i båda ändarna, och har räckt blott
emellan balk nr 40 och den aktersta spantringen.
Detta tyder på, att man längst akterut haft en lucka
i däcket för att bekvämare kunna komma ned i plikten. Mellanrummen mellan de tvärbalkar, som avgränsade plikten förut, var nämligen blott 3o-3s
cm, varför det här var besvärligare att krypa in.
A v det däck, som bör antagas ha funnits över ett
parti av förskeppet, voro några rester ej bevarade.
En fragmentarisk balk av lövträ, troligen björk,
som hittades här, hade vinkel{ormad sektion, liksom
balken nr 40. Den kan därför tänkas ha utgjort
upplag för ändarna av plankor i ett däck, som täckt
en plikt i förskeppet på det sätt fig. 21 och pi. 7, b
visa. Tvenne nära fören liggande knäspant, nr 127 och
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1 Enl. Falk: Altnordisches Seewesen, Heidelberg 1912, s. 48
hade däcksbalkama på långskepp, skutur och karfar - som på
fartygen från Oseberg och Gokstad -på varje sida en fals, i
vilken långskepps liggande tiljor, däcksplankor, voro inpassade.
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I I I, p l. S, b, voro tydligen placerade över en tvärbalk i
fören på liknande sätt som de i akterskeppet funna.
På fig. 22 åskådliggöres närmare hur de tvärbalkar,
som förmodas ha avgränsat förplikten akterut,
kunna antagas ha suttit. Den vinkelformade balk,
som här bör ha suttit överst, var betydligt klenare
än nr 40, och det är därför icke sannolikt, att denna
balk stuckit ut genom bordväggen, enär den då
skulle blivit allt för klen vid infällningshaken för
borden.
Ett krokigt mindre timmer, nr 242, pl. b, som
låg vid toppändan av akterstäven, synes vara ett
s. k. däcksband, som med tränaglar varit fastgjort
i vinkeln mellan fartygssidorna vid akterstäven, möjligen under en här anordnad rorgängarbänk, så
som fig. 23 visar. Nr 2, pl. a, är ett fragment av
ett liknande timmer, som kanske suttit vid fören.
Ovanpå tvärbalken nr 2S, den övre av de midskepps placerade, ha legat tvenne med långa tränaglar fästade stycken av furu. Det ena av dem satt
kvar i läge. Deras uppgift har tydligen varit att
skydda balken för slitning och skamfilning. De äro
synnerligen slitna på översidan, som har nästan
halvrund form. Något däck har därför med säkerhet icke funnits över mittskeppet. Balken nr I 19,
placerad under nr 2S, har fem hål, men några detaljer, som passa in för fästande i dessa hål, voro
icke bevarade.
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VINDSPEL

I akterskeppet påträffades bl. a. en tjock vals av
ek, samt tvenne ståndare, likaledes av ek, mellan
vilka valsen varit insatt i vågrätt läge. Anordningen
har utgjort ett vindspel. Den ena av ståndarna,
spelbetingarna, var sönder i tre delar, men den andra
var hel och stod ungefär på sin ursprungliga plats.
Den var nedtryckt genom ett av borden i bottnen.
Betingarna, deras form framgår av pi. b, ha vardera
tre urtagningar i ena sidan. Dessa hak passa för infällning av tvärbalkarna nr 83, 21 och 40, och vid
dessa ha betingarna varit fastgjorda med långa dymlingar. Den sistnämnda balken är, som redan
nämnts, i sektion vinkelformad, och samma form
har det övre haket i betingarna.
Valsens, spelstockens, diam. är 38 cm och dess
längd 127 cm. Spelstockens tappar, som ha 10 cm
diam., voro lagrade i urtag av motsvarande storlek i
betingamas övre breda del. De skjuta icke utanför
betingarna och kunna därför knappast benämnas
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Fig. 18. Fynd I. Ankaret, som låg inombords vid styrbords bog, består av två grova träklykor, omslutande en
större sten och med flyn av trä. Uppmätning av ankaret
på pl. s, b.

spelnockar. Fyra långa urtagningar, som gå tvärs
genom spelstocken, äro avsedda för de spakar, med
vilka spelet kringvreds. Fig. 22 och 23 förtydliga
närmare hur vindspelet varit beskaffat. Någon särskild spärranordning har inte varit erforderlig. Den
eller de karlar, som skötte spelet, stodo antagligen
på däcket över akterplikten, och det var då synnerligen enkelt att >>sätta pall i spelet>>, d. v. s. stoppa
detta i ett bestämt läge, genom att sticka ned en spak
genom spakspringorna så långt, att den kom för om
tvärbalken. Betingarna ha upptill haft en numera
avbruten del, som antagligen var avsedd för fastgöring av tåg, väl närmast för ett par bakstag,
och därför troligen haft kipar eller hål för detta
ändamål.
Ungefär mitt under där spelet stått låg i bottnen
av fartyget en del tågrester, förmodligen av dragrepet (det tåg, varmed råseglet hissades och firades).
Det är ett 3,S cm tjockt rep av hampa, slaget av tre
kardeler, vardera innehållande åtta garn.
ANKARE

Fartygets enkla ankare låg inombords, strax för
om midskepps vid babordssidan. Läget framgår av
fig. 18 och pl. 4, a, och på pi.
b visas ankarets kon-
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struktion. Det är gjort av tvenne korsställda klykor
av lövträ,. av vilka den ena är växt i V -form och den
andra består av två vid den förra med dymlingar
fastgjorda stycken. Dessa båda klykor omslöto en
större sten och fasthöllos med tappar och genom
dessa slagna kilar vid ett under stenen befintligt
kryss av ek. Kryssets utstickande ändar motsvara
ett järnankares flyn. Träet var nu synnerligen murket, varför de olika delarna blivit ganska söndertrasade till följd av stenens tyngd. Den del av >>läggen» upptill, där ankartåget varit fastgjort, var bortbruten.
Denna ålderdomliga typ av båtankaren användes,
trots sin primitivitet, ännu i våra dagar på flera
ställen i landet. På Visingsö t. ex. är den vanlig och
även på Öland kan man se den använd vid en del
fiskeplatser. Eftersom ett dylikt ankare har 4 flyn
är det egentligen närmast att beteckna som en dragg. 1
MASTENS FASTSÄTTNING M. FL. DETALJER

Fartyget har haft endast en mast. Denna, som nu
helt saknades, har stått något för om midskepps,
omedelbart vid förkant av de här sittande tre tvärbalkarna. Ett mastspår i kölsvinet finns vid denna
plats. Förutom av tvärbalkarna har masten stöttats
av ett par långskepps liggande reglar, nr 73 och 109,
som legat en vid vardera sidan om masten, fastgjorda med tränaglar ovanpå den översta tvärbjälken samt den i samma höjd liggande tvärbalken nr
19 längre förut. För om masten har en kort tvärslå
legat över reglarna, fäst med en tränagel vid vardera.
Masten synes ha varit avsedd att kunna fällas. Om
man lösgjorde den nämnda tvärslån kunde den nämligen fällas föröver, tills den kom att vila mot balken
närmast för om masten. Det har icke varit nödvändigt att först lyfta upp den ur mastspåret, emedan
den spåret fyllande tappen i mastfoten kan ha varit
något rundad i akterkanten. Enligt Falk (anf. arb. s.
sS) var masten på handels- och lastfartyg icke fällbar. >>Överhuvud kunde, som det synes, vid dessa
skepp masten icke sänkas, utan endast borttagas,
vilket alltid skedde före vinteruppläggningen.>>
Den ovannämnda tvärbalken nr 19 har på förkant två grunda snedställda skåror, riktade uppåt
och inåt. PI.
a. Vartill dessa skåror tjänat kan ej
med säkerhet förklaras. De kunna vara anliggningsställen för ett par tåg, men vad dessa i så fall haft för
funktion är svårt att förstå. Deras placering ger
nämligen föga stöd för antagandet, att de kunnat

tjäna till stöttning åt masten. Möjligen har man haft
ett tält över förskeppet, då skårorna kunnat vara anliggningsställen för sidostag, som under tältnocken
varit fästa i en vertikalt stående stolpe. Enligt Falk
(anf. arb. s. 10 f.) hade de fornnordiska skeppen, såväl köpfararna som stridsskeppen, ett 'tält i förskeppet och ett i akterskeppet. Tältnocken bildades av
en horisontell stång, tjälddss. Falk framhåller, att
den åsikt, som av en del forskare framförts, att tältduken fästades vid relingen, är felaktig. Det var
nämligen möjligt att passera på utsidan av tältet.
Nära aktern ha några av de knäspant resp. hängknän, som haft sin plats över däcket, stuckit upp ett
stycke ovanför relingen. Ett hål i övre änden av det
vid babord mittför vindspelet sittande hängknäet,
nr 34, är sannolikt avsett för fästande av en brass
eller ett skot. Ett motsvarande hål finnes i det över
relingen uppstickande topptimmer, nr So, som haft
sin plats mitt emot vid styrbordssidan. Även längre
akterut har funnits ett par över relingen uppstickande
detaljer av liknande slag med hål i toppändan för
fastgöring av tåg. En dylik detalj, söndrig, låg nämligen alldeles invid akterstäven. Några till riggningen
hörande föremål voro annars icke bevarade. Allt
lätt åtkomligt lösgods har givetvis bärgats vid fartygets sänkning.
En i fören liggande egendomligt formad detalj av
ek, nr 128, pl. b, var svår att inplacera i rekonstruktionen. I stycket, som är defekt, finns ett större
rektangulärt hål. Vid ett andra liknande hål är detaljen avbruten. Man kan möjligen tänka sig, att
det krokiga ekstycket varit fastsatt på förstävshuvudet, som i så fall varit trätt genom det befintliga
hålet. Det andra hålet har kanske avsetts för fasthållande av ett bogspröt och anordningen skulle då
sett ut så, som på fig. 25 visas. Eselhuvudets urtyp?
Den klyka, som på rekonstruktionen synes ovanför
bogsprötet, kan ej bevisas ha existerat, men det finns,
som längre fram närmare motiveras, vissa skäl för
antagandet, att det krokiga ekstycket - om det nu,
såsom synes troligt, haft sin plats här - avslutats
uppåt med en sådan klyka. Fartyget på Elbings sigill, fig. 33, synes ha bogsprötet trätt genom en på
stävhuvudet fästad detalj, ett slags eselhuvud. Även
det på Dammes sigill avbildade har en anordning

s,

s,

1 Jfr Emil Smith: Nautisk ordbok, Sthlm 1914 under ankare. Han omnämner, att dylika draggar ännu användas av
fiskare vid Landsort. Fynd I kan givetvis ha haft även ett
kraftigare ankare, av järn, fastän något dylikt ej låg kvar i
fyndet.
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Fig. 19. Fynd I. Fartyget sett snett akterifrån. Efter en av författaren år 1940 för Statens sjöhistoriska museum utförd rekonstruktionsmodelL Ljusa partier markera det, som ej var bevarat. I aktern vindspelet, med vars hjälp råseglet
hissades och firades. Tre utstickande balkändar äro här synliga om styrbord. Foto förf.
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för användning är oklart. Kanske har den icke tillhört fartyget.
REKONSTRUKTIONEN

Fig.

20.

Fynd I sett mot babords bog. Efter rekonstruktionsmodell. Foto St Sjöh M.

av något slag för bogsprötets fastsättning, kanske
något liknande den på vår rekonstruktion. 1
Huruvida vårt lilla skepp varit utrustat även med
åror är en fråga, som måste lämnas öppen, emedan
ingenting tyder härpå. Ett årblad av gran, nr 8 I,
pi. 5, b, låg inuti, och ett annat av ek låg bland de
lösa delarna över skrovet. PI. 5, a. De äro dock båda
för små för att kunna ha tillhört detta fartyg. Till
en mindre båt, t. ex. en skeppsbåt, ha de funna årbladen varit lagom i storlek.
Något utanför styrbordssidan låg en pyts, som är
gjord av ett urholkat stycke av en trästam. Dess
botten är insatt i en fals. Runt kärlet gå två band av
flätade vidjor. I två, nu avbrutna, uppstickande delar av sidorna har en grepe, troligen av rep, varit
fastsatt. Pytsen har 23 cm:s diam. nedtill och är I8
cm hög. Den innehöll rester av tjära. Invid förstäven hittades en cirkelrund träskiva, 5 mm tjock
och 20 cm i diam. Nära kanten finnas fyra små hål,
placerade diametralt emot varandra. Vad skivan haft

Fynd I har av kostnadsskäl hittills icke kunnat hopsättas och kompletteras. Vid en eventuell framtida
hopsättning av fyndet kan det möjligen visa sig, att en
eller annan mindre korrigering blir motiverad i jämförelse med den rekonstruktion av fartyget, som förf.
utfört i ritningar och modell. PI. 7-9 och fig. I9-26.
På grundval av de vid utgrävningen gjorda noggranna
uppmätningarna, utförda i skalan I: IO, och efter
hoppassning av alla de viktigaste delarna i skrovet,
såsom köl, stävar, tvärbalkar och hängknän kunde en
preliminär rekonstruktion uppritas. Byggandet av
modellen, som är utförd i skala I: I2, föregicks av en
omsorgsfull detaljuppmätning av varje bit i fyndet,
varvid nagel- och spikhål m. fl. detaljer noga observerades. Härigenom har hoppusslandet av de söndriga partierna blivit i hög grad tillförlitligt. Smärre
misstag, som dock i varje fall sakna betydelse för
rekonstruktionen i sin helhet, kunna givetvis ha
gjorts på någon punkt, där bevarade delar äro mycket
fragmentariska eller där partier av bordväggen eller
andra detaljer helt saknas.
Rekonstruktionen visar oss ett litet oansenligt medeltidsskepp, däckat i för och akter, men för övrigt
öppet, samt försett med en enda mast. Det har rundad, midskepps ganska flat botten, svängd förstäv och
rak akterstäv, försedd med stävroder. Troligen har
det funnits ett bogspröt med en sådan fastsättning,
som här visas. Skrovet är anmärkningsvärt brett.
Förhållandet mellan bredd och längd är som I : 2,5.
Största bredden ligger något akter om midskepps.
Av de inalles troligen tolv tvärskeppsbalkarna, som
suttit tre och tre över varandra, ha åtminstone sex
ursprungligen stuckit ut genom skeppssidan med
ändarna. På två av dessa balkar har man sedermera, antagligen därför att de blivit skadade, kapat
av de utstickande ändarna. Genom tvärbalkarnas
placering har fartyget indelats i fem >>rum>>, det
största beläget akter om masten. För om masten
finnas två kortare rum, och i såväl fören som aktern har en däckad plikt åstadkommits. Akterplikten har ej varit avstängd från det större rummet av
något skott, blott de tre tvärbalkarna ha avgränsat
1 Dammes sigill är återgivet (i avteckning) av A. Ja! i
Archeologie navale. Paris 1840. S. 245.
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Fig. zr. Fynd I.

Detalj av förskeppet.
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På bottentiljorna ligger ankaret.

Efter rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh M.

densamma förut. Huruvida tvärskott funnits vid
förpiken kan ej avgöras. I akterskeppet finns ett
kraftigt vindspel, vridbart med spakar. Invändigt
är skrovet garnerat med glest sittande läkten, av
vilka det övre bildar relingens insida. Det är icke
uteslutet, att relingen haft en horisontal täcklist,
men spår härav saknades. På utsidan har den skyddats av en avvisarlist.
Den märkligaste konstruktiva detaljen i det lilla
skeppet är de utstickande balkhuvudena. Vi känna
icke från något tidigare fynd en liknande tvärbalkskonstruktion. Detta beror dock tydligen endast på,
att tidigare fynd från medeltiden varit bibehållna i
så ringa utsträckning. Ytterligare två medeltida
fartyg bland kalmarfynden ha haft dylika balkar.
1 Senare har i Danmark, i Koldingfjorden år 1943, påträffats ett medeltida skepp med samma slags tvärbalkar. Jfr

S. 12.7.
2 R. C. Anderson: The Bursiedon Ship.
The Mariners
Mirror, vol. XX, 1934. Det är ett synnerligen märkligt skepp
med tredubbel bordläggning på klink. Bredvid skrovet låg en
avbränd kraftig balk, som i den hela änden är försedd med hak
för infällning av plankor på samma sätt som våra tvärbalkar.
Eftersom endast bottnen av skeppet fanns kvar, kunde man ej
komma underfund med, var balken ifråga haft sin plats. Sannolikt är den en tvärskeppsbalk.

Förbindningssättet är dock icke, som man kanske
vore frestad att förmoda, en lokal företeelse, utan
har varit känt och använt över stora delar av Europa.
Åtminstone ett par fynd av liknande balkar ha tidigare gjorts på andra platser, därav ett i Sverige,
men dessa balkars användning blev icke rätt tolkad,
beroende på, att man icke hade så goda möjligheter
att bestämma deras funktion, som i kalmarfynden. 1
Så fann man t. ex. vid utgrävningen av den medeltida borgen i Skanör 1907-09 i en strandskoning
vid vallgraven en ekbalk av nära 6 meters längd, fig.
27, med säkerhet just en dylik tvärbalk, tagen ur vraket av ett skepp. Den har haft sin plats vid bogen
eller låringen eller också, om den var placerad midskepps, suttit ganska lågt (detta framgår av hakens
sneda placering), och skeppet måste därför ha haft
en bredd av minst 7 meter midskepps.
Ett stort skepp, vars rester år 1933 utgrävdes vid
Bursiedon nära Southampton, synes även ha haft
tvärskeppsbalkar av liknande typ. Den framstående
engelske sjöhistorikern R. C. Anderson har ansett
sannolikt, att fartyget är identiskt med det av Henry
IV år 1418 byggda skeppet Grace Dieu, vilket förstördes genom brand vid Bursiedon 1439. 2
Metoden att fastgöra tvärskeppsbalkarna i skepps-
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Fig.

22.

Fynd I sett snett uppifrån. Efter rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh M.

sidan på detta sätt är uråldrig, och har ej blivit uppfunnen i de nordiska länderna. Redan hos de gamla

Fig.

23.

Fynd I. Akterskeppet med spelet. Efter rekonstruktionsmodell. Foto St Sjöh M.

egyptierna var den vanlig, och sannolikt var det vid
Nilen, som den först började praktiseras. På fartyg, som användes för transport av obelisker, fanns
det t. o. m. tre rader utstickande balkhuvuden, enligt vad bevarade avbildningar visa. 1
A v egyptierna ha de andra folken vid. Medelhavet
lärt sig att fästa in tvärbalkarna på detta omständliga sätt. På en vid Tibers mynning funnen relief
från omkring 200 f. Kr., fig. 28, avbildas ett par fartyg med utstickande däcksbalkar. Så småningom har
man även i norra Europa börjat bygga skeppen på
liknande sätt. Vid vilken tidpunkt detta skedde i
Norden är på grund av bristen på daterbara och välbevarade fynd - Fynd I är för övrigt det hittills
äldsta, där denna detalj kunnat påvisas - än så
länge omöjligt att med säkerhet bedöma. Sannolikt
har dess första uppträdande i Norden skett vid början av medeltiden, kanske redan på vikingatiden.
Någon svensk, eller överhuvud taget nordisk fartygsavbildning, som visar denna · konstruktionsdetalj, synes icke finnas bevarad, men västeuropeiska
1 A. Köster: Studien zur Geschichte des Antiken Seewesens. Leipzig 1934. S. 3· Carl V. S0lver: Obeliskskibe. Köbenhavn 1943.
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Fig. ~4- Fynd I. Detalj av utsidan midskepps med ett
utstickande balkhuvud.
Efter rekonstruktionsmodelL
Foto St Sjöh M. Överst avvisarlisten. Den övre bordgången är >>pinnad>> fast till nästa bordgång med tätt sittande små tränaglar. Övriga bordgångar klinkade med
järnnaglar. Rakt under balkhuvudet sitter en tätningslapp över det hål, där ursprungligen en andra balk stuckit igenom. Längst ned en provisorisk lagning, utförd
med tjärat grovt ylletyg, som spikats över en spricka i
bordet.

och tyska skeppsbilder, som tydligt visa densamma,
förekomma i rätt stort antal. Det synes vara uteslutande på sigill, som skeppen äro återgivna så
detaljerat, att de utstickande tvärbalkshuvudena visas. De äldsta sigillen med dylika balkhuvuden markerade äro från 1200-talet. Så visar t. ex. sigillet
för staden Winchelsea i England, fig. 30 - ett
utomordentligt gott prov på medeltida sigillkonst
- en vacker bild av ett skepp, på vilket tre utstickande balkhuvuden tydligt angivits.
Detta
sigill anses vara utfört under senare delen av 1200talet. Harderwijk vid Zuidersee hade vid samma tid
ett sigill, fig. 34, på vilket likaledes ett skepp med tre
utombords synliga balkändar avbildas. Den yngsta
av förf. kända avbildning, som visar ett fartyg med
balkar av detta slag, är Elbings sigill från I4241
(Hagedorn, a. a. Tafel XIII).
1 Det behöver väl knappast påpekas, att de årtal, som här
angivas för de olika sigillen, ej markera sigillets tillverkningsår,
som för övrigt ej i något fall torde vara känt, utan blott det tidigaste årtal, då sigillet är använt å bevarad urkund. Åtskilliga
av sigillen kunna därför vara gjorda betydligt tidigare.

'

Fig. ~5- Fynd I. Detalj vid fören med >>mastamickan•>,
sådan denna detalj antages ha sett ut. Efter rekonstruktionsmodell. Foto St Sjöh M.

På de gamla egyptiska fartygen torde balkändarna
ha haft laxstjärtform i plan sett, medan de på reliefen från Tibermynningen äro raka med avfasade
kanter. Jfr med dessa balken från Fynd IV, fig. 47,
som har en fasad kant. På Fynd I äro övre och undre
kanterna rundade.
Ännu i våra dagar användes i Östasien på vissa

Fig. ~6. Fynd I. Detalj vid akterstäven. På en del av
borden ha små >>klackar>> utformats invid stäven. Efter
rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh M.
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håll ett snarlikt förbindningssätt, med balkändarna
utstickande. Det förekommer i såväl fiske- som
transportbåtar.l Huruvida det även här leder sitt
ursprung från de gammalegyptiska fartygen eller är
en självständigt bland dessa östasiatiska folk gjord
uppfinning lär väl knappast kunna utredas.
En annan detalj i Fynd I, till vilken kan påvisas
motsvarigheter i åtminstone ett sigillfartyg, är
vindspelsanordningen. På skeppet å Winchelseasigillet, fig. 30, ser man två besättningsmän, som med
spakar kringvrida ett i akterskeppet (ungefär på
motsvarande plats som i vårt fartyg) placerat vindspel. Spelstocken är visserligen icke synlig men den
bör ha varit av samma typ, som den i vårt fartyg.
Förut stå två män och hala hem ankartrossen. Det
är föga sannolikt, att trossen löper från männen i
fören och bort till spelstocken. Det synes troligare,
att spelet här användes för hissandet av rån. En av
besättningsmännen är just i färd med att äntra riggen, antagligen för att lösgöra seglet. Winchelseasigillet har tecknats med omsorg av konstnären, som
säkerligen gjort noggranna studier av ett skepp.
Detta framgår tydligt av sigillets riktiga återgivande
av ett flertal detaljer. 2
Ett vindspel för resandet av masten ansåg Nicolaysen, att det kan ha funnits i Gokstadsskeppet. 3
Detta spel kan dock i så fall icke ha varit av samma
eller liknande konstruktion som vårt, vilket framgår vid en jämförelse med de detaljer, som han ansåg ha tillhört spelet. Enligt Falk (anf. arb. s. 81)
hade stora skepp en >>vinda>>, vindass, varmed seglet
hissades, vilket benämndes >>vinda segh. Han anser det synnerligen ovisst, om spelet även fann användning vid nedläggandet och resandet av masten.
I Fynd I har masten kunnat fällas, och det är därför
troligt, att spelet här använts även för detta ändamål. Dess placering i aktern har gjort det olämpligt

~--~·-'~~·~~-~·c_"'!'""'·~

att använda som ankarspel, ett dylikt har knappast
heller behövts för inhalande av det lilla ankaret.
Vindspelet bör ha avsetts till hjälp vid manövreringen av seglet och vid fällande och resande av
masten, kanske också för upphissande av tyngre
gods. Om det lilla skeppet, vilket ej är otänkbart,
gjort tjänst som fiskefartyg, kanske spelet även funnit användning vid inbalandet av sillvadar eller andra
tyngre fiskedon.
På pl. 30 och m0dellen har gjorts ett försök att
rekonstruera även skeppets tackling. Av denna var
ju visserligen icke något bevarat, men eftersom fartygen på den tid, varunder vårt fynd blivit byggt i det följande skall göras ett försök att påvisa, att
detta sannolikt skett vid 1200-talets mitt eller under
dess senare del - voro ganska likartat tacklade,
kan man med rätt stor säkerhet sluta sig till, hur segel och stående gods sett ut. Detaljerna kunde givetvis utformas något olika på olika orter, men schemat för tacklingen var ungefär detsamma överallt i
norra Europa, ett förhållande, som bevisas av många
avbildningar. Under hela den äldre medeltiden hade
de nordeuropeiska skeppen, liksom på vikingatiden,
aldrig mer än en mast med ett enda segel, ett stort
rektangulärt råsegel. De samtida avbildningarna
och urkunderna ge icke belägg för, att flera segel
fördes förrän mot slutet av 1300-talet.
H. Suder: Vom Einbaum und Floss zum Schiff. Berlin
Taf. 4 o. s, fig. 4, 5, 9, 10, 13 o. 32.
2 Sigillet för Winchelsea synes vara en direkt förebild till
ett ungefär samtidigt sigill från Pevensey. Repr. i Gale Pedrick:
Borough Seals of the Gothic Period. London 1904. Man kan
inte på detta sigill, som är otydligare, se om de två män, vars
förebilder på winchelseasigillet vrida spelet, äro i färd med
samma sysselsättning. Några utstickande balkändar äro ej
markerade på sigillet från Pevensey.
• N. Nicolaysen: Langskibet fra Gokstad ved Sandefjorden.
Kristiania 1882. S. 55·
1

1930.

~; ~~- ,~ __ ,.;..:~~~"--~~- -.;:~'='=-''~.~""'-·"--:<:='·~'·3$='-"c~_
. ..J

~'-'-.~~~ ~==-=-:-~~~~--~~~'-= -~~-~-~-~·~~ -~
o

•

Fig. 27. Balk av ek, funnen vid utgrävningen av den medeltida borgen i Skanör åren 1907-09. Den antogs ha tillhört
en vindbrygga, men är med säkerhet en tvärskeppsbalk från ett ganska stort medeltida fartyg. Att balken från sidan
sett (överst) är så tunn torde bero på, att den blivit kluven på längden. Delar av ytterligare en dylik balk anträffades
på samma ställe. Möjligen härröra de dock från samma balk? Tätningen vid haken för borden hade utförts med nöthår, varav rester sutto kvar. Efter Otto Rydbeck: Den medeltida borgen i Skanör. Lund 1935.
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Fig.

28.

Romersk relief från omkr.
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f. Kr., som visar tvenne skepp med vardera tre utstickande balkhuvuden. Efter
M. Vocino: La nave nel tempo.

Masten på vårt skepp bör ha varit stagad av ett
förstag samt sannolikt två bakstag. De senare kunde
fästas i övre ändan på spelbetingarna, där ett gott
anhåll fanns att tillgå. Vidare bör man ha haft ett
par vant vid vardera sidan. Hur dessa fastgjorts
vid relingen kunde på detta fynd ej bestämmas.
Ett par av de andra medeltida skeppen, Fynd IV
och Fynd V, visa olika anordningar för detta ändamål, av vilka den på Fynd IV liknar den här föreslagna.l Eftersom masten varit fällbar är det sannolikt, att vanten voro fästade på ett sådant sätt, att
de lättvindigt kunde göras loss. Möjligen använde
1 Olika sätt att fästa vanten vid relingen på medeltida fartyg visas av H. H. Brindley i en liten notis i The Mariners
Mirror, vol. XVIII, 1932. (Brindley har tidigare i samma
tidskr., årg. 1911-IJ, i en serie artiklar behandlat ett stort
antal skrov- och riggningsdetaljer på skeppsavbildningar från
medeltiden.) Även på svenska medeltida avbildningar, som
t. ex. fig. 62 och 103, ser man olika maner använda. Enklast
stuekos vanten ut genom ett hål i övre bordet, varpå en stor
knop slogs på utsidan. De kunde också knopas om en liten
knävel av trä. Ett par dylika knävlar finnas bland fynden från
Kalmar.

man s1g därför av tågnålar. Dylika beskrivas på
sid. 120.
För fasthållandet av rån vid masten användes en
rack bestående antingen av ett krumträ, som låg
runt aktra sidan av masten och hade ändarna fastbundna vid rån, eller också var den gjord av tågstroppar med påträdda svarvade träklot och s. k.
slädar. Ett exempel på det förstnämnda sättet ha
vi på fig. 98 och det andra se vi använt på bl. a. fig.
so. Den äldsta anordningen torde ha bestått endast
i en repslinga runt masten. Rån hissades och firades medelst ett fall, dragrepet, ett vid mitten av rån
fästat tåg, skuret antingen i ett skivgatt med rörlig
skiva i masttoppen eller genom en skivtask på sidan av masten. Det kan också ha löpt i ett vid masten fastgjort block. På de skepp, som saknade spel,
fick man draga upp seglet för hand. Därav de olika
benämningarna vinda seglet och draga seglet. Att
fira seglet kallades lägga eller fälla detsamma.
Seglet fästes vid rån medelst råband, som stuekos
genom öglor, löddror, i det tåg, råliket, som kantade
seglets överkant. Rev hade man i seglen redan på
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vikingatiden. Toppläntor synes man däremot ha
klarat sig utan ända fram till omkring 1400, i varje
fall ser man inga dylika på någon bild förrän vid
denna tid. 1 Till utspännande av seglet användes en
lång stång, fno ass eller beitiass, betås, som fastgjordes vid det främre skothornet. Den >>klostång>>,
som ännu användes på båtar med loggertsegel är
en liknande detalj. 2 F ör övrigt manövrerades seglet med. hjälp av skoten, ett i varje skothorn, samt
brassarna, fästade en i vardera rånocken. Till fastgöring av skoten användes bl. a. tågstroppar, s. k.
hankar, som voro fästade vid relingens insida. På
Fynd I ha även de hål, som finnas i övre ändarna av
hängknäet nr 34 och topptimret nr 8o, pi. 8, a,
kunnat användas till detta ändamål. Man synes
dessutom ha anordnat fastgöringsställen för hankar i vissa av topptimren på det sättet, att man låtit urtagningen för bordet i tredje eller fjärde bordgången uppifrån räknat gå lite högre än som behövdes för bordets anliggning, varvid man fick ett
hål att sticka in rephanken i. Redan på vikingatiden
(Gokstadsskeppet) hade man ett slags taljor, som
underlättade manövreringen av seglet, men man
klarade sig även utan dylika på mindre fartyg.
Boglinor (nu boliner) användes även. 3
På några av de fartyg, som visas på sigill från 1200och 1300-talen, ser man ingen rå hissad. Avbildningarna visa blott den med stag och vant stöttade
masten samt dessutom vanligen ett bogspröt i fören. Granskar man ett par av dessa bilder närmare,
så finner man, att rån ligger upplagd i fören, ovanför bogsprötet. Tydligast framgår detta på Harderwijks sigill, fig. 34· Här står vid fotändan av bogsprötet en grov klyka, vari rån vilar. Från råns förliga ända gå tvenne tåg horisontellt bort till ett par
av vanten. Detta sigill synes vara det enda, varest
dylika tåg äro markerade. Däremot ser man den
ävenledes i fören upplagda rån, med beslaget segel
angivet, på Wismars sigill från 1256, fig. 32. 4 Någon
klyka är dock icke iakttagbar. Om det alltså på denna
tid var vanligt, att rån upplades på detta sätt, så är
det mycket antagligt, att den tidigare beskrivna krokiga detaljen av ek, som förmodats ha varit placerad
över förstävshuvudet, samtidigt avsetts för en dylik funktion, således tjänat även som ett upplagsställe för rån. I den numera avbrutna ändan kan en
utstickande gren ha bildat en lämplig klyka för ändamålet. Detaljen får då även en naturligare förklaring. Utseendet skulle därför ha varit ungefär så,
som på fig. 25 visas. Även som stöd för masten,

då denna nedlades, kunde klykan lämpligen användas.5
Nu uppställer sig emellertid den frågan: Var det
av något praktiskt skäl motiverat att lösgöra rån
från masten och lägga upp den i fören på det sätt,
som de ovannämnda sigillbilderna synas antyda?
Om man vid lossning och lastning behövde taga spelet till hjälp vid upphissandet av tunnor e. d. måste
rån först lösgöras från dragrepet, varför den fick
firas ned. Om den då fick ligga kvar invid masten
kunde den vara i vägen vid arbetet, och det kan då
ha visat sig lämpligare att lossa den från masten och
lägga upp den i fören, där den givetvis var mindre
i vägen. Det synes vara svårt att på ett mera plausibelt sätt förklara anordningen på de ovannämnda
sigillfartygen.

DATERINGSFÖRSÖK

Att döma av skrovets form och vissa detaljers utseende bör vårt Fynd I tillhöra medeltiden. Redan
fartygets djupa läge i muddret, med kölen delvis
nedtryckt i sandbottnen, bevisar ju, att fyndet är
av mycket hög ålder. Vid en jämförelse med de
övriga fartygsfyndens djupläge framgår tydligt,
att Fynd I måste vara äldst av samtliga. Enligt
vad lagringsskikten vid skrovet utvisade har mudderlagret i fjärden tillväxt med omkring en meter sedan den tid, då detta fartyg sänktes. Huvudparten
av de i Slottsfjärden påträffade keramikresterna
m. fl. fynd, som kunde hänföras till medeltidens
1 Förf. avser då enbart nordeuropeiska skepp.
På bilder
av sydeuropeiska skepp finner man nämligen toppläntor angivna tidigare. Den estländska lodjan, en mycket gammal fartygstyp, saknar .än i dag toppläntor på sitt stora råsegel. Fig. 78.
2 Ernst Klein: Vikingatidens ättlingar i svenska farvatten.
Fataburen 1932. S. 154.
3 Hj. Falk har i anf. arb. närmare beskrivit de olika detaljernas funktion och tillvägagångssättet vid segling med råsegel.
Förf. har vid citat ur Falks arb. bortsett ifrån, att de från
norskt språkområde hämtade termerna icke alltid utan vidare
kunna tillämpas på svenskt material.
4 Även på Stavorens sigill från 1246 (Hagedorn, anf. arb.
Taf. V) ser det ut att finnas en klyka i fören. Sigillet är dock
för otydligt för att frågan med säkerhet skall kunna avgöras.
5 På de gamla ostskånska vrakekorna nedtogas mast och rå
och upplades, då man ej seglade, i niekor (av grenar gjorda
klykor) som fastsattes i >>töllabommen» (tullbommen). H. A.
Kappelin: Som östapåg. Minnen från 1870-talets fiskarliv i
Kivik. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1935. Även i Blekinge användes liknande klykor, som där benämnas mastamickor. Ph. Humbla: Inre Hanöbuktens båtar, anf. arb. s. 89.
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förra del eller mitt, lågo överallt, där muddermassan
förblivit orörd av muddringar etc., på ca I meters
djup i muddret. Yngre fynd lågo mindre djupt.
Bland de andra fartygsfynden bör finnas åtminstone
något av de många skepp, som under Kalmarkriget
år I6II sänktes i hamnen. Fynd IX och X äro härvidlag de som mest sannolikt kunna komma ifråga.
Jfr sid. 90. Som av snitt a-a på pl. I framgår,
lågo dessa båda skrov mycket högt i muddret, nästan i själva ytan. Lika högt låg ett kravellbyggt fartyg, Fynd XII, som sannolikt sjönk år I65I. Jfr
sid. 96. Fynd V, med all säkerhet tillhörande medeltidens slut, låg ett gott stycke över sandbottnen,
som på fyndplatsen hade ungefär samma nivå som
vid Fynd I. Som synes berättigas man av Fynd I:s
djupläge att snarast hänföra det till en tidig del av
medeltiden. Vi skola dock undersöka, huruvida
det bland de i och bredvid fartyget tillvaratagna lösa
småfynden finnes några daterbara föremål, som
kunna hjälpa oss till en noggrannare bestämning
av skeppets ålder.
Ungefär över skrovets mitt låg en kanonkula av
sten på ett djup av blott omkring I/2m under mudderlagrets yta. Läget angives på pl. 4, b med bokstaven ä inom en ring. Kulan har en diam. av 22 cm
och är huggen av en ljus sandsten, samma material
som i ett stort antal liknande kulor, som hittats
kring Kalmar slott och inom Kalmar gamla stads område. Kanonkulor av sten voro i bruk ännu så sent
som på I63o-talet. Vid Kalmar stod emellertid
ingen strid närmare denna tidpunkt än I6II, varför kulan icke gärna kan tänkas ha blivit avskjuten
senare än detta år. Mudderlagret vid fyndplatsen
har alltså redan vid denna tid haft en avsevärd tjocklek och fasthet, eftersom kulan icke sjunkit djupare. Den vilade icke på någon del av skrovet, men
kan givetvis förmodas ha stött emot någon balk vid
nedslaget. 1
1 Några meter väster om skrovet hittades en kanonkula av
järn. Diam. 8 cm. Den låg blott ca 25 cm under mudderytan.
Omedelbart intill denna kula lågo flera balkar och pålar, rester
efter den tidigare omnämnda bryggan. Troligen har kulan
slagit emot någon av balkarna, och därför stannat på så ringa
djup. Vad stenkulan beträffar kan den naturligtvis ha kommit
till platsen vid en långt senare tidpunkt, än då dylika projektiler användes, men det förefaller mest sannolikt, att den verkligen blivit avskjuten men ej nått fram till sitt mål.
2 Samtliga skofynd ha blivit undersökta av vår främste
kännare på området, Skornakarmästare Ernfrid Jäfvert, som
haft vänligheten lämna de dateringar av fynden, som han ansett möjligt att för närvarande åstadkomma.
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Fig. 29. Fynd I. Några av de keramikfragment, som
hittades vid skrovet under utgrävningen. Överst skärvor,
som ha tillhört en ganska stor kruka av ett grovt, poröst,
ljust gods, oglaserat. Påmålad dekor i brun färg. (Fynd
q.) Nedtill till vänster ett fragment med ansiktsmask,
av överkanten till ett glaserat kärl av gulrött gods, fynd g.
Till höger en del av ett lerfat, fynd c. Inristat mönster.
Gulgrön glasyr.

I närheten av stenkulan låg på samma djup överlädret till en sko, fynd ab. Det är uppskuret över
vristen, där det på en punkt bundits samman med
en läderrem, och har tillhört en medeltida sko. 2
Fynd s, markerat i sektion d--d, pl. 6, e är en skosula av medeltida typ. På något större djup inuti
skrovet låg en annan skosula med rundat spetsig
tåform. Medeltida.
Vid styrbords bog, emellan ett par av de överst
befintliga isärglidna borden, låg en bit av ett lerfat,
fynd c. Det är av gulrött gods, invändigt ornerat
med inritsade ränder, samt med gulgrön glasyr.
Ränderna bilda ett mönster av koncentriska cirklar
och våglinjer. Fig. 29. På insidan av bordläggningen låg en krukskärva av stengods, fynd a. På
grund av godsets orena gråa färg samt avsaknaden
av glasyr skulle man möjligen kunna antaga, att
den tillhör ett av stengodstillverkningens äldre als-
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Fig. JO. Winchelseas sigill. 1200-talet. Efter Gale Pedrick. Höga, vackert svängda stävar. För- och akterkastell. Sidoroder, upphängt vid en horisontellt pålagd
kraftig balk. Tre utstickande tvärbalkar ha markerats å
mittskeppet. Vid bogen finnas två och vid låringen två
utstickande balkhuvuden? nära relingen. Troligen däcksbalkar. Två man vrida med spakar ett vindspel, vars läge
i akterskeppet motsvarar spelets i Fynd I. Vid bogen
hala två man hem ankartrossen. Huruvida denna tänkes
löpa vidare till spelet giver bilden ingen säker upplysning
om. Det är möjligt, att spelet här användes blott för
råns hissande och firande, och event. även för mastens
fällande och resande.

ter, men någon bestämd slutsats angående dess ålder kan icke göras.
De nu uppräknade småfynden äro de enda, som
påträffades inuti skrovet. Bredvid och under detsamma gjordes emellertid flera fynd, av vilka- åtminstone ett par synas vara av en viss betydelse
för dateringen av fartyget. Utanför styrbords bog
fanns i mudderlagret ett ca 4-5 cm tjockt skikt av
fin sjösand, snäckor, trärester m. m. Skiktet, som
låg omkring 70 cm över sandbottnen, hade tydligen bildats efter fartygets sänkning, emedan det
gick obrutet in till bordväggen. Det låg 20-30 cm
högre än den beräknade ytan av muddret vid sänkningstillfället. Jfr sektion e-e, vid g. I nämnda
skikt hittades bl. a. ett intressant keramikfragment,
fig. 29. Det är en bit (bestående av två skärvor)
av överkanten till ett kärl av gulrött lergods. Invändigt har det färglös och utvändigt mörkt olivgrön glasyr. En i godset uppmodellerad ansiktsmask, av vilken näsan och ögonen synas på det

funna fragmentet, har prytt kärlet. Antagligen har
detta haft två dylika utsmyckningar, en vid vardera
sidan. Fragment av liknande slags kärl ha påträffats på åtskilliga ställen i landet, bl. a. i Lödöse 1 ,
Kungahälla, Lund, Skanör2 och Sigtuna3 • I Blottsfjärden hittades ytterligare ett fragment av denna
art, men med en mera primitivt formad ansiktsmask, >>munkansikte>>, än skärvan vid Fynd I. Fragmentet med munkansiktet är beskrivet av Dagmar
Selling (anf. arb.) som påvisar dess släktskap med
ett par skärvor från Sigtuna och Lund (samtliga
dessa tre fragment ha tillhört kärl med s. k. bladfjällsornering) och daterar dem till 1200-talet, med
ursprung i Västeuropa. Till liknande slutsats kom
tidigare Carl R. af Ugglas beträffande ett i Lödöse
funnet fragment, som i hög grad liknar den nu aktuella skärvan från Fynd I. 4 Han anser dem vara besläktade med en grupp engelska medeltida kärl:
>>Gruppen kan med rätt stor säkerhet dateras till
1300-talets förra hälft eller mitt.»
Ej långt från det sistbeskrivna fyndet låg i samma
skikt fyra krukskärvor av svart, oglaserat lergods
samt två av gråbrunt, oglaserat stengods, fynd h,
samtliga icke närmare daterbara. De förstnämnda
tillhöra kärltyper, som med säkerhet förekomma redan på 1200-talet, men som ävenvorovanliga under
senare delen av medeltiden. Lika svårdaterbara äro
fynd i, halsen till en kruka av grått simpelt stengods,
utvändigt med matt brungul glasyr, och fynd j, tre
krukskärvor av svart, oglaserat lergods. De två sistnämnda fynden lågo i skikt, som måste ha bildats
vid en tidpunkt rätt länge sedan fartyget sjönk.
Ännu högre i gyttjan låg fynd y, en del av halsen
till en stengodskruka. Godset är gulvitt och mycket
finkornigt. På utsidan matt gulbrun glasyr. Kärlfragmentet är säkerligen medeltida. Fynd w, angivet i sektion b-h, innehöll, förutom ett antal
svårdaterbara krukskärvor, en något söndrig glasruta, grönaktig, med naggade kanter, >>nupna>>. Den
har tillhört ett blyinfattat fönster från medeltidens
senare del eller 1500-talet. I samma skikt lågo ett
Carl R. af Ugglas: Lödöse. Göteborg I9JI. s. s6r.
Otto Rydbeck, anf. arb. fig. 88 och 93·
3 Dagmar Selling: Ett munkansikte från Sigtuna västeuropeisk rzoo-talskeramik. Situne Dei 1943.
4 Carl R. af Ugglas, anf. arb. s. s6r. Dagmar Selling (anf.
arb. s. 6r) omnämner ytterligare ett fragment av samma typ,
funnet vid Zuidersee, och daterat till tiden före r zoo. Fil.
lic. Dagmar Selling har haft vänligheten granska de i detta
arbete förekommande uppgifterna rörande keramikfynd.
l
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Fig. 31. lpswichs sigill. r2oo-talet. Efter Gale Pedrick.
Svängd förstäv och rak akterstäv med kraftigt stävroder.
Rodret är så högt, att kulten når ovanför stävhuvudet.
För- och akterkastell.

Fig. 32. Wismars sigill 1256. Efter Hagedorn. Raka
stävar. Stävroder. Rån ligger, med beslaget segel, upplagd i fören. Den detalj, som markeras under bogsprötet,
avser möjligen ett waterstag?, men kan måhända även
tänkas föreställa en nedhängande bolin. Jfr Sandwichs
sigill, fig. 95·

Fig. 33· Elbings sigill 1242. Efter Hagedorn.
Raka
stävar. Stävroder. Rorkult med vertikalt placerad pinne
för handgreppet. Bogsprötet trätt genom ett eselhuvud
på förstäven.

Fig. 34· Harderwijks sigill 1280. Efter Hagedorn. Raka
stävar. Stävroder. Tre utstickande balkhuvuden. Vid
bogsprötsfoten står en klyka, vari rån ligger upplagd.
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antal krukskärvor, här betecknade som fynd u. De
flesta tillhöra rundbottnade kärl av gråsvart, oglaserat gods. För dessa är e_n närmare tidsbestämning
icke möjlig, emedan dylika kärltyper synas ha förekommit under hela medeltiden. Fynd b, t och v
bestå av skärvor från liknande kärl. Fynd f innehöll en bit av halsen tili en stengodskruka av gråsvart
simpelt gods, samt dessutom några små skärvor av
gråbrunt glas, härrörande från ett kärl. Fynd d
är några odaterbara krukskärvor. Fynd x innehöll
en del av grepen till fynd i samt en islägg av ben.
Samtliga hittills beskrivna småfynd ha legat i
mudderskikt, som obestridligt bildats efter den tidpunkt, då fartyget sjönk. Vid utgrävningen gjordes
emellertid även en del fynd av föremål, som lika
obestridligt lågo i skikt, vilka bildats innan skrovet
kom att ligga här. Fynd e är ett stycke av ett stengodskärL Godset grått, i kärnan gulfärgat. På utsidan matt, tunn lasyr i brun färg. Skärvan har tillhört ett rätt lågt, bukigt kärl med två små öron.
Flera liknande kärl hittades i Slottsfjärden. Den låg
i ett tunt sandskikt, sektion b-b, vilket följde fartygssidan nedåt och tydligen nedpressats av skrovet.
Någon närmare datering av denna kärltyp lär väl
för närvarande svårligen kunna göras, men så mycket
är väl dock säkert, att den knappast kan vara äldre
än I200-tal. Man vet ej med bestämdhet, när den
rhenska stengodstillverkningen började, men det
anses, att detta skett åtminstone under loppet av
I 200-talet. 1 Ä ven saltglasyrens ål der inom stengodsproduktionen är okänd. Fynden från Ragnhildsholmen, vars slott enligt Berg ägde bestånd endast
från senare delen av 12 50-talet till omkring I 3 I g,
visa, att saltglasyren vid denna tid var allmän på
vanligt krukmakargods. 2
Fynd k, en skosula av medeltidstyp, låg något
högre än föregående fynd, omedelbart intill bordväggen. I samma skikt som e låg fynd J, halsen till
en liten kruka av gråsvart, oglaserat lergods. 3
I närheten av föregående fynd låg i samma
skikt ytterligare en skosula, fynd m, av samma typ
som k. Fynd n är ett par bitar av ett träkärl, troligen en matskåL
Under kölen låg ett skoöverläder, fynd o. Tåformen är halvspetsig. Det tillhör en sidsnörsko
med perforering, tre rader hål, kring fotöppningen.
Enligt Jäfvert är det intet, som motsäger en datering
av detta skoöverläder till I300-talet. (Förmodligen
är det dock icke yngre än från I2oo-talets slut.
Förf. anm.) En sula, fynd p, tillhörande en mindre

sko, troligen en damsko, låg helt nära föregående
fynd.
Invid förstäven hittades 7 st. krukskärvor, som
tillhö'ra ett och samma kärl. Fynd q. Två av dem
lågo under sandbordet, de övriga högre upp i muddret. Fyra av dem kunde sammanfogas. Fig. 29.
De ha tillhört en rätt stor kruka av ett egendomligt
grovkornigt och mycket poröst gods, ljust gulgrått
till färgen och oglaserat. Runt kärlets hals har funnits en med brun färg grovt påmålad dekorering,
ett sicksackmönster. Kärlets sidor ha varit mycket
ojämna (möjligen har det formats utan hjälp av drejskiva?). Dessa fragment, som verka mycket ålderdomliga, äro de enda av detta slags keramik, som
hittades vid slottsfjärdsutgrävningen. 4
Så långt man kan bedöma peka alla de småfynd,
vilkas ålder kan något så när antydas, hän mot en
datering av fartyget till senast medeltidens mitt.
Skärvan med ansiktsmasken, som synes vara det
noggrannast daterbara föremålet, och sannolikt
tillhör tiden omkring I300, låg ju i ett skikt, som med
säkerhet avlagrats först en tid efter fartygets sänkning. De övriga fynden, av vilka de flesta äro medeltida, ge åtminstone indirekta stöd för antagandet, att
nämnda skärva bör ha kommit till fyndplatsen vid
den tid, då den kärltyp, som skärvan tillhör, var på
modet. Det är givetvis omöjligt att uppskatta, hur
lång tidrymd, som förflutit mellan det tillfälle, då
fartyget sänktes, och till dess skärvan kom till
platsen. Mudderavlagringen kan ju invid skrovet,
där det varit lä, ha skett i något hastigare tempo än
ute i fjärden. De föremål, som kommit till platsen
tidigare än fartyget, motsäga ej det berättigade i en
datering av detsamma till ovannämnda tid, alltså
senast medeltidens mitt. Den glaserade skärvan av

Carl R. af Ugglas, anf. arb. s. 567.
Berg: Bidrag till kännedomen om Göteb. o. Bohus!.
fornminnen och historia. II. S. 27. Sannolikt har kännedomen om saltglasyren nått hit redan under förra delen av 1200talet. Jfr G. J. Karlin: Mecleltida.keramik i Norden. Nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922. S. 147.
3 En kruka av samma typ, hel, har hittats på annat ställe i
fjärden. Den är 1 1 cm hög, har flat botten, men är i övrigt
nästan klotformig samt har en smal hals med mynningskant.
Inga öron.
4 Vid grävningar i Kalmar slotts borggård år 1933 hittades
en skärva (Inv.nr KS 3668) av ett hårdare rödgult gods. På
denna skärva finnes en målad dekor i liknande färg, men i ett
annat mönster. Skärvan låg i det allra tidigaste kulturlagret
på platsen och kan med säkerhet icke vara yngre än tidigt
120o-tal, snarare 1 roo-tal.
1

2
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stengods, fynd e, och skoöverlädret, fynd o, synes
dock, enligt vad som ovan anförts, tala för, att fartyget ej kan tänkas vara äldre än från I200-talet.
Det senare bevisas också av att det haft stävroder.
Först på I IOO-talet synes stävrodret ha blivit uppfunnet. Tidigast torde det vara bekant från bilden
av ett skepp på en dopfunt i katedralen i Winchester.
Fig. 35· Funten anses vara ett belgiskt arbete från
omkring I I8o. Nästa belägg för stävrodrets förekomst lär vara Elbings sigill, fig. 33, äldst belagt
år I242·
Ungefär samtidigt med stävrodrets införande
kommo de raka stävarna på modet. Det är med all
sannolikhet just stävrodret, som givit impulsen till
denna förändring i skeppens skrovform. Rodret
var lättare att anbringa vid en rak akterstäv än vid
den förut brukliga, i likhet med förstäven starkt
svängda. Sedan man väl en gång övergått till rak
akterstäv synes det inte ha dröjt länge, förrän man
började ge även förstäven den raka formen. På sigillbilderna, från och med Elbings (I242) och fram
till omkring I400, visas så gott som samtliga skepp .
med raka såväl för- som akterstävar. Undantag utgöra härvidlag de engelska och normandiska skeppen, vilka, om man får döma efter sigillbilderna, under I20o-talet i stor utsträckning konservativt fasthöila vid det gamla sidorodret. Se t. ex. sigillen för
Winchelsea och Sandwich, fig. 30 och 95·
De nordtyska fartygen, med vilka jämförelser beträffande vårt Fynd I väl närmast böra dragas, ha
alltså från ett stycke in på I200-talet och fram till
omkring I400 vanligen raka stävar. Förstäven synes,
i likhet med akterstäven, vara helt rak ända från kölen, och har alltså icke svängd form, som den har
på Fynd L Från och med I400-talets början se vi
däremot i allmänhet svängda förstävar på de avbildade skeppen. Akterstäven bibehålles rak. Man börjar alltså nu återgå till ett mera smidigt utformat förparti. Förf. är benägen att tolka detta som ett led
i en uppryckning av skeppsbyggnadskonsten ur en
då avslutad dekadans- eller stillaståendets period.
Just vid denna tid börja de rätt klumpiga farkoster,
som under högmedeltiden voro förhärskande, att
avlösas av långsmalare, mera lättseglande skepp,
samtidigt som masternas antal ökas och skeppen byggas större och större.
Övergångstiden från sidoroder till stävroder var
med all säkerhet en period, då förstäven gärna bibehölls svängd medan akterstäven gavs rak form för
att mera anpassa sig till den nya roderanordningen.
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Ett gott exempel på denna övergångstyp finna vi på
Ipswichs sigill från I20o-talet, fig. 3I, och ett annat
på fig. 99, en fartygsbild, som är inristad i putsen i
Fide kyrka på Gotland, och som utgör ett gott jämförelseobjekt vid studiet och dateringen av vårt fartyg, emedan Fideskeppets skrovform i slående grad
påminner om dettas, undantagandes att det förstnämndas språng varit kraftigare, särskilt akteröver.
Det kan knappast råda något tvivel om, att vårt Fynd
I tillhör denna övergångsperiod. Att det skulle
kunna härstamma från en så sen tid, som den ovannämnda vid qoo-talets början, då förstävarna åter
börja göras svängda, motsäges, förutom av skeppets
detaljer - som väl överensstämma med vad som
man tack vare sigill- och andra skeppsbilder kan
sluta sig till beträffande utförandet av just I200talets fartyg - även av andra omständigheter.
Så t. ex. gåvo de vid Fynd I gjorda småfynden oss
skäl för att datera skeppet till medeltidens mitt,
sannolikt till senast tiden omkring I300. Skrovets
djupläge i muddret bevisar, att det måste ha sjunkit under en ganska tidig del av medeltiden, vilket
framgår vid jämförelser med andra i fjärden påträffade fartyg och daterbara föremål av annan art, som
i rikt antal hittades vid utgrävningen. Fynd I tillhör alltså otvivelaktigt den äldre av de ovannämnda
utvecklingsperioderna, övergångstiden då sidorodret
avlöstes av stävrodret. Säkerligen inföll denna övergång i åtminstone Sydsverige ej längt senare än i
det nordtyska kustområdet. Kalmar stod då i livlig
förbindelse med Tyskland, och det finns alla skäl
att förmoda, att man i denna trakt övergick till
stävrodret senast vid mitten av I200-talet. Man
skulle med stöd av vad som härovan anförts kunna
våga antagandet att fartygets byggnadstid infallit
vid I200-talet!l mitt eller i varje fall ej långt senare,
eftersom reparationer och lagningar i skrovet utvisa, att skeppet var ganska gammalt - förmodligen
åtskilliga årtionden - när det sjönk.
Sjöfarten på Kalmar var, som redan tidigare framhållits, under hela medeltiden synnedigen livlig,
och en mycket stor del av de skepp, som anlöpte
hamnen, tillhörde tyska eller nederländska handelsflottor. Det är därför ej lätt att med säkerhet avgöra, om vårt fartyg varit inhemskt eller utländskt.
Det förstnämnda förefaller dock mest sannolikt,
bl. a. därför, att det har så ringa storlek. Farkosterna
voro emellertid på denna tid i allmänhet rätt små,
och detta lilla skepp bör ha varit tillräckligt stort
och är dessutom så stabilt byggt, att det mycket väl
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kunnat våga seglatsen över Östersjön och till och
med Nordsjön, men troligen hade åtminstone flertalet av de utländska skepp, som gingo i kalmarfart,
avsevärt större dimensioner. En annan sak, som kan
anföras som ett indicium för att Fynd I varit svenskbyggt är att stenen i ankaret är av samma slags sandsten, som rikligt förekommer i kalmartrakten. Tidigare har nämnts, att Fynd I vid sänkningstillfället synes ha legat förtöjt vid en av de bryggor,
som från slottsholmen stucko ut i fjärden och ut-

gjorde borgens hamnbryggor. Omedelbart intill
babordssidan stodo nämligen en hel del pålar, som
voro neddrivna i sandbottnen. Fig. 16. Flertalet pålar voro av ek. Dessutom syntes i muddret spår efter ytterligare ett antal pålar, som blivit uppdragna.
Några balkar, som sannolikt ha tillhört bryggan, lågo
bland pålarna. Det är av läget tydligt, att fartyget
haft något att göra med borgen, fraktat gods till
denna t. ex., emedan det annars borde ha förtöjts
vid någon av stadens bryggor.

Fig. 35· Äldsta hittills kända bild av ett fartyg med
stävroder. Från en dopfunt i Winchester. Funten anses
vara ett belgiskt arbete från ca I I 8o.
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FYND II
Medeltida fartyg (1300-t.?)
lnv. nr St H M 21144 : r46r. Till Fynd II höra pl. ro-r r

I den smala spets, som Slottsfjärdens norra del
bildar bort mot järnvägsbron, anträffades ett fartyg, som efter all sannolikhet torde vara det näst
äldsta av de i fjärden funna. Det har därför givits
benämningen Fynd II. Fyndets läge framgår närmare av plankartan, p l. I. Eftersom det låg på
ett ansenligt djup i muddret, syntes det vara av hög
ålder. Förpartiet, som först påträffades, låg högre
än den övriga delen av skrovet, som sänkte sig betydligt mot aktern. Detta berodde delvis på, att
mudderlagret åt detta håll var djupare, den fasta
grusbottnen befanns nämligen ligga omkring 4 meter vid aktern, men vid fören endast 2,5 meter under mudderlagrets yta. Mest berodde dock det
olika höjdläget på, att skrovet låg så nära den utfyllda jordbank, på vilken Järnvägsgatan här vilar.
Denna utfyllning har pressat ned akterpartiet kanske
en meter djupare än dess ursprungliga läge i dyn,
som närmast grusbottnen var starkt bemängd med
grus och ganska fast. På längdsektionen, p l. II, a,
ser man, att förpartiet vilade på detta grusblandade
lager. Fartyget synes därför ha sjunkit vid en tidpunkt, då någon muddermassa av större tjocklek
ännu icke hunnit avlagras utom i fördjupningarna
på fjärdens botten.
Utgrävningen av detta fynd var förenad med stora
svårigheter. En spåntvägg runt hela skrovet skulle
ha avhjälpt de största olägenheterna, men ansågs
bli alltför dyrbar. Längs Järnvägsgatan blev det
emellertid nödvändigt sätta en kraftig spåntvägg,
emedan sättningar i gatan uppkomma vid utgrävningen. Det ständiga tillflödet av vatten från omgivande mudderlager försvårade arbetet i hög grad,
därför att vattnet löste upp muddret invid skrovet.
Detta lösa mudder samlade sig ständigt i det lägst
belägna akterpartiet och förhindrade en mera noggrann utgrävning här. Spåntväggen längs Järnvägs-

gatan placerades så nära strandskoningen, som det
var möjligt, men råkade ändå komma för nära fyndet,
så att en del av akterstäven och ett stycke av kölen
pressades ned av spånten och befunnas omöjliga att
taga upp. På grund härav får man icke något mera
säkert belägg för hur akterpartiet har tett sig.
Man kan emellertid uppskatta fartygets ursprungliga längd över stäv till mellan I9-2o meter och
största bredden till ca 5,8-6 meter. Det har varit
ganska flatbottnat samt har haft bredare för- än
akterparti. I bogen har skrovet nämligen varit
brett och bukigt. Också i Fynd II har det funnits
endast en mast. Denna har stått ett stycke för
om midskepps. Fartyget var byggt på klink och alla
bevarade delar äro av ek.
KÖL OCH STÅVAR

Av kölen blev, som nämnts, aktra delen nedpressad av spåntväggen och kunde icke upptagas. Den
tillvaratagna delen har I0,2 m:s längd. Förut finns
ett >>självväxt» knä, i vilket kölen förenades med förstäven, som dessutom med en tapp gick ned i en
framom knäet utskjutande del av kölen. PI. I I, b.
Kölstyckets andra ände har en vertikal snedlask,
vari det förenats med den saknade delen. Kölen
är i sektion T-formad. Den vertikala delen är nästan kvadratisk, och kantlisterna för sandbordens anslutning äro kraftiga. Kölen var ej fästad vid bottenstockarna utan blott, medelst klinkningen genom
kantlisterna, vid sandborden.
Den omkring I 1 / 2 meter långa, upptill avbrutna
del av förstäven, som fanns kvar, är alldeles rak.
Den har rektangulär sektion. Till det uppstickande
knäet på kölen var den fästad med en kraftig ekdymling och ett par spikar. Stävstycket har en bred
spunning för bordkammarnas infällning. Partiet
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rit ännu något mera upprättstående, än vad pl. 30
angtver.
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Fig. 36. Fynd II utgrävt. Akterskeppet närmast. Fem
par >>björnar>> (en av dem saknades) stöda kölsvinet vid
mastspåret. Tättliggande breda spant och väl utförd
garnering. Obs! De båda plankor, som på bilden gå
tvärs över akterskeppet, ha insatts vid utgrävningen såsom
försträvningar.

framom spunningen- vilken går i rak linje parallell
med stävens inkant - breddas något uppåt. Tätningen i spunningen var utförd med mossa. Stävens fall är visat på pl. 30. Av akterstäven, som ju
blivit nedpressad av spånten, lyckades vi bryta loss
ett I,4 meter långt stycke av övre delen. PI. 11, b.
I nedre delen av detta stävstycke finns ett dymlingshål med 40 mm:s diam. Troligen har akterstäven utgjorts av två med dymlingar sammandragna stycken,
av vilka det tillvaratagna utgör det inre. Yttre stävstycket har tydligen helt avskurits av spånten. Stävstycket har grunda urtagningar för borden, som varit
fästade med spikar. Även här hade tätningen gjorts
med mossa. Att döma av riktningen på urtagningarna för borden synes akterstävens fall ha varit mindre än förstävens, och den har möjligen va-

De mycket tätt placerade spanten ha liggande
rektangulär sektion. Av upplängorna saknas de övre
delarna, topptimren. Såväl bottenstockar som upplängor äro kraftigt tilltagna. Spantringarna voro omkring 30 till antalet (emedan akterpartiet ej kunde
fullständigt friläggas kan exakta antalet icke angivas).
Bottenstockarnas bredder variera mellan 20-35 cm.
Mellanrummen mellan dem voro endast ca 20 cm
breda. Ett antal extra spantstycken, >>zittron>, hade,
särskilt vid styrbordssidans aktra del, placerats emellan upplängorna. Såväl vid sidorna om kölens kantlister, som vid nåtarna mellan de 4-5 närmast liggande borden äro bottenstockarna försedda med fyrkantiga våghåL Skarvningen mellan bottenstockar
och upplängor har gjorts med liggande snedlaskar,
långlask. Vid fjärde spantet förifrån är bottenstocken
utelämnad, så att ett mellanrum bildats. Antagligen har detta gjorts för att få ett rum för länsösningen, kanske för en pumpfot, om pump funnits i
fartyget, vilket är tänkbart. De tre spanten för om
nämnda mellanrum utgöras i bottnen av krysstimmer, >>käringan>, med däröver placerade halvtimmer.
PI. II, a och fig. 36.
Bordläggningen bestod av bilade ekplankor, ca
2,5-3 cm tjocka och 20-30 cm breda, fästade vid
spanten med eknaglar av 33 mm:s diam. Naglarna
voro kilade i insidan, ibland även i utsidan, med
flata kilar av ek. I utsidan ha spantnaglarna rundade
huvuden. Klinknaglarna, av fyrkantigt järn, sutto
tätt. De hade klinkats på insidan över stora fyrkantiga järnbrickor. För tätningen, som utförts med
tvåslaget nöthår, finnes i en del bord, icke i alla,
en flack ränna gjord med skölp. I bordens längdskarvar- långa bladlaskar, vari förliga bordet som
vanligt låg ytterst - var tätat med mossa. I några
av dem var dock tätningen av grovt ylle- eller nöthårsblandat ylletyg.
KÖLSVIN OCH GARNERING

Kölsvinet är 8,2 m långt. Särskilt dess mittparti är synnerligen grovt, omkring 33 x 25 cm
i genomskärning. Här finns ett stort mastspår, 58 cm
långt och 20 cm brett samt I4 cm djupt. I,Io m
akter om mastspåret synes i kölsvinets översida en
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liten urtagning, som måhända gjorts för ansättning
av en stötta till något visst ändamål. Kölsvinet var
nedfällt över bottenstockarna och fastgjort i dessa
med ekdymlingar. Mellan bottenstockarna äro
dess kanter fasade.
Garneringen var i detta skepp väl utförd av långa
och breda ekplankor, en del av dem äro i nuvarande
skick ända till 12 a 13 meter långa. Eftersom de äro
söndriga i ändarna ha de ursprungligen varit ännu
något längre. Tjockleken är ca 3,5 cm och bredden
är på några av dem ända till 48 cm. De voro placerade med ett mellanrum av 10-20 cm, samt fästade till spanten med ekdymlingar.
Ett antal s. k. )>björnar>> ha som en extra förstärkning lagts ovanpå bottenstockarna över garneringen
på båda sidor om kölsvinets mittparti, 5 vid varje
sida. Den främsta vid babordssidan saknades.
Även björnarna hade fastgjorts med ekdymlingar
i bottenstockarna.
LÖSA DELAR

Endast ett litet antal lösa delar, hörande till fartyget, påträffades i skrovet. Av dessa märkas ett
par vinkelformade detaljer av ek, som lågo nära
fören. Fig. 36. De sakna urtagningar för bord och
dessutom finns det varken nagelhål eller spikar i
dem. De äro alltså inga knäspant eller hängknän.
Vartill de tjänat kan icke angivas. Vidare hittades ett
par korta - ej avbrutna - spantstycken med urtagningar för tre bord i vardera. Man kan förmoda
att de, på samma sätt som liknande spantstycken i
Fynd I, varit placerade ovanpå någon tvärbalk.
Nära aktern låg i bottnen av skrovet en tunna,
som dock föll totalt sönder vid utgrävningen. Den
var gjord med laggar och bottnar av ek och sammanhölls med band av vidjor. I ena bottnen finns ett
inskuret bomärke. Samtliga laggar ha fullt med genomborrade hål. Tunnan har därför troligen använts till fisksump.
Ett mindre träankare av samma typ, som det till
Fynd I hörande, låg ca 1/2 m över fartygsbottnen i
styrbordssidan. Avståndet mellan träflynas spetsar
är endast 58 cm, och ankaret, som varit lagom i storlek för en mindre båt, har sannolikt icke tillhört fartyget.
Ett stycke från fören låg under kölen en bit av en
stäv, Fynd XXIV, och ett spantstycke. Dessa delar ha
ej tillhört Fynd II, utan måste ha legat här då detta
sjönk. De ha blivit nedpressade av kölen, som vi-

Fig. 37. Fynd II sedan spanten m. m. upptagits, så att
endast kölen, bevarad del av förstäven samt bordläggningen återstå.

lade direkt på dem. Spantstycket är av ek med vanliga urtagningar för på klink lagda bord. Stävstycket har en mera märklig form. Det beskrives
närmare på sid. 117.
FYNDETS ÅLDER

Att Fynd II är synnerligen gammalt framgår,
som förut nämnts, av dess djupa läge i mudderlagret. Med undantag av Fynd I, som vilade direkt
på grusbottnen, har av alla de i fjärden påträffade
skroven inget legat ens tillnärmelsevis så djupt. Det
är även att märka, att vid Fynd I var mudderlagrets
djup ej så stort som här, det uppgick där till endast
ca 1,70 m vid fören och ca 1,50 m vid aktern, varför
Fynd II egentligen låg djupast. Vid fören, som syntes befinna sig i ungefär ursprungligt djupläge, låg
kölens underkant nämligen ca 2,30 m under mudderlagrets yta och vilade här på själva bottenlagret.
(Fynd I låg med aktra delen av kölen nedpressad i
grusbottnen.) Förutom djupläget fanns det dock
icke mycket, som ger bestämd ledning för en närmare precisering av Fynd II:s ålder. Några tvärbalkar voro tyvärr icke bevarade i detta skrov, och
man kan därför ej lika tydligt avgöra, hur de varit
förbundna med fartygssidan. Ett par av borden -
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de erhöllo vid märkningen nr 200 resp. 215 - se
sektion b-b, ha emellertid i underkanten var sitt
hak, omkring 10 cm brett och 14 cm djupt. Dessa
hål voro tätade med från utsidan infällda brädlappar, en anordning, som vi känna igen från Fynd I,
där de mellersta balkarnas ursprungligen utstickande
ändar blivit avkapade vid något tillfälle, varefter
hålen på detta sätt igentäppts. Det förefaller otvivelaktigt, att de två hålen i bordväggen, eftersom de
sitta ungefär mittför varandra i samma nivå, ursprungligen ha tjänat samma ändamål som de
nämnda hålen i Fynd I. Alltså torde även i Fynd II
tvärbalkarnas ändar ha stuckit ut genom skeppssidan.
De lösa fynden voro vid Fynd II rätt fåtaliga och
till största delen svårdaterbara. Läget av varje småfynd är på plan och längdsektion, pl. 10, a och
II, a, angivet medelst en bokstav inom en ring.
Vid A, ca o, 7 m över skrovets botten, låg ett
större fragment av, troligen, en läderjacka. Det är
av grovt läder och har sömmar vid ena kanten. Odaterbart. Vid B, 0,50 m över bottnen, låg en sko,
som var hel. Sulan har halvspetsig form och överlädret är uppskuret över vristen och försett med en
rem, som löper i en isydd ögla. Medeltida. Vid C,
ca I m under mudderlagrets yta, låg ett halvcirkelformat tegel. Diam. 30 cm, tjocklek 9 cm. Vid
N och P, på något större djup, lågo två likadana tegel. De äro av samma storlek och form som de tegel, vilka använts till halvrunda pilastrar i en takfris på Kalmar slott. 1 Frisen torde ha blivit byggd
på Erik XIV:s tid.
Ett träföremål, funnet vid D, är en knap, som
synes ha tillhört en större s. k. spånask. Vid E
hittades 3 större skärvor av ett lerkärl. Det är av
invändigt glaserat rödgods av den mycket vanliga
sorten med tre ben och rakt handtag. Ytterst
svårdaterbart, kan vara medeltida men även yngre.
Vid F låg en skosula av en något märklig form,
troligen tillhör den en damsko. Medeltida. 6 st.
skärvor av ett vackert ornerat fat lågo vid G.
Fatet är av rödgods, invändigt pålagt med piplera
samt dekorerat med ränder m. m. i rött och grönt.
Liksom det bottenstycke av ett fat, som låg vid
H, och var dekorerat med ett mönster i gult och
rött, är det svårt att närmare datera, men Isooeller 16oo-tal synes vara det sannolikaste. En
skosula av halvspetsig form låg vid J och vid K
fann man ett munktaktegeL Vid L låg ett skoöverläder med halvrund tåform. En liten skärva av glas

med påsmälta tvärrefflade ränder låg vid M och
är ett av de bäst daterbara småfynden. Den tillhör en åttkantig glasbägare av en sort, som var vanlig under renässanstiden. 2 Åtskilliga fragment av
dylika bägare hittades på olika ställen i Slottsfjärden. Ett skoöverläder med fastsittande del av sulan
hittades vid O, en bit utanför skrovet. Det är av
ungefär samma typ, som det vid B funna. Vid vristen finns ett par smala läderremmar, som löpa i små
hål i överlädret. Vid R, alltså lägre än skeppsskrovets
botten, låg ytterligare en sko av nästan samma typ,
och vid S ett överläder till sko med uppskärningar
över vristen.
Samtliga de funna föremålen, utom skon vid R,
ha med all tydlighet hitkommit senare än skeppsskrovet. De bestyrka, i den mån de äro daterbara,
att Fynd II bör vara medeltida, men de lämna ingen
närmare hållpunkt för tidsbestämningen.
Av fartyget fanns det allt för litet bevarat, för att
en något så när tillförlitlig rekonstruktion av detsamma skulle kunna göras. Eftersom några topptimmer icke funnos kvar kan man ej bestämma sidornas höjd. Skrovets längd kan endast ungefärligen uppskattas, likaså fallet på akterstäven. Det
är därför, som synes, ganska vanskligt att försöka
göra en rekonstruktion, emedan utseendet av allt
för många viktiga partier i skeppet bara högst osäkert kan angivas. Pl. 10, c visar det antagliga utseendet av sektion a-a (vid mastspåret). På pl. 30
visas en helt schematisk rekonstruktion.
Partiet för om spunningen på den bevarade delen av förstäven breddas märkbart uppåt liksom
på stäven av de fartyg, som avbildas på Danzigs
sigill från 1400 och Amsterdams från 1418,
fig. 38. Till likhet med dessa fartyg har på
rekonstruktionen angivits blott en rad utstickande
tvärbalkshuvuden. Såsom framgår av läget av
de förut omtalade hålen för en dylik balk i ett
par bord har denna haft sin plats ej långt ovanför
vattenlinjen. Hur balkändarna för övrigt varit fastgjorda är ej möjligt att avgöra, de ha här tecknats
med kilar på utsidan, såsom de synas vara fästade
på amsterdamsigillets skepp? Jfr s. 139 f.
Fynd II visar prov på ett ganska omsorgsfullt
skeppsbygge. A v de övriga medeltida skeppen i
Kalmar har inget varit så gediget och väl utfört som
detta. Det är också det största av kalmarskeppen
Martin Olsson: Kalmar slotts historia. l. PI. 17.
På Rembrandts bekanta tavla med honom och Saskia
höjer Rembrandt ett glas av denna typ.
1

2
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från denna period. En datering kan, om man vill
göra ett försök till en sådan, ej givas allt för snäva
gränser, eftersom några bestämda hållpunkter för
tidsbestämningen icke erhöllos vid undersökningen,
men att fartyget är medeltida kan ej betvivlas och i
betraktande av att det låg så pass djupt i muddret
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bör det icke kunna vara från senare delen av medeltiden. En datering till 1300-talet synes vara försvarlig, med hänsyn till djupläget kan fyndet knappast vara yngre. Fartygets utseende, så långt man
av det bevarade partiet kan sluta sig till dess
skrovform, motsäger ej heller en sådan datering.

Fig. 38. Amsterdams sigill 14 I 8. Efter Hagedorn. Stora för- och akterkastell.
Förstäven utsvängd under kastellet. Sannolikt en holk. Fyra utstickande
balkhuvuden synas ha genomdrivna kilar.

FYND III
Liten båt från medeltiden
lnv. nr St H M 21144: 1458. Till Fynd III hör pi. 12

En ovanligt välbevarad liten båt, den minsta av
dem vi grävde fram i Slottsfjärden, låg i samma del
av fjärden som Fynd II. Båten hade innan den
upptäcktes glidit ur sitt ursprungliga läge i muddret.
Den råkade nämligen ligga just intill ett ställe, där
utgrävningarna under några månader avbrötos.
Muddermassan i schaktets sida kom under denna
tid i glidning - lagrets tjocklek var här omkring
3,5 meter - och större delen av båten, vars sammanfogningar lossnat, följde då med det glidande

muddret. Endast en del av förpartiet stannade kvar
i ursprungligt läge. Pl. 12, a visar i uppmätning båtens utseende då den påträffades. Med streckade
linjer angives dess beräknade läge innan den kom i
glid.
Båten var så gott som fullständigt bevarad. Blott
helt få detaljer, däribland ässingen vid styrbordssidan samt en del av övre bordet här, saknades. Efter
upptagandet och konserveringen blev båten hopsatt, varvid de felande delarna ersattes med nya.
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Fig. 39· Fynd III under utgrävning. Aktern i förgrunden.

Fig. 40 visar utseendet efter hopsättningen. Båten
är byggd på klink. Materialet är ek, med undantag
av ett av de övre borden samt stråkkölen, vartill
fur använts. Totala längden är 4,40 meter, bredden
midskepps 1,53 meter och djupet från kölens översida 0,50 meter. Planformen framgår av pl. 12, b.
Bottnen är flackt rund. Stävarna äro vackert svängda.
Språnget är rätt obetydligt såväl för- som akterut.

KÖL OCH STÄVAR

Den intressantaste delen av den lilla båten är
kölen. Denna är gjord i två delar. Av dessa består
den övre av en bred ekplanka, som på översidan urholkats så, att den fått den sektion, som visas på
pl. 12. Midskepps är urgröpningen ganska grund,
mot stävarna är den djupare. Kölplankan ökar i
tjocklek mot ändarna och har här ett vertikalt stycke,
som bildar övergång till stävarna, utsparat på undersidan. Den undre delen av kölen består av en 6 cm
hög och 5 cm tjock ribba av furu, med tre naglar av
ene fastgjord vid kölplankan. Det är alltså fråga
om en stråkköl, som anbringats för att ge båten större
stabilitet, kanske också för att skydda bottnen vid
uppdragning av båten på land. Eftersom stråkkö-

len är av fur, medan båten i övrigt är av ek det ovannämnda bordet av furu, som sitter längst
akterut i övre bordgången, kan ju vara insatt vid en
reparation - skulle den kunna tänkas vara påsatt
vid ett senare tillfälle, som ersättning för en försliten ursprunglig, men den kan naturligtvis även ha
varit med från början. Stråkkölen avtunnas mot
ändarna och är ej fullt så lång som kölplankan. Den
senare är icke fästad vid spanten utan blott vid sandborden, som ligga an mot yttre kanten av plankan,
till vilken de äro klinkade.
En liknande utformning av kölen har gjorts redan på de båda förhistoriska båtar, som år 1920 utgrävdes vid Kvalsund i Norge och som anses härstamma från tiden 400-7oo-talet. 1 Där börjar dock
urholkningen först i närheten av stävarna. En i
Arby, Rasbokils socken i Uppland, år 1935 utgrävd
begravningsbåt från vikingatiden, fig. 42 och 43,
har däremot en nästan på samma sätt formad kölplanka, som vår båt. 2 Det som skiljer härvidlag är
huvudsakligen stävlaskarnas utformning. På Rasbokilsbåten fortsätter stråkkölen upp i stävarna.
På Fynd III äro stävarna förbundna med kölen
medelst hakformiga laskar och ett par genom dem
drivna spikar. Förstäven är något mera buktad än
akterstäven. I vardera finns ett hål för fästande av
fånglinor. Stävarna äro icke försedda med spunningar för bordkammarna.
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Fynd III har, liksom Rasbokilsbåten, endast tre
spant. De äro gjorda av krokväxta ekstycken. Blott
det mellersta är skarvat med en upplänga vid ena
sidan. Över kölens mitt finnes i spanten små triangulära våghåL Spanten ha, utom på ett par, tre
ställen, hak för de på klink lagda borden, som fastgjorts med naglar av en och ek. Dessa naglar ha
18 mm:s diam.
Borden äro ca 15 mm tjocka och 20-30 cm breda.
Skarvarna äro långa bladlaskar, med förliga bordet
ytterst. Bordändarna, som icke uttunnats mycket i
lasken, äro fasade. För arrbringandet av tätningsmaterialet, tvåslaget nöthår, finns på en del av borden en grund urgröpning i lannet. På andra saknas

1 Shetelig
och Johannessen: Kvalsundfundet. Bergens
Museums skrifter 1929.
2 Holger Arbman: En båtgrav vid Arby i Rasbokils socken.
Upplands Fornminnesf. tidskr. XLV: I.
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denna ränna. Järnklinknaglarna ha runda huvuden
på utsidan och äro på insidan krökta, med spetsen
neddriven i bordet, samt sakna därför klinkbrickor.
Bordens anslutning till stävarna företer icke, som
fallet var vid Fynd I, några reminiscenser av vindorna i en del förhistoriska båtar. Lämplig form för
anpassning till stävarna ha de här givits enbart genom basning - eller bränning - och vridning,
varjämte bordkammen har avsneddats och lagts
mot stäven samt spikats fast med 3-4 spikar.
Spunning för bordkammarna saknas i stävarna.
Övre gångens bord avsmalna något mot stävarna,
som fig. 41 visar. En del skador i borden voro lagade med på utsidan pålagda brädlappar. Vid en
av dessa bestod tätningen av ett stycke grovt tyg,
vid de övriga av mossa.
ÄSSING OCH ÅRLÄGEN

Babordssidans bordläggning var bevarad ända
upp till ässingen, som i sin helhet fanns kvar vid
denna sida. Den är gjord av ek, är ca 5 x 5 cm i
genomskärning, mot för och akter avtunnad, samt
är fästad dels med eknaglar och dels med spikar på
insidan av övre gångens överkant. Vid vardera stäven övergår den i ett krumtimmer, ett s. k. kryssband, gjort av en krokig ekgren. Av styrbordssidans
ässing, som varit av gran och mera simpelt utförd
- troligen insatt vid en reparation - var blott ett
mindre stycke bevarat. Vid förstäven är ässingen
förstärkt med en i sektion vinkelformad påsadling,
1 Enl. Falk (a. a. s. 54) hade den mot stäven uppstigande
delen av relingen ett särskilt namn, sox (sax). Jfr eng. saxboard (den översta bordgången i en båt). Nyisländskan har
jämte sax också slidur (egentl. svärdsslida). Har möjligen sistnämnda term sitt ursprung i en påsadling, liknande den i Fynd
III?

Fig. 40. Fynd III i hopsatt skick. Fören närmast på
bilden. Styrbords ässing samt en del av övre bordet
här äro nytillverkade detaljer, det övriga original.

som ligger över båtkanten och delvis täcker såväl
ässingen som övre delen av bordets yttersida. PI.
12, vid b. Invid stäven har denna detalj en sned urtagning i framkanten. (Endast babordssidans påsadling var kvar.) Förstärkningens längd är ca 1,3
meter. Den är gjord av björk och fastgjord med både
tränaglar och spikar. Vid stäven är den ganska tjock
men avtunnas mot andra änden. 1

Fig. 41. Fynd III efter hopsättningen. Båten sedd från babord.
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ligen legat lösa ha de flutit bort, när båten sjönk.
De ha säkerligen haft upplag på kanten av den näst
översta bordgången, några särskilda toftvägare ha
nämligen icke funnits i båten, ty spår efter sådanas
fastsättning saknades. Artullshålen visa, att båten
varit avsedd för två par åror. Det aktra årläget har
varit flyttbart, troligen för att man, då så behövdes,
skulle kunna bekvämt ro båten med aktern före,
t. ex. vid inhalning av fiskredskap eller annat, vilket antagligen gjordes i fören, eftersom man här
skyddat båtkanten med den nämnda påsadlingen.
Haket i denna kan vara gjort för att få ett bestämt
anliggningsställe vid inhalandet av linor etc. Tofternas antal bör ha varit tre, ty eftersom de endast
haft upplag på näst översta bordgångens överkant
måste de tillpassas noga för sina bestämda lägen och
ha därför ej kunnat vara flyttbara. Antagligen har
ässingen skyddats mot nötning vid tullgångarna
genom en här pålagd lös latta, rosula, i vilken hål
borrats för årtullarna. 1 Några åror eller fragment av
dylika funnas icke kvar i båten.
DIVERSE DETALJER

Fig. 42. Båtfynd från vikingatiden, utgrävt år 1935 vid
Årby i Rasbokils sn, Uppland. Efter Arbman.

Babords bevarade ässing har ett antal hål för årtullar. Något för om båtens mitt finnas två tullhål
och akter om midskepps två par dylika. En årtull
låg lös i båtens botten, de övriga saknades. Några
tofter funnas ej heller kvar. Emedan dessa antag-

Fig. 43· Tvärsnitt midskepps av Rasbokilsbåten.
mätn. av Faith-ElL

Upp-

I översta bordgången finns på babords utsida tre
inskurna märken, som troligen äro båtägaremärken.
PI. 12, a. Ett av dem har formen av ett ankare, ett
annat liknar en bakvänd u-runa.
Någon dyvika i bottnen, som i Rasbokilsbåten,
har ej funnits i någon av kalmarfarkosterna. I Fynd
III finns dock ett hål i andra bordgången vid styrbordssidan, något för om mittspantet. Det har
26 mm:s diam. och täckes på utsidan av en lagningslapp. Det kan från början ha varit ett urtappningshål, men det är i så fall märkligt, att det placerats i
denna bordgång och inte i sandbordet eller i kölplankan. I överkant på tredje bordgången, helt nära
akterstäven, finns ytterligare ett hål vid styrbordssidan. Detta har 20 mm:s diam. och var ej tätat
på något sätt. Hålet sitter dock så högt över vattenlinjen, att någon tätning ej varit absolut av nöden.
Huruvida det haft någon funktion i båten eller helt
1 I östra Skåne benämndes redan på r6oo-talet nämnda
klamp rosöl (rosula) en benämning, som ännu fortlever i denna
trakt och kanhända även annorstädes? Se O. Cappelin: Kijwijcks byelag eller den ordning och skick der bleff wprettat
anno 1690 den r martij. Skånes hembygdsförb. årsbok 1934·
På denna kust kallar man båtässingen >)töllabom>), tullbom.
I Åke Rålamb: Skepsbyggerij etc. 1691 benämnes den tullbord.
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enkelt är ett nagelhål i ett bord, som kanske tidigare
suttit i en annan farkost, är ej lätt att avgöra, men
sistnämnda förklaring skulle ju kunna tillämpas även
på det nyssnämnda hålet midskepps.

FÖRSÖK TILL DATERING

Några daterande småfynd förekommo icke vare
sig i eller bredvid denna farkost. De inskurna märkena ha medeltida karaktär, men detta är allt, som
kan sägas om dem. Det är huvudsakligen med ledning av båtens djupläge i muddret, som man kan
våga göra ett obestyrkt antagande beträffande dess
ålder. En datering av ett båtskrov enbart med ledning av dess tekniska detaljer är åtminstone än så
länge en omöjlighet, vilket redan tidigare av Humbia
har framhållits. 1 Även där man, som i fråga om Fynd
III, har hela båtens utseende fullständigt klart, är
en datering mycket vansklig, emedan något mera
jämförbart fynd från annat håll, som kunnat tidsbestämmas, icke står till förfogande. En i Göta
älv vid Gamla Lödöse år 1930 funnen mindre båt,
som kunde dateras till 1500-talets förra del, torde,
enl. Humbla, vara det enda dittills publicerade fyndet av någon medeltida eller yngre mindre båt.
Eftersom lödösefyndet blev blott ofullständigt
undersökt och bara delvis tillvarataget får man icke
något säkert begrepp om dess utseende. Humbia
anser, att båten bör ha varit ca 6 m lång och 2 1/ 2 m
bred. Den var klinkbyggd, saknade ässing, låg
mycket på stävarna och var till formen nästan oval.
Den hade mycket låga sidor och var tämligen :flatbottnad. Erfarenheterna från våra fynd ha emellertid givit vid handen, att man mycket sällan kan bedöma en båts form efter det utseende den har, då
den påträffas, emedan skroven vanligen äro :flattryckta och betydligt deformerade. Först efter
uppmätning och hoppassning av köl och stävar kan
formen med någon säkerhet rekonstrueras.
1 Philibert Humbla: Ett båtfynd i Göta älv vid Gamla
Lödöse. Göteb. o. Bohus!. Fomminnesf. tidskr. 1930. S. 36.
2 En liknande tätning göres än i dag i den estniska lodjan.
E. Past: Lodjan - en urgammal segelfartygstyp i Estland.
Unda Maris 1945. S. 93·
3 På Peter Thordsson Bondes sigill, tidigast belagt år 1340,
finns en båt med två par årtullar. Fig. 44· Båten är i övrigt,
liksom båtarna på flera andra av de svenska vapensigillen, allt
för vagt tecknad för att kunna användas som jämförelse för
typen. Vi få emellertid av sigillet belägg för, att dylika tullpinnar voro i bruk i Sverige redan vid början av 1300-talet.
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Däremot kan en jämförelse göras med Lödösebåtens tekniska detaljer. Dess köl var 18 cm hög
och T -formad. Den kan alltså närmast jämföras
med kölarna till fynd VII och VIII (sid. 83 och 84),
men är anmärkningsvärt hög för en så liten båt.
På översidan hade den en rännformig urholkning
för slagvattnet. Det framgår ej av beskrivningen,
om denna urholkning sträckte sig över hela kölbredden, i så fall skulle den liknat urholkningen på vår
köl och Lödösebåtens köl kunnat vara en ännu på
1500-talet kvarlevande form av denna költyp. Lödösebåtens köl var, i likhet med förhållandet på alla
kalmarfynden, icke fästad vid bottenstockarna utan
blott vid sandborden. Spantens utseende och bordens förbindning sinsemellan företedde i Lödösebåten inga från kalmarfynden avvikande drag, med
undantag av, att spanten varit sirade med en rand i
kanterna, pärlade, ganska ovanligt på en bruksbåt.
Att bottenstockarna äro fästa först vid andra gången
förekommer i kalmarfynden bl. a. i Fynd IV och X.
Det kan även inträffa, att en bottenstock, i för- eller
akterskarpen, är fäst först vid tredje eller fjärde
gången. I fråga om tätningen hade Lödösebåten en
anordning, som ej blivit använd på något kalmarfynd,
nämligen en invändig tätning i nåten, vilken tätning
hållits i läge av smala trästickor, som fasthållits av
små järnbandskramlor. 2 Humbia antager, att denna
tätning kan vara en sekundär anordning. Lödösebåten hade håar med knagge av det slag, som vi känna
redan från Nydambåten. Bland kalmarfynden finns
en hå av liknande konstruktion, men saknande
håband. Fig. 87. Eftersom denna är det enda
årläget av detta slag bland kalmarfynden ser det
ut, som om hån här redan tidigt skulle ha övergivits och ersatts med vanliga tullpinnar, som i
Fynd III. 3
Med Rasbokilsbåten äro redan vissa jämförelser
gjorda. Det är intressant att se, hur en del konstruktiva drag kunna fortleva genom århundraden. Rasbokilsbåten har dock även detaljer, som skilja sig
från vår båts. Den hade i det närmaste samma
längd, 3,85 m mot dennas 4,40, men hade blott I m:s
bredd och var bara 30 cm djup. Kölplankan var där
naglad vid spanten. Rasbokilsbåten saknar vidare
ässing och har i dess ställe blott en vid övre bordets
insida fastsatt, mellan två spant räckande plankbit, som i överkanten har en självväxt knagge och
alltså är en typ av hå. I knaggens nedre del finns
ett hål för håbandet. I Gästrikland, Hälsingland och
Ångermanland har man ännu i dag en liknande typ
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av håar, med en vidjelänk till håband. 1 En dylik
anordning torde vara ålderdomligare än den med
tullar, men en lika primitiv hå fanns dock i Lödösebåten, som med säkerhet är yngre än Fynd III.
Rasbokilsbåten har bara två bordgångar. Till följd
dels av båtens ringa djup och dels den betydligt
mindre bredden har den mycket smäckrare form
och elegantare linjer, och det är främst här, som
typ- och tidsskillnaden mellan den och Fynd III
framträder. Det är ju ett känt faktum, att vikingatidens båtar i fråga om smidighet och ädel formgivning vida överträffade senare tiders flytetyg.
Formen på Fynd III är emellertid icke heller dålig. Den har dessutom givits ett gott tekniskt utförande. Det senare är i vissa detaljer lika ålderdomligt som i Rasbokilsbåten. Vi få alltså här bara ett
nytt belägg för det redan konstaterade faktum, att
enbart med ledning av de tekniska detaljerna kan
man ej för närvarande datera ett båtfynd.

Som av pi. 12, a visas har Fynd III legat ungefär
dubbelt så djupt i muddret som den djupast liggande av de båda små båtar, som betecknats med
Fynd VII och VIII. Fynd VII kan efter all sannolikhet icke vara yngre än från I500-talet. Om man
räknar med, att mudderlagrets tillväxt skett i något
så när konstant tempo, vilket förefaller naturligast
(såvida man icke bör anse, att tillväxten skett hastigare under senare tid, då fjärden varit mindre djup
och alltså strömningen genom den blivit svagare),
så är det mycket troligt, att Fynd III icke kan vara
yngre än från medeltidens mitt, utan snarare något
äldre, men noggrannare kan den för närvarande ej
tidsbestämmas.
Båten kan mycket väl tänkas ha tjänstgjort som
skeppsbåt till ett fartyg, men även som fiskebåt har
den varit användbar.
1 D. O. Zetterholm: Artullarna i Dalarna.
Dalarnas hembygdsbok 1937.

Fig. 44· Båt med tullpinnar på Peter Thordsson Bondes
sigill enligt avtryck från 1357. Efter Hilde brand: Svenska
sigiller från medeltiden.
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FYND IV
Fartyg från troligen
Inv. nr St H M

1400- talets

senare hälft

21144: r46o. Till Fynd IV hör pl. 13

Fynd IV låg i fjärdens norra smalare del, icke
långt från Fynd Il. Omedelbart intill skrovet stodo
· en mängd avruttnade pålar, som antagligen utgjorde
rester av en brygga. Denna har dock tydligen blivit
byggd efter den tid, då fartyget sjönk, emedan en av
pålarna hade drivits genom bordläggningen. Någon brygga på denna plats är icke angiven på I6ootalskartorna1 , varför den sannolikt slopats redan
tidigare. Av detta fynd hade babordssidan rätt väl
bevarats, bitvis fanns den kvar ända upp till relingskanten, detta tack vare att skeppet kantrat på sidan,
när det sjönk. Fyndet låg icke så djupt - kölen
låg bara ca 8o cm under mudderytan-men detaljer i skeppets konstruktion visa klart, att man ändå
bör tillskriva det en avsevärd ålder. Det har nämligen haft likadana tvärbalkar som de två förut beskrivna fartygen, d. v. s. med utstickande balkhuvuden. Så gammalt, som Fynd I och II kan dock
detta icke vara, eftersom det ej låg på långt när så
djupt i mudderlagret.
Genom grov vårdslöshet - vid grävning av ett
avloppsdike för dränering av den våta muddermassan - hade vid ett tidigare tillfälle akterpartiet
blivit starkt skadat. Av kölen blev ett stycke avhugget, och bordens aktra ändar, vilka enligt uppgift
voro synnerligen trasiga, hade även huggits av.
Kölstycket och de flesta av bordändarna återfunnas
emellertid vid undersökningen av fyndet, varfor
rekonstruktionen av detsamma icke försvårats i
någon högre grad genom slarvet. Av styrbordssidan
fanns bara undre delen kvar, medan däremot babordssidan, som nämnts, var ganska väl bevarad.
Skrovet låg med aktern vänd mot (medeltids-)staden.
1 Den på s. 23 omnämnda s. k. spionkartan från r6rr visar
visserligen en brygga här, men denna karta är icke fullt tillförlitlig.

Fynd IV är byggt på klink, delvis av ek, delvis av
fur. Dess längd har varit omkring 16 meter, största
bredden 4-0-4,10 meter och djupet, räknat från
kölens överkant, ca 1,8o meter. Bredden förhåller
sig alltså till längden som 1 : 4, varför detta skepp
varit proportionsvis betydligt smalare, än de två
tidigare beskrivna. Skeppet har haft en mast, placerad något för om midskepps. Som av uppmätningsritningar, pi. 13, a-c, samt fotografier, fig.
45 och 46, framgår, var det skarpt byggt i såväl försom akterpartiet. Båda stävarna ha varit starkt fallande, akterstäven ej fullt så starkt som förstäven.
KÖL OCH STÄVAR

Kölen är 9,8 meter lång, gjord av ek i ett stycke.
Den var mycket illa medfaren, sönderbräckt och
tätad på ett par ställen. Genom ett av en gren på
samma stam tillformat knä har den i en snedlask
anslutits till akterstäven, medan den för förbindningen med förstäven har en vertikal snedlask. I
tvärsnittet har kölen synnerligen hög T -form med
breda kantlister. Dessa upphöra emot för och akter
och övergå här i spunning. Den vertikala delen är
ovanligt tunn, och detta har tydligen varit orsaken
till, att kölen blivit sönderbräckt. Kölen var fästad
bara till sandborden - genom klinkningen - icke
till bottenstockarna.
Akterstäven har med tre spikar varit fästad till
lasken på kölstyckets uppstående del. Kölens häl
är snett avskuren och en grov spik sitter i den snedskurna ytan. Tydligen har akterstäven bestått av
två kant i kant ställda stycken, av vilka det aktra
anslutits till den snedskurna hälen. Akterstäven
har varit rak.
Av förstäven var nedre delen bibehållen. Denna
del, som är av ek, är nästan alldeles rak, med blott
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Fig. 45· Fynd IV efter utgrävning. Akterskeppet närmast på bilden. Babords sida var, med undantag av för- och akterpartierna, så gott som fullständigt bevarad. Av styrbordssidan fanns däremot icke mycket kvar.

en obetydlig bukt utåt. Över lasken vid kölen låg
på undersidan ett infällt särskilt stycke, ett s. k.
kri, som var fästat med spikar. För övre stävdelens
anslutning finns en vertikal snedlask med två hål för
tränaglar. Längre ned i stäven finnas två hål, som
möjligen använts för fästande av tåg, vid upphalning på slip t. ex. För bordens anliggning har stäven svagt rundade spunningar, en för varje bordgång.

SPANT OCH BORDLÄGGNING

Spantringarna bestå av bottenstockar samt vid
vardera sidan en upplänga och ett topptimmer. På
en del spant når dock upplängan ända upp till relingen. Av bottenstockarna är varannan grövre och
gjord av fur, varannan klenare, gjord av ek. En del
upplängor och topptimmer äro av fur, men de flesta
av ek. Spantdelarna ha skarvats i vanlig liggande

snedlask. Mellanrummen mellan spanten voro ca
40 cm. För- och akterut lågo de dock glesare. Bottenstockarna ha rundade våghål vid sidorna om kölens kantlister, de som sutto för om kölsvinet triangulära dylika mitt över kölen.
Borden äro av ek, så när som de tre övre gångarna,
som gjorts av fur. Tjockleken är 2,5-3 cm och bredderna mellan 20-30 cm. Det är svårt att avgöra,
om borden i detta fynd varit sågade eller bilade,
emedan de äro mycket avfrätta, varigenom ytan
avjämnats. Blott i lanningen märkas yxhugg. (På
Fynd I syntes bilningshuggen över hela bredden på
vissa bord.) De naglar, varmed borden voro fästa
vid spanten, äro av en och ha rundade huvuden.
Diam. är 27 mm. De voro kilade i insidan, några
även i utsidan, med flata kilar. Bordklinkningen
var utförd på vanligt sätt med järnnaglar, sittande
med 17-18 cm:s mellanrum och klinkade på insidan dels genom nitning över stora fyrkantiga
järnbrickor och dels genom omkullslagning av
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Fig. 46. Fynd IV.

Förskeppet i förgrunden.

En del lösa bottentiljor kvarligga här vid babords sida.

klinknagelspetsen och indrivning av denna i träet.
Båda sätten synas ha använts i ungefär lika stor utsträckning i fartyget, men förekomma ej samtidigt
i samma bordgång, utan antingen har man hela
vägen klinkat över brickor, eller också hela vägen
slagit in naglarna. För tätningen, av tvåslaget nöthår, finns en hyvlad halvrund, mycket smal ränna
nära bordets kant. På de övre bordgångarna saknades tätningsränna. Bordens skarvning är som vanligt gjord med uttunnade bladlaskar, vari förliga
bordet ligger ytterst. En hel del lagningar av borden
hade gjorts med invändigt påspikade brädlappar.
Vid anbringandet av en av dessa hade man kapat av
en bottenstock och gjort ett hak i en annan. Vid T
på pl. 13, a. Även utvändigt satt det åtskilliga lagningslappar. Några av dem hade tätning av nöthår
och andra dylik av grovt tyg.
Sandborden voro icke fästade vid bottenstockarna.
Samma förhållande finna vi i det betydligt yngre
Fynd X. Sid. 88.

KÖLSVIN OCH GARNERING

Det 6,8 meter långa kölsvinet är enkelt tillhugget
av en furustock och var fäst vid bottenstockarna
med 7 ganska klena dymlingar. För de grövre bottenstockarna hade hak gjorts i dess undersida. Mastspåret är 10 x 12 cm i fyrkant och 6 cm djupt.
Fartyget har haft en gles garnering av på spanten
spikade furuplankor, vilka varit ungefär lika långa
som kölsvinet. En del av dem lågo kvar. De äro
till såväl bredd som tjocklek ganska olika. Längs
relingen har på insidan av spanten varit fäst en furuplanka, som synes ha följt hela skeppssidan. I ett
par av topptimren, som varit tjockare än de övriga,
funnos infällningar upptill för denna planka, vilken
tjänat både som långskepps- och relingsförstärkning.
I fören lågo en del korta, ganska tjocka furuplankor. L-P, pl. 13, a. Det är bottentiljor, som vid fartygets kantring glidit ur läge. Sannolikt ha dylika
funnits även i akterskeppet, akter om kölsvinet.
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TVÅR- OCH LÅNGSKEPPSBALKAR

Även detta fartyg har haft ett antal skrovet sammanhållande tvärbalkar, inalles sex stycken, vars
ändar varit inhakade i borden och stuckit genom
bordväggen på samma sätt som i Fynd l. Hålen
till samtliga balkar funnos i mer eller mindre gott
skick bevarade i babordssidan, och en av balkarna
låg kvar i skrovet. Denna balk, H på pl. 13, a, är
av ek och har suttit omedelbart akter om masten.
Här ha, vid C och D, två dylika varit placerade över
varandra. H är den undre av dem. Längre förut
har funnits ytterligare två balkar, vid A, långt fram
i förskeppet, och B, sittande i samma bordgång
som den övre av de förstnämnda balkarna. Akterut
fanns hål för två tvärbalkar, som suttit ganska nära
varandra, den vid E i samma bordgång, som den
övre balken midskepps, och den andra i ungefär
samma höjd, som den undre balken midskepps.
Den bevarade tvärbalken har i huvudsak samma
konstruktion, som de i Fynd I befintliga. Haken
för bordens infällning äro likartade. Däremot saknas det urtagningar i undersidan för infästande av
de spantändar, varpå balken vilat. Det bibehållna
balkhuvudet är fasat i överkanten och rundat i
undersidan.
Ett litet knäspant av ek, J, låg bredvid hålet C.
Detta knäspant har, som nagel- och spikhål utvisa,
suttit ovanpå den funna tvärbalken och räckt upp
till nästa balk. Konstruktionen är alltså även i detta
avseende likartad med den i Fynd l.
Balken H har på översidan fyra urtagningar, i
vilka antagligen ändarna av långskepps liggande
balkar varit infällda. I en av urtagningarna finns
hål för en tränagel. Detta fartyg synes alltså ha varit försett även med långskeppsbalkar, i så fall i två
omgångar, emedan långsbalkar sannolikt legat även
på de övre tvärbalkarna, där de troligen haft starkare
förbindning. Ett liknande balksystem finns i Fynd
V, varest långskeppsbalkarna lågo kvar. Sid. 68 f.

FÖLJARE FÖR VANTENS FÅSTANDE

På utsidan av den näst översta bordgången har
suttit en följare eller avvisarlist, som vid babordssidan var bevarad. Den är gjord av gran, är 7,65 m
lång och har halvrund sektion. Den har ej varit
naglad fast, utan fastgjorts med enbart fem spikar,
en märkligt svag förbindning. Följaren är grövst i

aktra änden och smalnar förut. Den är försedd med
13 vertikalt placerade hål av ungefär 27 mm:s diam.
Samtliga hål sitta i följarens aktra hälft. Pl. 13, b.
Man skulle först vilja gissa, att det är hål för årtullar,
men detta är emellertid uteslutet, därför att följaren
suttit fästad under övre bordgången och icke uppe
vid själva relingen. Hål efter spikar i borden passa
till spikhålen i följaren och visa tydligt dennas placering. I övre bordgången saknas spikhål. Vid S i
näst översta bordgången finns ett något rundat hak.
Ett par decimeter för om denna urtagning har följaren slutat. Eftersom hålen i följaren icke kunna
vara årtullshål måste de ha använts för fästande av
vanten. Det förefaller då märkligt, att följaren blivit
så svagt fästad, med endast fem spikar. Dess anliggning mot övre bordets underkant har dock i
hög grad stärkt den annars allt för svaga fastgöringen av densamma.
DIVERSE SMÄRRE DETALJER

Den nyssnämnda rundade urtagningen vid S
går över hela bordets bredd. Fortsättningen av
denna bordgång akterut saknades, och man får
därför ingen klarhet i, hur urtagningen i sin helhet
sett ut och vartill den tjänat. Det förefaller dock
mest sannolikt, att den har avsetts för en utstickande
pumpränna. Pumpen skulle i så fall ha stått omedelbart akter om kölsvinet. I Fynd V, där rester av
både pump och pumpränna lågo kvar, har pumpen
haft samma placering i fartyget. Pl. 16, a.
Nära aktern låg ett större knä av fur, G, som har
ett ovanligt utseende. Detalj på pl. 13, c. Det har
med två tränaglar varit fastsatt vid sidan av en balk,
som varit något böjd. Några hål för bordnaglar
finnas, märkligt nog, icke i knäet, men i dess ena
sida synas ett par spikhål. Man skulle velat misstänka, att detta knä tillhört ett akterkastell eller en
häck, och där varit placerat i ena hörnet. Det har
nämligen urtagningar i två intill varandra liggande
sidor för på klink lagda plankor. I haken saknas
emellertid såväl nagelhål som spår efter spikar, med
undantag av de två spikhål, som markeras på pl. 13, c.
Det kan nog därför knappast anses troligt, att detaljen har haft en sådan användning.
I fören låg en i båda ändarna avbruten detalj av ek,
K. Den är 7 cm tjock och på mitten 16 cm bred.
Två djupa infällningar med nagelhål visa, att den
varit fastnaglad tvärs över ett par andra balkar. I
undersidan finns ett trekantigt hak, liknande ett
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Fig. 47· Fynd IV. Detaljbild med en kvarliggande tvärbalk. Till vänster om balken det hål i bordläggningen, genom
vilket balkhuvudet stuckit ut. Ett par bordgångar högre upp ses ett liknande hål för en annan tvärbalk.

våghåL Detaljen har möjligen haft sin plats över
fördäcket.
I akterskeppet låg en täljd enkäpp med inskurna
hack i kanterna. PI. 13, d. För vart åttonde hack i
kanten har man på ena sidan gjort ett särskilt delstreck mitt på käppen. På andra sidan är för vart
åttonde hack lämnat ett mellanrum. Föremålet är
säkerligen icke någon måttsticka, emedan delstrecken ej sitta på alldeles jämna avstånd från varandra,
utan är troligen en räknekäpp, karvsticka, som använts till att hålla räkning på godset vid lossning
eller lastning.
Några andra småfynd förekomma icke i Fynd IV,
men i dess botten låg överallt en massa granris,
varav en del hållit sig så bra, att det såg ut nästan
som färskt. Man kan förmoda, att skeppet haft
någon för fukt ömtålig vara, t. ex. säd eller mjöl,
som last, och att man därför bäddat under med
granris för att skydda lasten.
Under skrovet låg bl. a. en jungfru. PI. I 3, d.
Den låg omedelbart under borden, men det är
givetvis därför icke säkert, att den har tillhört detta

skepp. Den har tre större hål samt två mindre. I
de senare sutto kvar rester av klent tågvirke. Under
babords bog låg en barnkänga av läder, och ej långt
därifrån låg en sko. Båda äro medeltida, men någon
närmare datering har skoexperten, Skornakarmästare Ernfrid Jäfvert, icke ansett sig kunna göra. En
del krukskärvor lågo också i muddret omedelbart
under skrovet. Samtliga se ut att tillhöra en tidig
del av medeltiden. 7 st. skärvor av svartgods, oglaserat, tillhöra tre olika kärl. Godsets grova struktur
tyder på, att de samtliga äro av tidig tillverkning.
En glaserad bit av halsen till ett kärl tillhör en kruka
av rödgult lergods av en typ, som var vanlig på I300talet. Samtliga skärvor lågo omedelbart under
borden, och de ha därför ej kunnat ligga djupt i
muddret, när fartyget sjönk här.
FÖRSÖK TILL DATERING

Eftersom några daterbara fynd icke gjordes inuti
fartyget är det vanskligt att försöka göra någon mera
preciserad tidsbestämning för detsamma. Man har
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Fig. 48. Fynd IV. Ett i akterskeppet kvarliggande knä, vars användning är oklar. Därovanför synes i bordläggningen
hål för en utstickande tvärbalk.

endast dess tekniska detaljer samt skrovformen, och
i någon mån fyndets djupläge i muddret, att stöda
sig på därvidlag. Av detaljerna är det främst tvärbalkarna, som utvisa, att fartyget bör vara medeltida.
Flera omständigheter giva nämligen vid handen, att
tvärbalkar med dylik konstruktion icke ha använts
senare än under medeltiden. Jfr sid. 139· Fynd I
kunde ju med ganska god säkerhet dateras till senast
tiden omkring 1300 och Fynd II kan vara ett 130otalsskepp. Av så hög ålder kan dock Fynd IV knappast vara. Stävens sammansättning med kölen med
ett pålagt kri är troligen ett yngre maner. Det är
emellertid här icke ett kri i vanlig mening, som på
Fynd XIV (sid. 105), utan bara en över lasken pålagd förstärkning. 1 Skrovet låg visserligen icke
särskilt djupt i muddret, men dock avsevärt djupare
än t. ex. Fynd IX och X, vilka sannolikt ej kunna ha
sjunkit här senare än år 16II. Jfr sid. 90. Beträffande djupläget får man även taga hänsyn till djupet räknat från medelvattenytan, som här var större
än vid flera av de övriga fynden. Den muddring i
slottsfjärden - för öppethållande av en ränna för

båtar snett över fjärden från bron vid järnvägen som tid efter annan utförts under de senaste decennierna, har nämligen sänkt mudderlagrets yta i
detta stråk, varför den vid utgrävningen var något
lägre här än i den övriga delen av fjärden. Fynd IV
har legat nära kanten av muddringsrännan, och
därför måste mudderlagret ha avtunnats något vid
fyndet. Det relativt ringa djupläget bör därför i
detta fall ej utgöra hinder för en ganska tidig datering av fartyget. Att det tillhör medeltiden är otvivelaktigt. De keramikfragment och rester av skor,
som lågo omedelbart under skrovet, giva även stöd
härför.
I våra gamla kyrkor förekomma - bland mångfalden av olika motiv i vägg- och valvmålningar,
samt på altarskåpen - ganska ofta fartygsavbildningar, särskilt på målningar från. 1400-talet. Det
1 Ett kri var nämligen avsett att kunna av sig själv lossna
vid ett fartygs grundstötning och på så sätt underlätta flottagningen. Det större av de båda skepp, som år 1930 utgrävdes
i Riddarholmskanalen, har ett långt kri, fastgjort med ett par
järnband.
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är >>Jonas utkastande från skeppet>>, korstågsfärder
eller helgonlegender, som givit konstnären anledning att avbilda fartyg. Eftersom målaren säkerligen avbildade ett skepp så, som det på hans tid såg
ut, kunna dessa målningar som j ämförelseinaterial
ersätta de delvis utmärkta fartygsbilder, som finnas på t. ex. tyska och engelska, men som nästan
helt saknas på svenska medeltidssigilL
En dylik målning från IfOO-talet på ett altarskåp
i Länna kyrka i Uppland, fig. so, visar hur konung
Erik och biskop Henrik med sina män styra över
till Finland för att kristna finnarna. Det skepp, med
vilket de färdas, företer vissa likheter med vårt
Fynd IV, och har därför i någon mån fått påverka
rekonstruktionen av detta fynd, pi. 30. Förstäven
kan t. ex. mycket väl ha haft samma form som den
på målningens fartyg. Det senare är vidare försett
med en liknande avvisarlist vid relingen, liksom här
placerad strax under övre bordgången. På målningen är dock icke tydligt markerat, huruvida de
vevlingsförsedda vanten äro fastgjorda i hål i övre
bordet eller i avvisarlisten. Denna synes sträcka
sig längs hela sidan. Några utstickande balkhuvuden
ser man ej på Lännaskeppet, sådana förekomma,
som tidigare påpekats, icke på någon av förf. känd
svensk fartygsavbildning.
De till stridsplattformar avsedda, ofta krenelerade, för- och akterkastellen synes ha saknats på
åtminstone de enklare lastskeppen. Ibland ha dessa
försetts med en >>häck>> över akterpartiet och ibland
ha de i stället för häck ett för rorgängarens skydd
uppfört tak i form av ett tunnvalv, byggt av bräder.
Se t. ex. fig. 62. Huruvida Fynd IV haft någon
anordning av sådant slag kan ej avgöras, eftersom
för- och akterpartierna till stor del saknades.
På en målning med ett skepp från senare delen
av IfOO-talet å ett altarskåp i Värmdö kyrka, Uppland, äro vanten fästade i en följare på det sätt :fig.
103 visar. Deras tampar ha alltså stuckits genom
hålen i följaren, varpå en stor stoppknop slagits
på tampen. På pi. 30 har ett försök gjorts att visa,
hur vanten kunna förmodas ha varit placerade och
fästade å Fynd IV.
Att Fynd IV härstammar från medeltiden kan,

Fig. 49· Fynd IV. Hål i bordläggningen för två utstickande tvärbalkar. Jfr fig. 47·

som av det föregående torde ha framgått, anses
säkert. Dels på grund av, att det icke låg särdeles
djupt, och dels därför att det har vissa likheter med
skepp på avbildningar från IfOO-talet, särskilt det
på fig. so, är det sannolikt, att Fynd IV tillhör
IfOO-talet, antagligen dess senare del.

Fig.

so.

Skeppsbild från ett altarskåp i Länna ka, Uppland (nu i St H M). 1400-talet. A T A.
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FYND V
Fartyg från medeltidens slut
lnv. nr St H M 21144: 1449. Till Fynd V höra pl. 14-17

Till de intressantaste bland skeppsfynden i Kalmar
kan räknas ett omedelbart invid slottet påträffat
skrov, vars förparti sköt in under den norra vallmuren. V raket måste alltså vara äldre än vallsträckan här, som är byggd på 1570-talet. Fyndet gjordes vid undersökning av ett par något längre ut
belägna stenkistor. PI. 1. Strax innanför den
största av dessa stötte vi på akterpartiet av fartyget.
Detta låg helt grunt i muddret. Vattendjupet har
på denna plats icke varit betydande. Sandbottnen
befanns ligga på ett djup av o,S-o,g meter under
kölen. Mudderlagret ovanpå skrovet var starkt
uppblandat med jord och sten, sentida utfyllningsmassa. Endast närmast skrovets botten fanns ett
tunt lager av ren gyttja, däröver var det mest utfyllning. Framgrävandet av fyndet skedde mot
fören tills slottsvallen förhindrade vidare undersökning. Då beräknades, att ett 2-3 meter långt
stycke av skeppets förparti låg dolt av vallens stödmur, som här vilar på pålar, vilka drivits genom
skrovet. Vid upptagandet av fyndet lyckades vi
dock, efter åtskilligt arbete, hala fram hela nedre
delen av förstäven. Akterstäven var icke till någon
del bevarad. Babordssidan av skrovet, som låg alldeles platt nedpressad, var till större delen bibehållen, bitvis ända upp till relingen. Av styrbordssidan
däremot var det mesta förstört. Vid denna sida
voro nämligen bord, spant och balkar avbrända.
Detta visar, att skeppet blivit stucket i brand, innan
det sjönk. Därvid har det mesta av styrbordssidan
förtärts av elden, medan babordssidan skyddats
från branden genom att skeppet kantrade över åt
detta håll. Som pl. 3 visar låg Fynd V nästan alldeles invid platsen för den av borgens hamnbryggor,
som från Vattenporten i dt:ss ringmur sköt ut i
Kättilen. Huruvida denna brygga existerade vid
slutet av medeltiden är dock okänt. Så långt ut som

till platsen för Fynd V torde den i varje fall icke
ha sträckt sig vid denna tid, emedan några rester
av densamma ej påträffades här.
Den utanför vallmuren liggande delen av skrovet
hade en längd av omkring 13,7 meter. Vid en av
förf. i såväl ritning som modell utförd rekonstruktion har fartygets ursprungliga längd kunnat bestämmas rätt noga och torde ha varit ungefär 16,2
meter. Till följd av nedpressningen hade spanten
till stor del rätat ut sig, men vid rekonstruktionen
kunde det oaktat en i allt väsentligt tillförlitlig linjeritning uppgöras. PI. 17. Arbetet härmed underlättades nämligen av, att två tvärskeppsbalkar,
varav den ena suttit midskepps, den andra något
längre akterut, voro till större delen bibehållna.
Därigenom kunde skrovets bredd på dessa ställen
rätt exakt bestämmas. Största bredden har varit
ca s,6 meter och djupet, från kölens översida till
relingskanten, ca 2,4 meter. Fartyget har med säkerhet varit rundgattat, med ganska brett akterparti. Språnget synes ha varit kraftigt förut, akterut
mindre betydligt. Såväl spant som bord äro av furu.
Kölens och förstävens yttre delar, kölsvinet, tväroch långskeppsbalkarna, de flesta topptiroren och
garneringsplankorna, samt hängknäna, äro av ek.
KÖL OCH STÄVAR

Kölen består av två på varandra lagda timmer,
sammanhållna av ekdymlingar. Det undre költimret är av ek, det övre av fur. Det övre timret har
utsparade kraftiga kantlister, samt är på översidan
icke plant, utan har en )>rygg)> i mitten. Ett O-kryss
är inhugget på kölens översida mitt emellan de båda
spant, som sitta närmast akter om mastspåret.
Denna punkt ligger precis midskepps, om man som
midskepps räknar den punkt, från vilken de hori-
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Fig. 51. Fynd V utgrävt. Förskeppet, som delvis låg - oåtkomligt - inunder Kalmar slotts norra vallmur, ses närmast
på bilden. Nästan hela styrbordssidan av skrovet och aktersta delen av babordssidan hade förstörts genom brand.

sontella avstånden till båda stävhuvudenas ytterkant är lika. (Förf. utgår därvid ifrån, att rekonstruktionen visar dessa punkter något så när riktigt.)
I den spunning, som bildas mellan övre och undre
kölstycket, hade på kölens mittsträcka fästats ribbor av ek, till synes för att man skulle få bättre anliggning för den inre sandbordsgången. Fartyget
var nämligen försett med dubbla sandbord, vilket
synes vara ganska säreget. I kölspunningarna hade
tätats med tjocka lager av nöthår samt dessutom
med mossa och något slags växtfibrer. Ett par av de
fem dymlingar, varmed költimren sammanhöllos,
gingo även genom såväl bottenstock som kölsvin.
Förstävens tillvaratagna del har en endast svag
buktning utåt. Stäven har fallit rätt starkt. Liksom kölen är den gjord av två sammansatta delar,
den yttre av ek och den inre av fur. De ha icke dym-

lats utan bara spikats samman. Det yttre stävtimret
är med en rak vertikal lask - halvt i halvt - hopfogat med det undre kölstycket. Det inre stävtimret har i en vertikal snedlask förbundits med
kölens övre timmer. I denna lask hade tätningen
gjorts med grovt tyg, vävt av nöthår eller nöthårsblandat ylle. Ett resningsknä av fur förstärkte på
insidan sammansättningen mellan köl och förstäv.
Detta knä var fästat blott med en spik vid vardera
änden. Genom att den inre stävdelen gjorts tunnare
i framkanten har en svag spunning för bordkammarna åstadkommits. Borden ha emellertid icke
med hela sin bredd nått fram till det yttre stävstycket, i varje fall inte i de nedre bordgångarna,
vilket framgår av de vertikalt avgränsade infällningarna för bordkammarna här. Pl. 15, d. Det
yttre stävtimret har en lång rak lask upptill, det
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Fig. 52. Fynd V. lVIan ser här, hur förskeppet sticker in under slottets vallmur. Den i vinkel liggande trätrumman,
samt den runda stocken hitom denna, tillhör ej fartygsfyndet.

inre timret är här avbrutet. I det yttre finns ett avlångt hål nedtill. Möjligen har detta avsetts för
fastgöring av tåg vid upphalning av fartyget på
slip, det sitter nämligen för lågt för att vara avsett
för fästande av ett waterstag. 1
Akterst i kölen finns ett 27 cm långt, 5 cm brett
och 8 cm djupt tapphål för akterstävens fastsättning.
Denna stävs fall har varit mycket litet. Detta framgår dels av tapphålets utseende och dels av de bordgångar, som akteröver voro helt bevarade. Varannan av de nedre bordgångarna har vid akterstäven
varit något kortare än bredvidsittande. Fig. 59·
Här måste de alltså ha fästats sicksackformigt på
stäven, som antagligen, i likhet med förstäven, varit
gjord av två timmer, det inre av fur och det yttre
av ek.
Möjligen äro kölens och stävarnas yttre delar

eJ ursprungliga utan tillkomna vid en reparation
av skrovet.
SPANT OCH BORD

Spanten ha tillyxats av krokvuxna stammar eller
grövre grenar av fur. En del av dem ha icke nämnvärt bearbetats utan äro runda och endast på undersidan tillhuggna för att passa in till de på klink
lagda borden. Bottenstockar och upplängor ha skarvats i långa, vanligen över tre bordbredder nående
liggande långlaskar, sammanhållna av de genom
borden gående naglarna samt ett par-tre spikar.
Antalet spantringar var 25. De lågo som vanligt
tätast i mitten av skrovet. Troligen har det i fören
l

Dylika torde ej heller ha brukats på medeltida fartyg.
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Fig. 54· Fynd V under utgrävning. Detaljbild, som visar
kölens aktra ände med hålet för akterstävens tapp.

Fig. 53· Fynd V under utgrävning. Detaljbild vid babords
reling midskepps. Tre s. k. vantfästen ligga kvar under
bordläggningen. Jfr fig. 56.

Fig. 55· Fynd V under utgrävning. Detaljbild vid mastspåret. Kölsvinet stödes i sidled av två par björnar. Vid
vardera sidan en plankl:>it som mellanlägg. Över kölsvinet en tvärbalk samt två långskeppsbalkar.

Fig. 56. Fynd V. Skrovet är här upptaget, med undantag av relingsföljarna och de tre vantfästena vid babordssidan. Rester av ett träankare m. m. lågo, som bilden
visar, under Fynd V.
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funnits ytterligare en eller två spantringar. Våghål äro uthuggna i bottenstockarna vid båda sidor
om kölen eller - för- och akteröver - mitt över
denna.
Bordläggningen var av bilade, 2,5-3,5 cm tjocka
furuplankor, som fastgjorts vid spanten med naglar
av en, fur och gran. Naglarna ha ca 27 mm:s
diam. Yttre ändan har rundat huvud, den inre är
kilad med flata kilar. Hålen för nagelhuvudena äro
försänkta. Bordbredderna variera mellan 25-40
cm. Längdskarvarna äro långa bladlaskar, tätade
med mossa. Klinknaglarna, som varit gjorda av
7 x 7 mm fyrkantjärn, sutto ganska tätt. De äro
icke klinkade över brickor, man har i detta fartyg
använt den lättvindigare metoden att kröka spetsarna och driva in dem i bordets insida. En grund
och smal ränna har med hyvel eller skölp gjorts på
borden för tätningen. En del bord ha bredare rännor, men i flera bordgångar, särskilt de övre, saknades tätningsrännor. Tjärdränkt mossa och sjögräs har använts för tätningen, och i insidan av nåten hade dessutom tätats med en beckig massa, som
syntes bestå av tjära och mossa. Tydlig lanning har
gjorts blott på ett fåtal bord. En hel del av borden
ha en tydligt markerad )>rygg)> i mitten av utsidan,
en detalj, som inte har något samband med lanning
utan torde ha haft till ändamål att öka bordens
styrka genom att deras tjocklek i mitten ökades.
Sandbordsgången var, som förut nämnts; dubblerad.1 De yttre borden, som voro av ek, hade inte
naglats utan bara spikats, eller klinkats, fast. Mellan de båda bordlagen fanns ett halvtumtjockt tätningsskikt av tjärdränkt mossa. Som tidigare nämnts
kan det tänkas att kölens och förstävens yttre
delar ej äro ursprungliga utan ditsatta vid en reparation av fartyget, men detta förefaller dock mindre
troligt. Fjärde bordgången uppifrån räknat har ej
nått fram till akterstäven. Den avsmalnar nämligen starkt akteröver och slutar en bit från stäven,
där den )>hukas)> vid underliggande bordgång. Fig.
57· Möjligen har bordgången ifråga hukats på samma
sätt även vid fören. Detta kunde ej iakttagas vid
utgrävningen, emedan ett stort stycke av förpartiet
icke var åtkomligt (det låg, som nämnts, inunder
vallmuren).
På skrovets utsida satt ett stort antal lagningslappar, på babordssidan över ett tjugotal. De äro av
dels ek, dels fur, med tätning av nöthår eller mossa.
De många lagningarna giva vid handen, att fartyget
måste ha varit gammalt, när det gick under.

KÖLSVIN OCH GARNERING

Kölsvinet är av ek, 7,85 m långt. I plan sett är
det spolformigt, på det grövsta stället 25 cm brett.
Det har här ett mastspår, som är 25 cm långt, 15 cm
brett och 8 cm djupt. På kölsvinets undersida har
man i båda kanterna gjort halvrunda urfasningar
mellan bottenstockarna. Ovanpå de två närmast
mastspåret belägna bottenstockarna lågo vid sidorna
om kölsvinet två par förstärkningar, s. k. )>björnan>.
Dessa lågo ej an direkt mot kölsvinet med ändarna
utan mot ett mellanlägg, en ca 1,30 m lång, på kant
ställd planka av ek. Fig. 55· Liknande björnar funnos i det tidigare beskrivna Fynd II.
Fartyget hade en gles garnering av ca 3 cm tjocka
bräder, de flesta av ek, fastspikade på spanten med
en a två brådbredders mellanrum. Plankan nr 36
är dels något tjockare än de övriga, dels var den på
en del ställen naglad vid bottenstockarna med grova
tränaglar, 45 mm i diam., gående även genom bordläggningen. Den högst upp placerade garneringsplankan, nr 33, en tjock ekplanka, har gjort tjänst
även som balkvägare och var fastgjord med liknande
grova naglar.

RELINGEN

Babordssidan av skrovet var på en lång sträcka
bevarad ända upp till relingskanten. Det översta
bordet är synnerligen brett, 38-40 cm. På utsidan
av detta bord löpte vid överkanten en följare eller
avvisarlist av ek, fästad med tränaglar. På bordets
insida satt i samma höjd en liknande följare av fur,
av vilken dock bara ett par mindre stycken voro
bibehållna. För topptimrens övre ändar, som äro
avsneddade, ha sneda urtagningar gjorts i relingsföljaren, vilken man därigenom fått att ligga an
direkt mot bordet. Sektion b-b på pl. 15, b visar
denna detalj. På ett par av de bevarade styckena av
följaren finnas vertikalt placerade hål, liknande
årtullshåL De ha väl här snarast avsetts för koffernaglar till tjänst vid fastsättning av riggens löpande
gods. Den yttre följaren, avvisarlisten, har löpt
längs hela fartygssidan. Något längre ned satt en
annan liknande list, fastnaglad vid tredje bordgången uppifrån. Liksom den övre var den gjord
1 På ett ställe midskepps fanns det t. o. m. tredubbla sandbord vid ena sidan. Det mellersta av dem är antagligen insatt
blott för att man skulle få kölspunningen bättre fylld.
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av ek och synes även ha följt hela sidan från stäv
till stäv.
VANTFÄSTEN

Strax akter om midskepps sutto på utsidan om
babord tre stycken över relingen uppstickande
ståndare av ek. Man kunde konstatera, att det ursprungligen funnits fyra dylika. I den övre avvisarlisten fanns det nämligen, något för om de övriga
ett hak, vari den fjärde ståndaren delvis varit infälld. Två av de andra ha varit infällda på samma
sätt. Detaljernas utseende och placering framgår
av sektion b-h, pl. 15, b. Med genom topptimren
gående tränaglar ha de fastgjorts vid fartygssidan.
På utsidan äro de snyggt utformade med fasade
kanter och en triangulär utsparning upptill. I denna
finnes i vardera tre triangulärt placerade hål. Detaljerna ifråga ha tydligen tjänat till att göra fast
vanten vid och kunna alltså anses såsom föregångare
till våra dagars röstjärn med vantjungfrur. Förf.
har icke kunnat hitta på någon bättre benämning
för dessa ståndare än >>vantfästem>.l De sutto samtliga något akter om mastens plats.
En liknande anordning med vantfästen kan iakttagas på flera medeltida fartygsavbildningar, tidigast på Elbings sigill, belagt 1350, fig. 63. Där ser
man fyra liknande detaljer, som emellertid inte
sticka upp över relingen. Tre äro placerade akter
om masten, den fjärde längre förut. En svensk avbildning av ett fartyg från slutet av medeltiden visar
oss ett med liknande vantfästen som vårt fynd försett skepp. I Uppsala domkyrka fanns det före
branden 1702 ett högaltarskåp med flyglar från
1400-talets slut. Flyglarna voro prydda med målningar. Vi känna utseendet av en del av dessa målningar tack vare Peringskölds Monumenta Ullerake1 •>Vantbetingar>> torde vara en sämre och oegentligare benämning, liksom »vantståndare>>, >>vanthult», »vanthållare>> etc.
2 Enligt Boethius och Romdahl torde altarskåpets flyglar
ha utförts på Bemt Notkes verkstad. >>Även målningarna
synas ha tillhört den Rode-Notkeska kretsen>>. Gerda Boethius och Axel L. Romdahl: Uppsala domkyrka 1258-1435,
Uppsala 1935, sid. 173. Fig. 62 återgiver samma motiv som

so.

fig.

Denna trumma hade sin mynning något utanför vallanläggningens östra rundtom. Den gick ända in i vallgraven, där
den undersöktes vid utgrävningen av graven. Sannolikt har
trumman blivit nedlagd vid slutet av 1700-talet och har då
troligen tjänat som vattenintag (eller avlopp) till det i slottet
vid denna tid inrättade kronobränneriet.
3
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rensia, vari de återgivas i kopparstick. På en av dem,
fig. 62, avbildas ett skepp, som företer påfallande
överensstämmelser i fråga om byggnadssättet med
vårt Fynd V. 2 På bilden se vi tre liknande detaljer
för vantens fastsättning, vardera med tre hål upptill
på samma sätt som i våra. Vidare har fartyget två
avvisarlister, gående från stäv till stäv. Vantfästena
äro här inte längre än att de sluta strax ovanför den
övre avvisarlisten, som på detta fartyg sitter ett
stycke nedanför relingskanten. Skeppet på målningen visar ytterligare en detalj, som vi ha motsvarighet till i Fynd V, nämligen en vid låringen
utstickande ränna för pumpvattnet. Jfr med fig. 57·

BALKFÖRBINDNINGAR

Ovanpå garneringen lågo en hel del balkar. Några
av dem hade blivit avhuggna då man en gång lagt
ned en trätrumma, som låg snett över skrovet nära
slottsvallen. 3 Fyra av balkarna, nr 2, 4, 5 och 6, ha
troligen icke tillhört fartyget. De äro av fur och
sakna anordningar för förbindning med andra detaljer. Nr 7, som är en rund furustock, hör sannolikt
ej heller till fartygsfyndet. Den har visserligen ett
par tapphål samt kvarsittande rester av tre tvärförbindningar, men balkens ändar äro ej tillarbetade
för någon slags förbindning. Möjligen ha de nämnda
balkarna kommit att bli liggande här vid det tillfälle på 1500-talet, då vallmuren byggdes. En rund
påle, som var driven genom skrovet 1,6 m från
vallmuren, kan tänkas tillhöra ställningsbyggningen
vid murens uppförande.
De balkar, som med säkerhet tillhört fartyget,
äro alla av ek. De ha varit dels tvär- och dels långsgående. Nr 3, 10 och 18 äro tvärbalkar. Dessa ha
uppburit två långskeppsbalkar, nr 8 och 13. Samtliga äro mer eller mindre defekta, dels avbrända och
dels avhuggna. Ovanpå tvärbalkarna 10 och 18 äro
fastnaglade kraftiga hängknän av ek, med vilka balkarna förbundits med skeppssidan på .det sätt pl.
16, b visar. I övre ändan på den mot relingen anliggande delen av knäna finns en urtagning för relingsföljaren. Över den midskepps liggande balken, nr
10, äro knäna särskilt långa och kraftiga. De ha här
tillsammans räckt från reling till reling, och mötts i
en vertikal snedlask över mitten av balken. Fig. 58.
I den tjocka ekplankan nr 35, som varit en balkvägare, finns ett hak, vari balkändan vilat. Ett par
nagelhål i långsbalkarna 8 och 13 angiva läget för
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tvärbalken nr 1S. Två par hål i samma balkar i
närheten av tvärbalken midskepps ha haft samband
med en stödanordning kring masten, en mastfisk,
liknande den i Fynd I. Den förligaste av de bevarade tvärbalkarna, nr 3, har nagelhål dels för förbindningen med hängknäna, vilka här ej funnos
kvar, samt dels för förbindning med långskeppsbalkarna. Dessas förliga ändar hade emellertid blivit
avhuggiKL vid nedläggandet av den tidigare omtalade
trärännan. Sistnämnda balkar ha, som av fig. sS
visas, varit ganska snett placerade i förhållande till
midskeppslinjen. Invid masten har ett vertikalt
ställt timmer understött tvärbalken. Infällningar
för stöttan finnas nämligen såväl i aktra kanten av
balken som i förliga deJen av mastspåret. Även
tvärbalken nr 3 har understötts på mitten. I bottenstocken mitt under balkens plats finnes nämligen
ett tapphål för en stötta. Fig. 101.

PUMPANORDNING

En av fyndets detaljer, balken nr 22, är mera
märklig än de övriga, men tyvärr var den endast till
en mindre del bevarad. Det är en grov ekbalk, som
har blivit urholkad till en öppen ränna. Rännan omformas i balkändan till ett runt hål. PI. 16, c. Vid
balkhuvudet finns i undersidan ett cm djupt och
ungefär lika brett, snett placerat hak. I detta hak
har en balkvägare, den samma som bildat upplag
för tvärskeppsbalkarna, varit infälld. Omedelbart
utanför nämnda hak finnas i balkens sidor sneda
hak, i vilka bordläggningsplankorna legat infällda.
Balkhuvudet har alltså stuckit igenom skeppssidan.
Konstruktionen liknar något den vi sett i Fynd I
och IV för tvärskeppsbalkarna, men borden ha ej
fällts in i balken på samma omsorgsfulla sätt, som i
dessa fartyg. Mittför det ställe, där rännbalken bör
ha haft sin plats, voro borden söndertrasade, varför
hålet för densamma icke kunde iakttagas. Dess
plats kan emellertid ej ha varit någon annan än den
på rekonstruktionen angivna.
Rännan har tydligen tjänat som avlopp för pumpvattnet. Skeppet har nämligen varit försett med en
primitiv pumpanordning. En rund, obarkad, i
ena (övre) ändan avbränd ekstock, nr IS, har en
längsgenomgående cirkelrund kanal med 9 cm:s
diam. Kanalen har åstadkommits genom borrning
och bränning. Stocken utgör säkerligen nedre delen
av en pumpstock. Den lämpligaste placeringen för

s

en dylik i fartyget bör ha varit akter om kölsvinet,
där utrymmet var fritt ända ned till kölen. Just intill den spantring, där kölsvinet slutar akteröver,
synes rännbalken ha legat, och pumpen har således
haft sin plats härinvid. På detta ställe låg på kölen
en av tjärdränkta repdelar och grovt tyg gjord
nästan klotformig klump med ett ej genomgående
hål i mitten. I hålet synes ha varit fastsatt en rund
stång med 4 cm:s diam. Antagligen är föremålet
en rest av packningen kring pumpstången. Den
passar nämligen i storlek till hålet i pumpstocken,
och har tydligen varit fastsurrad på nedre ändan av
stången. Pumpstocken är nedtill något tillspetsad
runt om, vilket tyder på, att den har stått i en urholkad eller av bräder hopslagen pumpfot, som haft
hål i sidorna för vattnets inströmning.
Rännbalken har understötts på mitten av två
breda stöttor av ek. En till större delen bevarad
sådan stötta, nr 16, har räckt ett stycke ovanför
rännbalken, hur långt kan dock ej fastslås, emedan
den var avbränd upptill. Den har möjligen tjänat
till fäste för pumpens hävstång på det sätt, som på
rekonstruktionen, fig. sS, föreslagits.
Vid vilken tid pumpar i fartyg tidigast kommo
bruk i Norden synes hittills ej vara fullt klarlagt.
På vikingatiden och i början av medeltiden klarade
man länshållningen medelst ösning, vilken utfördes
antingen med öskar eller ämbar. I större skepp
sköttes ösningen av två man, av vilka den ene stod
i botten av fartyget och fyllde pytsen samt langade
den till den andre, som stod vid skeppssidan och
tömde ut den över relingen. Denna primitiva ösningsmetod, som i de gammalnordiska sagorna benämnes >>byttuaustn>, bytteösning, förbättrades vid
början av medeltiden, i varje fall före omkring 1200,
i så måtto, att vattnet tömdes i en ränna, som låg
tvärskepps och stack ut från skeppssidan. Denna
nya ösningsmetod benämndes >>d~luaustn>, rännösning. Nicolaysen har velat tolka >>d:duaustn> som
en pumpinrättning, och enligt hans mening skulle
därför pumpar ha kommit till användning i norska
fartyg redan så tidigt, som mellan omkr. 1030-1210. 1
Senare forskare, som Falk och Bugge, äro dock av
den uppfattningen, att >>d~la>> bara var en högt lig1 Nicolaysen, anf. arb. sid. r8. Fostbrödrasagan, som anses
vara skriven före sistnämnda tidpunkt, omtalar nämligen
händelser, som skulle ha inträffat omkr. år 1030 och förtäljer,
att på den tiden förekom >>byttuaustr» å skeppen, men inte
•>dreluaustr».
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Fig. 57· Fynd V sett från babord. Efter en av förf. år 1941 för Statens sjöhistoriska museum byggd rekonstruktionsmodell. Foto förf.

Fig. 58. Fynd V sett snett uppifrån. Efter rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh M.
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Fig. 59· Fynd V. Detalj vid akterstäven, visande hur
borden anslutit till stäven. (Stäv och roder voro ej bevarade.) Efter rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh JVI.

gande ränna - jfr eng. pumpdale = pumpränna
- i vilken ämbaren tömdes, emedan riktiga pumpverk på skepp först på 1400- eller 1500-talet kunna
påvisas. 1
I svenska fartyg ha pumpar varit använda åtminstone sedan 1400-talet. I det yngre av de båda

Fig. 6o. Fynd V. Detalj vid babords låring med utstickande ränna för pumpvattnet samt en genom sidan gående
tvärskeppsbalk (Den senare ej bevarad, men hålet för
densamma iakttagbart på bevarade bord.) Efter rekonstruktionsmodell. Foto St Sjöh M.

Riddarholmsskeppen, vilket bör vara från I400talets slut, anträffades nämligen en del av en pump.
Denna del är själva pumpfoten, där vattnet insögs.
Den har haft en ventil, bestående av en lyftbar
klaff, som varit fastgjord med ett läderstycke vid
ena sidan, varför pumpen sannolikt varit en sugoch lyftpump. 2 Den måste då ha haft kanna med
bottenventil i ändan av pumpstången och har alltså
haft en mindre primitiv konstruktion, än pumpen i
vårt skepp. Om den beskrivna packningen tillhört
pumpstången, vilket förefaller sannolikt, så har
det här icke kunnat vara någon kanna med bottenventil, och eftersom den bevarade delen av pumpstocken otvivelaktigt tillhör nedre delen av stocken
(eftersom den var avbränd i den andra änden) samt
saknar insugningshål, så har pumpen måst vara en
sug- och tryckpump av ganska enkel konstruktion.
Stocken bör ha varit fastsatt i en behållare med
ventil och med hål för anslutande av det andra rör,
som fordras för en dylik pump. Hur detaljerna här
varit beskaffade kan man givetvis ej med säkerhet
sluta sig till, men principen torde ha varit så, som
på p l. I 6, d antydes.
1 I Grettis saga, citerad av Falk, talas om, att >>på den tiden
(början av rooo-talet) fanns icke rännösning på skeppen, utan
endast det, som folk kallar bytte- eller stampeösning. Detta
sätt var både vått och besvärligt. Man hade två byttor; den ena
for ned medan den andra for upp.>> Falk, a. a. sid. 6. Man får
härav ovillkorligen den uppfattningen, att till rännösningen
hörde ett slags pumpverk, varför Nicolaysens uppfattning
bör vara den rätta. Enligt Falks mening skulle >>bytteösningen>>
ha tillgått på det sättet, att ett ämbar var fastsatt i vardera
ändan av ett rep, som löpte över en rulle. En man stod vid
relingen och tömde ut vattnet. Det är emellertid svårt att
förstå, hur en sådan anordning skulle kunna fungera, om inte
tömningen skedde mitt över den plats, där ämbaren fylldes,
alltså mittöver kölen, och följaktligen i· en ränna. F ör det i
Grettis saga beskrivna ösningsförfarandet behöver dock inte
nödvändigtvi~ förutsättas en mekanisk anordning. Det kan
enklast tolkas så, att de två män, som skötte ösningen, hade två
ämbar, av vilka det ena langades tillbaka samtidigt som det
andra, fyllda, emottogs. Bugge (Den norske Sjöfarts Historie,
sid. rz6) synes även vara av denna mening.
2 Förutom det nämnda fyndet i Riddarholmskanalen ha vi
ett annat, dokumentariskt, belägg för, att pumparvoro brukade
i svenska skepp åtminstone vid rsoo-talets början. I en berättelse om en sjöresa år rso8, skriven av Severin Buth till
Svante Sture, talas nämligen om, att pump fanns ombord.
(Hildebrand: Sveriges medeltid I, s. 1023.) Ett ytterligare belägg för, att pumpar användes vid slutet av medeltiden, synes
man få i Fynd IV, där ett hak med samma läge som det för
rännbalken i Fynd V har funnits och antagligen gjorts för en
liknande rännbalk. Jfr även fig. 62, där skeppet har en utstickande pumpränna, placerad på samma plats som i våra fynd.

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

77

DIVERSE DETALJER

Några rester av däcksplankor syntes icke till.
Det finns egentligen ingenting, som utvisar, att
fartyget varit däckat. I tvär- och långskeppsbalkarna saknas märken efter däcksplankors fästande,
och det är därför troligt, att däck har saknats midskepps, men att för- och akterpartierna haft däck,
liksom i Fynd L ·
I ett par bord, tillhörande fjärde bordgången
uppifrån, finns i underkanten hakformiga urtagningar. Ett av haken sitter vid bogen, något akter
om och något lägre än den plats, där den förligaste
bevarade tvärbalken beräknas ha suttit. Detta hak
är I I cm brett och IO djupt. Såväl på in- som utsidan hade över hålet spikats tätningslappar, den
yttre med tätning av mossa. Den andra av de
nämnda urtagningarna har sin plats något akter om
samt två bordgångar lägre än den punkt, där pumprännan bör ha stuckit ut. Även denna urtagning
var I I cm bred men bara en tum djup. Bordet närmast över, alltså i tredje bordgången uppifrån, var
sönderbräckt på detta ställe, men kan konstateras ha
haft ett motsvarande, omkring IO cm djupt, hak.
Dessa båda hål i bordväggen ha precis samma utseende som de urtagningar i borden till Fynd I, II
och IV, vari de utstickande tvärbalkarnas ändar
varit infällda. Det är därför tydligt, att det även i
Fynd V funnits utstickande balkar, men eftersom
hålen för dessa balkar här inte äro större, än de i det
lilla Fynd I, kan man förmoda, att ett något olika
förbindningssätt kommit till användning här. Man
får nämligen förutsätta, att balkarna i detta större
fartyg varit betydligt grövre. Som på sid. I39 f. omnämnts synes man under I4oo-talet ha använt sig
av en enklare metod för balkarnas förbindning med
bordläggningen. Borden voro då antagligen ej infällda i hak i balkarna, utan dessa synes ha fasthållits med en på utsidan genom ett hål i den avtunnade
balkändan indriven kil. Troligen har detta förbindningssätt varit använt i Fynd V. Den balk, som haft
sin plats nära bogen, har tydligen blivit ersatt av en
icke utstickande tvärbalk, eftersom detta hål i bordläggningen blivit tätat på angivet sätt. Det vid
låringen befintliga hålet har däremot ej blivit igensatt, och därför måste denna balk ha bibehållits.
Den låg dock tyvärr ej kvar i fyndet.
En rund stång av furu, 4,5 m lång och ca I3 cm
tjock, märkt på pl. I4 med nr 27, är i ena ändan
spetsad och nära andra ändan har den ett runt om

Fig. 6r. Fynd V. Detalj av babords utsida med över
relingen uppstickande vantfåsten. Efter rekonstruktionsmodell. Foto St Sjöh M.

inskuret hak, till synes gjort för omläggning av ett
tåg. På mitten har stången i ena sidan en grund flat
urtagning, som för anliggning mot en slät balk.
Vartill denna stång blivit använd är svårt att förklara. Möjligen kan den ha haft någon funktion
vid seglets manövrering. Det kan dock knappast ha

Fig. 62. skeppsbild från det vid branden år I702 förstörda högaltarskåpet i Uppsala domkyrka. 1400-talets
slut. Efter kopparstick i Peringskölds Monumenta Ullerakerensia. A T A. Skeppet har tre vantfåsten vid
relingen, av liknande art, som de i Fynd V. Vid låringen
en pumpränna med i mynningen runt hål. Även denna
detalj har motsvarighet i Fynd V. De från bogsprötet
nedhängande föremålen torde vara bolinblock. Vid relingen ett antal genom hål stuckna tågändar, som förmodligen äro hankar, i vilka halsar och skot fastgjordes.
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varit en s. k. >>betås>>, fn. beitiass. Så kallades en
stång eller >>ås>>, varmed seglet spändes ut, då skeppet seglade fördevind. Den stack då ut över skeppssidan.1
En anmärkningsvärd detalj i fartyget är de rundade urtagningar, varmed andra gångens bord avslutas akteröver. Fig. 59· Eftersom akterstäven
helt saknades är det svårt att få klarhet i, vartill
dessa urrundningar avsetts. Deras storlek och form
tyder inte på, att de gjorts för att lämna plats för
roderfästen, som nitats fast vid stäven.
Under vrakets babordssida låg ett flertal lösa
detaljer, pi. 15, a, av vilka åtskilliga ej kunna ha tillhört detta fartyg. Föremålet C liknar närmast en
klumpig rorkult. Den är avbruten vid det hål, som
i så fall varit avsett för tappen i roderhuvudet. A
och B äro bitar av ett mindre ankare av liknande
slag, som det i Fynd I påträffade. De klykor, som
omslutit stenen, ha dock här gjorts på ett ännu enklare sätt. Fyra enkäppar ha stuckits genom hål i
krysset, varefter de fasthållits med från undersidan
indrivna kilar. D, E och F äro spantstycken, icke
tillhörande detta fartyg. De stockar, som märkts
med G-J ha tillhört en stenkista av samma konstruktion som de längre ute i hamnen funna. Se
sid. 18 f. De övriga detaljer, som visas på pi. 15, a,
utgöras huvudsakligen av lagningslappar, som varit
spikade på bordens utsida.
Mudderlagret närmast under vraket var starkt
bemängt med sjögräs, träpinnar, huggspån o. d.,
sådant som brukar samlas vid stränder på ställen,
där det är lä. Här har vraket givit lä och anhopningen av dylikt skräp har tydligen skett under
tiden från det fartyget sjönk och till dess att förbindningarna i skrovet släppte, så att babordssidan
helt nedpressades. Detta visar, att mudderlagrets
yta då hade denna nivå, och att vraket endast obetydligt sjunkit ned i muddret, en iakttagelse som är
viktig för ett rätt bedömande av åldern i förhållande
till djupläget för en del av fartygsfynden. Man gör
här, liksom vid flera av de andra fynden, den iakttagelsen, att vattenståndet under äldre tider måste
ha varit betydligt högre än nu. Även om man räknar med, att det även då förekom ungefär samma
variationer i vattenståndet, med tidvis ganska kraftiga hög- resp. lågvatten, som nu är vanligt vid
Kalmarsund, kan det knappast nöjaktigt förklaras,
att de större fartygen, som voro rätt djupgående,
kunde erhålla flytrum i den gyttjeuppfyllda Kättilen, såvida icke medelvattenståndet på den tiden

var betydligt högre än i våra dagar. De pålar, som
på vissa sträckor uppbära norra slottsvallen, nå nu
upp 30-35 cm över medelvattenytan. De ha säkerligen ursprungligen stått under denna yta, emedan
de i annat fall skulle ha ruttnat betydligt mer i övre
delen, än vad som är fallet. Allt tyder således på,
att landhöjningen vid Kalmar varit ganska avsevärd
sedan medeltiden, sannolikt mellan 1/2--3/4 meter.
SMÅFYND I FARTYGET

Inuti skrovet hittades några smärre föremål, av
vilka en del avbildas på pi. 16, f, g. Ett par intressanta
fynd äro två armborstpilar av trä. Den ena var avbruten, men den andra är i det närmaste hel. Spetsarna, som varit av järn, voro avrostade, men av
pilens form, kvarsittande rost m. m. kan man sluta
sig till, hur spetsen sett ut. En av pilarna är gjord
av ask med fjädrar av tunna, i skåror insatta träspånor; Den är trind och framtill spetsad, och det
framgår tydligt, att järnspetsen utgjorts av en utanpå
trädd, spetsig hylsa. Rost av denna satt kvar. Denna
pil låg mitt i fartyget, den andra närmare aktern,
båda omedelbart på bordläggningen. Andra pilen
är gjordaventrä med i samma stycke utskurna fjädrar. I sektion är den framtill rund, baktill mera flat.
I främre ändan sitter kvar resten av järnspetsen,
som här indrivits i träet. Detta har dessutom här
avtunnats för en påträdd järnring, eller för omvirande med järntråd eller snören. 2
Vidare hittades ett verktygsskaft av trä med urtagningar i ena sidan för fingrarna. Ett dolkskaft
av trä, pi. 16, g, tillhör en typ, som var synnerligen
vanlig på medeltiden. Ett stort antal liknande skaft
hittades i Slottsfjärden vid utgrävningen. En detalj
på detta skaft förekommer dock ej på något av de
övriga funna, nämligen ett par små hål vid >>hjaltet>>.
Dessa hål ha möjligen tjänat till fastsättning av
något slags handskydd. 3
I fartyget låg vidare två långa, smala, spetsade
>>pinnar>> av ask. Den ena, som-är hel, är 73 cm lång,
samt är i ena ändan spetsig, i den andra rakt avskuren.
Ett par avbrutna delar av liknande pinnar hittades.
Vad de tjänat till kan förf. inte förklara.
Jfr Den norske Sjöfarts Historie, sid. 107.
Liknande pilar anträffades vid den medeltida borgen i
Skanör. O. Rydbeck, a. a. fig. 100.
3 Under utgrävningar vid Kronobergs slottsruin har hittats ett dolkskaft av ungefär samma utseende och med likadana
hål. Växjö museum.
1
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Nära fören låg på fartygsbottnen en sko av läder.
Den var nästan komplett med sula och överläder.
Skon tillhör den under 1500-talets andra fjärdedel
vanliga s. k. oxmuletypen. Den har troligen funnits
ombord, då fartyget sjönk, eftersom den låg direkt
på bordläggningen. Ernfrid Jäfvert anser, att skon
tillhör tiden omkring 1530-1540. Förutom ytterligare några smärre rester av skor äro de nu
uppräknade föremålen allt, som fanns av lösa fynd
i skrovet. Keramikskärvor hittades annars vid så
gott som alla de andra skeppsskroven, men här
fanns det, märkligt nog, inga alls. Detta förklaras
av, att vraket icke legat i stråket för sjöfarten i
hamnen utan vid en mera sällan befaren kant av
fjärden, där det var ganska grunt vatten. Det förefaller, som om den tidigare nämnda hamnbryggan,
som antages ha skjutit ut i Kättilen från Vattenporten i slottet, skulle ha varit något kortare än som
visas på pl. 3· Man kan också förmoda, att vattendjupet invid denna brygga varit tillfredsställande
blott vid dess västra sida, alltså inåt hamnen, medan
det öster om bryggan var grundare.
DATERING

Den omständigheten, att Fynd V delvis låg inunder stödmuren till slottets norra vall, ger oss en
hitre gräns för dateringen av detsamma. Vallen
byggdes, som nämnts, på 1570-talet. Före denna
tid måste alltså fartyget ha blivit sänkt. Bland de
lösa fynden är det endast skon, som kan mera precist dateras. Om den fanns ombord vid sjunkningstillfället skulle man vara berättigad att bestämma
detta till någon gång omkring 1530--1540. De
många lagningarna på bordläggningen utvisa, att
skeppet då bör ha haft åtskilliga decennier bakom
sig, sedan det byggdes.
Det kan därför icke gärna vara byggt senare än
vid tiden omkring 1500. Snarast bör det vara ett
par, tre årtionden äldre.
Eftersom skrovet till stor del blivit förtärt av eld
är det troligt, att skeppet varit invecklat i strid och
därvid stuckits i brand. Dess läge i närheten av
slottets ena hamnbrygga ger oss anledning förmoda,
att man försökt sig på en landstigning men misslyckats. Pilarna kunna ha skjutits från slottets ringmur
eller dess torn, men kunna naturligtvis även ha till1
2

Se Sylvander: Kalmar stads och slotts historia. Del 5-7.
Klemming: Sturekrönikan, rad 269-290.
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hört besättningen ombord. Antagligen har skeppet
vid landstigningsförsöket fastnat i det sega muddret
och därunder skjutits ibrand. Under 1500-talets
första fjärdedel förekomma ständigt strider om slottet, bl. a. 1503, o6, 07 och 1523-25. Efter 1525
omtalas icke någon strid om slottet under hela tiden
fram till 1599, varunder något fartyg kan förmodas
ha blivit sänkt på denna plats. 1 Har Fynd V blivit
sänkt under en strid, så bör detta följaktligen ha
skett senast 1525. Detta kan ju anses styrkt av skofyndet, skotypen kan möjligen ha varit i bruk några
år tidigare än 1530.
I rimkrönikan finner man en livfull skildring av
hur en belägring av Kalmar slott år 1456 avvärjdes
av den rådige hövitsmannen Gustaf Karlsson. Eftersom man gärna vill tänka sig ett liknande förlopp
av den strid, varunder Fynd V stacks ibrand, kan
det vara motiverat att anföra nämnda skildring här.
)>Sidhen foor k cristiern tiil calmara mz sin her
och ladhe sin skii p p full när
och meenthe ther sammalundom göra
när han komme ther före
her göstaff karlssan som atte k karlss syster
han sath ey ther tiil tyster
han war een riddare som sökia torde
som honum och tiil rätta borde
täkta praama och andra baatha
leeth han wäl reedha tiil maatha
han monde thz för synom tyänarom swana
thz han wille kalmara mz bysso och piil wäria
han saagh wth om oottena tha alla waare i sängh
ther motte the swaara skip see hugga ankeresträngh
oc trykte segell och wille ey biidha
wthan leetho aath danmark gliidha
hadhe the ekke saa snara warith
tha hadhe the alla illa farith
för täkta praama piik tyära oc eeldh förde
hwar een stolzman siik tha rörde
piill och bysso stena mykit stank
och hadhe när skuttit the stora holka ·i sanb> 2
Fynd V visar oss, hur de enklare bruksfartygen
vid denna tid byggdes. Det ger icke prov på något
mera omsorgsfullt skeppsbyggeri. De grovt tillyxade spanten av krokiga furugrenar äro så enkelt
och simpelt tillkomna, som tänkas kan. Om pumpstocken, en obarkad ekstock, kan sägas detsamma,
men att den inte blivit avbarkad bör dock ej tagas
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som ett tecken på pnmitivitet, den kvarsittande
barken förhindrade sprickbildning i stocken.
Pl. 16, a, b och pl. 17 samt fig. 57-61 visa
förf:s försök till rekonstruktion av Fynd V i ritningar och modell. Det är möjligt, att skeppet haft för- och akterkastell, men bevis härför saknas, de bevarade detaljerna antyda icke
säkert, att dylika överbyggnader funnits. Nära
aktern l!.ar dock varit placerat ett s. k. halvspant,
d. v. s. ett spantstycke, som ej ingår i en hel spantring, utan fastsatts isolerat vid bordväggen. Halvspantet var visserligen ej bevarat, men nagelhålen
för dess fästande äro synliga i de översta bordgångarna. Troligen har detta spant fortsatt upp över
relingen ett stycke och utgjort en del av stommen i
en överbyggnad, antingen ett kastell, en häck eller
en välvd >>kajuta>> av det slag, som på t. ex. skeppet

å fig. 62 finnes över akterpartiet. Har skeppet använts i strid, så är det sannolikt, att man haft kastell
eller stridsplattformar. Akterpartiets utformning på
rekonstruktionen har alltså icke tillräckligt underlag
i bevarat fyndmaterial för att kunna anses tillförlitlig. Det har givits denna form närmast för att få
en avslutning på modellen och visar en av de lösningar, som äro tänkbara.
Förstäven kan upptill givetvis ha haft en något
olika form, än som här föreslagits, en stävform, som
ansluter till den vi se på fartyget å fig. 62, med vilket
Fynd V ju företer avsevärda likheter i byggnadssättet. Som tidigare framhållits äro både avvisarlisterna, vantfästena och pumprännan utförda på
samma sätt i detta skepp. Även skrovformen förefaller att vara liknande.

Fig. 63. Elbings sigill IJSO. Efter Hagedorn. Raka stävar. För- och akterkastell. Tre vantfåsten, placerade vid relingen, akter om masten. En liknande detalj synes längre föröver. Att vanten här icke ha tecknats ned till
de förmodade vantfästena utgör icke något bevis för, att dessa icke tjänat
detta ändamål. På sigillens skeppsbilder återgivas nämligen ofta vanten
symmetriskt på båda sidor om masten, trots att fartyget avbildas i ren
sidovy.
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FYND VI
. Mindre fartyg från medeltidens slut eller ISOO-talet
Inv. nr St H M 21 144 : 1448. Till Fynd VI hör p l. 18.

Icke långt från Fynd l låg vad som återstod av ett
annat fartyg, som i anträffat skick var omkring I I
meter långt och 4 meter brett, alltså av ungefär
samma storlek, som Fynd l. Det låg dock ej på
långt när så djupt som detta och saknade bevarade
motsvarigheter till Fynd l:s ålderdomliga detaljer.
Kölen låg med underkanten blott 0,9-I ,o m under
mudderytan, och spantändarna stucko upp över
ytan. Från kölen till sandbottnen, som här sänkte
sig utåt fjärden, var vid fören - denna låg närmast
slottet- omkring o,6 m och vid aktern I,3 m. Skrovet vilade med styrbords bog mot en rund påle,
som gick snett ned i sandbottnen. Den har möjligen
ti1lhört en spärrpålning. Jfr sid. 21.
Fartyget var byggt på klink, helt av ek. Bottnen
midskepps rundad, mot för och akter ganska skarp,
särskilt akterut.
KÖL OCH STÄVAR

Kölen har 9,2 m:s längd och är T -formad med
breda kantlister, till vilka sandborden klinkats. Mot
aktern försvinna kantlisterna och här vidtager spunning. Kölen var icke fästad vid bottenstockarna.
På en del ställen ha dock dymlingshålen för kölsvinets fästande borrats så djupt, att dymlingen går
ned något även i kölen.
Av förstäven, som i vertikal snedlask var förenad
med kölen, fanns det tre delar kvar. Dessa hade
likaledes vertikala snedlaskar för sammansättningen
med varandra. Hopsatta i ungefär rätt läge ge de
åt stäven den form, som visas på pl. I8, b, alltså en
nedtill rak och upptill något bakåtsvängd stävform.
En jämnlöpande spunning för bordkammarna går
längs stävens inkant. Ett tapphål i kölen visar genom sin lutning akterstävens ungefärliga fall, vilket
varit något större än på Fynd V. Ej heller här fanns
6-48567

det något av akterstäven bevarat. I tapphålet satt
kvar tätningsmaterial, bestående av ylletyg och
mossa. Kölens häl är sneddad från såväl över- som
underkant. Med ledning av de hoppassade köl- och
stävdelarna kunde fartygets längd beräknas ha varit
omkring 12,8 meter över stäv.
SPA;NT OCH BORDLÄGGNING

Bottenstockarna ha liggande rektangulär sektion
och äro ganska grova. De voro placerade med ca
40 cm:s mellanrum. Vid sidorna om kölen ha de
rundade våghåL U pplängorna, med vilka de förenats i liggande snedlaskar, äro klenare. Borden äro
knappt tumstjocka, deras bredder variera mellan
20-30 cm. På mitten ha de flesta en >>rygg>> i utsidan, liksom en del bord i Fynd V, varigenom tjockleken något ökas. De ha en flack men tydlig ränna
för tätningen, en tvåslagen nöthårssträng. Till
spanten voro borden på vanligt sätt fästade med naglar av en och sinsemellan förbundos de med klinknaglar av järn, klinkade över fyrkantiga brickor på
insidan. Längdskarvarna, vanlig bladlask, hade tätats med mossa.
KÖLSVIN OCH GARNERING

Kölsvinet är 6, 7 m långt. Ett stycke f ö~ om mitten
är det rätt grovt på ett par meters längd. Här finns
ett rektangulärt spår för masten. Denna har alltså
varit ställd ganska långt förut, ca I m för om midskepps. Vid mastspårets aktra kant fanns tvärs över
detta ett hak, som är något bredare än spåret. Fig.
64. Möjligen har det varit till nytta vid fastkilningen av masten, men kanske har det i haket stått
en stötta, såsom i Fynd V varit förhållandet, under
en tvärbalk. I så fall skulle masten i Fynd VI ha
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Fig. 64. Fynd VI utgrävt. Fören närmast på bilden.

stått för om tvärbalkarna här, på samma sätt som i
Fynd I och IV.
Av garneringen fanns det endast några få bräder
kvar. De äro av ek och den längsta har samma
längd som kölsvinet.
Bordläggningen var icke på något ställe bevarad
så högt upp, som till relingen. Några tvärbalkar
funnas icke heller kvar. I de bevarade borden synas ej några hål för utstickande balkar. Detta hindrar dock icke, att sådana kunna ha funnits, men haft
en något högre placering.
De lösa fynden vid detta skrov voro ej många, och
de äro ej heller av den art, att de giva någon bestämd
ledning för dateringen av fartyget. Inuti skrovet
hittades endast några rester av skor samt en enda
krukskärva, för övrigt odaterbar. Skorna äro samtliga medeltida.
U n der kölen midskepps låg nedre delen av en
kruka av gråbrunt oglaserat stengods, samt ett par

skärvor av vanliga oglaserade svartgodskärL Ett
större skeppsankare av järn låg under skrovet vid
styrbordssidan. Fig. 86. Stocken är av ek. Ankaret
synes vara väl stort för att ha tillhört Fynd VI, och
har därför troligen blivit tappat här tidigare.
Skofynden tala för, att Fynd VI bör dateras till
medeltiden. Dess ringa djupläge i muddret bör
icke hindra, att en sådan datering kan anses sannolik. Fartyget bör vara äldre än Fynd IX och X,
vilka torde härstamma från 16oo-talets början. Sid.
90. Jämför man djupläget med Fynd V får man
den uppfattningen, att Fynd VI knappast kan vara
sänkt mycket tidigare eller senare än detta, och det
skulle därför ej kunna vara äldre än från slutet av
medeltiden. Förstävens form och konstruktion är
ganska lik den, som finns på det större Riddarholmsskeppet, vilket sannolikt byggts under 1400-talets
senare del. Yngre än från 1500-talet är Fynd VI
med säkerhet inte.
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FYND VII
Liten roddbåt.

rsoo-talet?

lnv. nr St H M 21144: 1456 a. Till Fynd VII hör p l. 19, a-c.

Mitt emellan resterna av ett par fartyg, Fynd IX
och X, lågo tvenne små båtar. Den bäst bevarade
av dem, Fynd VII, har varit omkring 6 meter lång
och 2 meter bred, rundbottnad samt snipformig.
Den var byggd på klink, med spant av omväxlande
en, ek och fur. Köl, stävar och bordläggning av ek.
I bottnen hade den tätliggande garnering av furubräder.
Kölen, som har T -form med mycket breda kantlister, är 3,5 m lång. Med förstäven har den förenats i en vertikal snedlask och med akterstäven i en
horisontal, mycket kort snedlask. Båda stävarna äro
svängda. Förstävens bevarade del har något större
bukt, samt är bredare än akterstäven. Upptill ha
stävstyckena >>halvt- i halvt>>-laskar för de övre stävdelarna, som saknades. Vardera stäven har nämligen bestått av två delar. I såväl för- som akterstäven finns ett hål för fastgöring av fånglinor. Stävarna sakna spunning eller urtagningar för borden,
vilka alltså spikats helt utanpå.
Av de åtta bottenstockarna äro fem av en, två av
ek och en av fur. De förstnämnda äro gjorda av
böjda, knapphändigt tillyxade enstammar, de övriga av krokväxta tillyxade grenar av nämnt träslag.
Av upplängorna fanns det blott några upptill avbrutna stycken kvar. Borden voro fästade vid spanten med naglar av en, vilka ha 17 mm:s diam., och
vid varandra med klinknaglar av järn, nitade över
fyrkantiga brickor. För tätningen, som bestod av
snott nöthår, på något ställe av mossa, finns en grund
ränna. Borden äro väl lannade. I ändarna vid stävarna äro de sneddade och avtunnade. Bordens
längdskarvar, vanlig bladlask, hade tätats med
mossa. Bordtjockleken är endast 12-15 mm, bredderna 20-23 cm, utom sandborden, som äro något
smalare.
Kölsvin har icke funnits i båten, ej heller fanns

det i bottenstockarna hål för någon mast, varför
båten tydligen varit avsedd endast för rodd. Utanför styrbordssidan låg det tre bitar av en 5 cm bred
och 3 cm tjock list av ek. Den har ett par hål för
tränaglar och utgör säkerligen ett stycke av ässingen,
vilken då sett ut på samma sätt som i Fynd III.
A v de nämnda hålen går ett parallellt med listens
breda sida och ett med dess smala. Genom ett av
dem bör ha gått en nagel för fästande vid bordet, medan det andra bör vara gjort för en årtull. Hål
för ässingens fästande borde synas på de bordstycken, som synas ha tillhört övre gången, men dessa
bord voro så starkt avfrätta i överkanten, att hålen
nu icke kunde påvisas.

Fig. 65. Fynd VII utgrävt.

Fören närmast på bilden.
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De furubräder, som utgjorde garnering och samtidigt bottentiljor, voro bara 15 mm tjocka. Vid sidorna om garneringen lågo två grova följare, som
voro nedfällda över spanten. Den ena av dem hade
gjorts av en obarkad björkstam, den andra av en fyrkantig ekbalk. De voro ej på något sätt fastgjorda
vid spanten. Antagligen har det icke funnits garnering högre upp än till dessa följare. Garneringen
räckte desssutarn endast över ett 2,2 meter långt parti
mitt i båten. Under det näst förligaste spantet låg
ett 73 cm långt stycke av fur, försett med fem nagelhål. Det synes ha utgjort underlag för bottentiljor här. Trästyckets ändar äro nämligen sneddade
för att passa till båtsidorna.
Några lösa fynd förekomma icke i båten. I muddret över densamma lågo en del keramikskärvor,
samtliga dock ej närmare daterbara, samt en bit av
en glasbägare. Bägaren har varit av samma typ, som

den på sid. 54 omnämnda, och härrör alltså från renässanstiden.
Båtens djupläge i muddret ger skäl för antagandet,
att den bör vara betydligt äldre än de båda bredvidliggande fartygen, Fynd IX och X. Eftersom dessa
torde tillhöra 16oo-talets början bör denna båt icke
kunna vara yngre än från 15oo-talet. Sannolikt kan
den vara från slutet av medeltiden, men knappast
äldre. Eftersom båten ej har varit avsedd för segling kan den möjligen tänkas vara en skeppsbåt och
ej en fiskebåt. Den kan icke exakt rekonstrueras,
emedan stävarnas övre delar saknas. PI. 19, b-c
är ett försök till rekonstruktion. De bevarade stävstyckena ha så kraftig bukt, att man kan förmoda,
att stävarna upptill varit något insvängda. Hur
många bordgångar båten haft kan ej med full säkerhet sägas, men sannolikt ha de icke varit flera än sju,
så många voro delvis bevarade vid styrbordssidan.

FYND VIII
Liten segelbåt. Omkring 16oo?
Inv. nr St H M 21144: 1456 b. Till Fynd VIII hör pl. 19, d-g.

Nära invid den nyss beskrivna båten påträffades
rester av en annan båt, som haft ungefär samnia
storlek. Den låg icke fullt så djupt i muddret. De
övre delarna av spant och bordläggning voro avbrända, och det var egentligen bara bottnen av båten, som fanns kvar. På denna lågo ganska stora
klumpar av delvis förbränd tjära (eller beck), en armborstpil av trä samt en kanonkula av järn. Kulan
har 9 cm:s diam. Båten har kanske tjänstgjort som
en S. k. brännare, i så fall troligen under 161 I års
krig. Tjärklumparnas förekomst talar för, att båten
med avsikt gjorts särskilt brännbar.
Allt bevarat virke i båten är av ek. Den är synnerligen klent och smäckert byggd, på klink, med
glest sittande spant. I hela båten har funnits endast
fyra spant. Kölen är av samma konstruktion, som
den i Fynd VII, men stävarna ha en annan form.

Förstäven, som var helt bibehållen, endast något
avbränd på övre sidan, är svagt svängd och har fallit starkt. Den saknar spunning eller urtagningar
för bordkammarna. Upptill är den horisontellt avskuren samt har här två hål, av vilka ett bör ha tjänat till fäste för en fånglina och det andra antagligen till fastsättning av ett stag till masten. Med
en hakformig lask har stäven fogats till kölen, som
var trasig vid lasken. A v akterstäven hade bara en
liten bit bevarats, det övriga var bortbrutet. Den
har stått direkt på kölen, fastgjord vid denna blott
med en snett placerad dymling. Någon tapp finns
nämligen icke. Akterstävens fall har varit ungefär
lika med förstävens. Bottnen är rundad midskepps,
för- och akterut skarp.
Båten hade, som nämnts, bara fyra spant. Dessa
ha rektangulär sektion, ställd på högkant, varige-
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Fig. 66. Fynd VIII, bottnen av en mindre båt. I mittspantet ett ovalt hål för masten.

nom de blivit ganska stabila. De äro annars rätt
klena. Troligen ha upplängor saknats och spanten
räckt i ett stycke ända upp till ässingen, emedan båten varit blott omkring 50 cm djup. Spanten ha våghål vid sidorna om kölen. I den bottenstock, som
suttit något för om midskepps, finns ett 5 cm djupt
ovalt hål för en mast. Hålets storlek är 5 x 3 cm.
Borden äro ca 20 cm breda och 15-18 mm
tjocka. Klinknaglarna sitta synnerligen tätt, antagligen på grund av den glesa spantbyggnaden, och
ha klinkats dels på insidan och dels på utsidan över
fyrkantiga brickor. En grund urgröpning har gjorts
för tätningen, som utförts med av två strängar hopsnott nöthår. Längdskarvarna äro vanliga bladlaskar.
Till spanten voro borden fästade med tränaglar av
20 mm:s diam. Ett av sandborden hade nära aktern
ett par lagningslappar på insidan. Någon garnering
syntes icke ha funnits i båten. Troligen har den haft
lösa bottentiljor.
Den i båten hittade armborstpilen, pl. 19, e, är gjord
av ask, och är av samma typ, som den ena av de
Fynd V funna pilarna. Fjädrarna äro här icke skurna
i samma stycke utan insatta i skåror. Vid spetsen
satt kvar rester av surrning av hampsnören, och
denna pil har alltså icke haft någon järnring kring
främre delen. Den låg direkt på båtbottnen och var
så indränkt med tjära, att den icke behövde någon
ytterligare konservering. I muddret ovanför båten
1 Jfr Philibert Humbla: Inre Hanöbuktens båtar, Blekingeboken 1933, s. 89, och samme förf.: Ett båtfynd i Göta älv vid
Gamla Lödöse, a. a. s. 25.

hittades en del krukskärvor, som dock icke kunna
närmare dateras, samt en skärva av en åttkantig
glasbägare. Renässanstid.
Båten är sannolikt icke yngre än från 16II, det
stora kalmarkrigets år, men kan möjligen vara något äldre. Om den emellertid, vilket förefaller sannolikt, använts som brännare, är det nog mest antagligt, att detta skett 16II. Då utrustade danskarna
brännare, som de läto driva ned mot de i Kättilen
förtöjda svenska fartygen. Denna båt är förmodligen en fiskebåt och kan tänkas ha tagits från någon
av stadens fiskare.
Den smäckra och smidiga konstruktionen visar,
att båten har varit en synnerligen lättfluten farkost.
Så särdeles stark k:m den emellertid ej ha varit, och
det låga skrovet har knappast tålt vid någon kraftigare sjögång. Kölen är även väl låg för en segelbåt.
Givetvis har denna båt även varit försedd med åror.
Huruvida den haft stävroder kunde ej iakttagas, emedan den bevarade biten av akterstäven tillhör dennasinkant och alltså icke kan ha några märken efter
roderfäste. PI. 19, f-g är ett försök att visa, hur båten sannolikt sett ut. Masten har antagligen stöttats i
en urtagning i toften. Den har nog dessutom haft
förstag samt ett vant vid vardera sidan. I annat fall
har man fått segla >>på bare trät>>, som det heter, vilket än i dag ej är så ovanligt när det gäller småbåtar.l Eftersom något spant ej synes ha funnits närmare akterstäven än 1,6 m från dennas nedre del,
är det knappast troligt, att båten var försedd med akterspegel. I så fall borde nämligen spantbyggnaden
i akterpartiet varit kraftigare utförd.
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Fig. 67. Fynd IX. Förskeppet närmast på bilden.

FYND IX
Mindre fartyg. Omkring I6oo?
Inv. nr St H M 21144: 1455. Till Fynd IX hör pl. 20, a.

Resterna av detta fartyg lågo nästan i själva ytan
av mudderlagret. Fig. 67 och pl. 20, a. Kölens underkant låg blott ca 40 cm djupt, och spantändarna
stucko delvis upp över ytan, trots att skrovet var
starkt flattryckt. Man skulle därför knappast kunnat räkna med någon högre ålder hos fyndet, men
ett par keramikfragment, som hittades i skrovet,
giva anledning att förmoda, att fartyget måste härstamma från 16oo-talet, t. o. m. från århundradets
förra hälft. Nu äro ju visserligen, som tidigare framhållits, dylika fynd icke att anse såsom alldeles
säkra dateringsbevis, men andra omständigheter
göra det troligt, att fartyget knappast kan vara från
en senare tidpunkt än 16u, året för det sista stora
kalmarkrigeL
Båda stävarna saknades, och man får därför ingen
noggrannare kännedom om skrovets form. Längden

över stäv torde ha varit omkring 15 meter. Fartyget är klinkbyggt, helt och hållet av ek.
KÖL OCH STÄVAR

Kölen, som är 10 meter lång, var hopskarvad av
tre delar, vilket är anmärkningsvärt när det gäller
en så pass kort köl. skarvningen har gjorts i vertikala, 40 cm långa halft- i halft-laskar. På kölens
undersida har över den förligaste lasken varit påspikad en tumstjock, i kölen infälld latta. 1 Kölens
1 Ett liknande underslag har funnits på ett fartyg, av vilket
rester år 1936 påträffades vid Käringön i Bohuslän. Där har kölen spunning, ej kantlister. Förstävlaskens utseende tyder på,
att fyndet tillhör 1500- eller 16oo-talet. Olof Hasslöf: Ett båtfynd från Käringön. Göteb. o. Bohus!. Fornminnesf. tidskr.
1937·
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kantlister, som icke äro synnerligen breda, avsmalna
och upphöra mot ändarna. Sandborden ha varit
klinkade till kantlisterna och på de stycken, där dylika saknas, spikade fast på vanligt sätt. Spunning
saknas. Med bottenstockarna har kölen icke varit
förbunden. För hopsättningen med stävarna finnas
vertikala snedlaskar, likadana för båda stävarna. Det
vill därför synas, som om båda varit svängda, såvida icke möjligen akterstävens nedre del har utgjorts av ett självväxt knä i likhet med t. ex. Fynd I.
I annat fall brukar nämligen en rak akterstäv stå
på kölen och vara tappad i denna.
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Spantringarna sutto på omkring 5o-6o cm:s
avstånd från varandra. Spanten ha ungefär kvadratisk tvärsektion. Bottenstockarna ha rundade våghål såväl vid sidorna om kölens kantlister, som vid
varje bordnåt, varför fartyget tydligen varit ganska
flatbottnat. Upplängor och bottenstockar förenas i
långa horisontala bladlaskar. Borden äro 3 cm
tjocka och 25-35 cm breda. De naglar av en, varmed de fastgjorts vid spanten, ha 25 mm:s diam.,
sakna huvuden och äro i stället kilade i båda ändar,
en icke så vanlig typ av bordnaglar. En del av kilarna ha kvadratisk genomskärning. Borden äro
klinkade på vanligt sätt över ojämnt fyrkantiga
brickor på insidan. För tätningens anbringande har
gjorts en svag urgröpning invid kanten av anliggningsytan. Tätning av tvåslaget nöthår. Längdskarvarna vanliga bladlaskar. På insidan av bordläggningen sutto en hel del lagningslappar, som hade
tätning av mossa. De voro fastgjorda med små fyrsidiga tränaglar.
KÖLSVIN OCH GARNERING

Kölsvinet låg an direkt mot kölen, varför bottenstockarna voro helt infällda i detsamma. På undersidan har det halvrunda eller triangulära urtag.
Det var naglat med järnnaglar till bottenstockarna.
Vid det rektangulära mastspåret, placerat något närmare fören än aktern, är kölsvinet grövre. En meter för om mastspåret lågo tvenne halva bottenstockar, som med ändarna voro infällda i kölsvinet.
Se planen, p l. 20, a. De äro alltså ett slags mellanform
mellan vanliga bottenstockar och de s. k. björnar,
som i en del fartyg, t. ex. Fynd II, legat ovanpå bottenstockarna och stött med ändarna mot kölsvinet.

Fig. 68. Fynd IX. Ett par i skrovet funna fragment,
som tillhört ett kärl av stengods, troligen ett s. k. ,>Bartmannskrus». Foto St H M.

Fynd IX synes icke ha haft tät garnering, utan
bara ett antal med mellanrum påspikade bräder och
ribbor. Av dessa funnos några rester kvar.
Vid styrbordssidan, något för om midskepps, låg
en del av ett s. k. stenankare, bestående av två i
kryss hopfogade armar av trä, vilkas spetsar bilda
flyna. Alltså liknande ankaret i Fynd I. Ovanpå
krysset låg en större sten. De klykor, som omslutit stenen, voro borta. Det förefaller knappast troligt, att ankaret tillhört detta fartyg. I fören stod
ett laggkärl, ett större träämbar, som haft en i två
något över kanten uppstickande laggar fästad repbygel. Ämbaret var tomt.
FARTYGETs ÅLDER

Några föremål, som tillhört inredning eller riggning, funnos för övrigt icke kvar. Däremot hittades
bl. a. några skärvor, tillhörande ett kärl av stengods.
Fig. 68. De äro av gråbrunt glaserat gods och prydda
med bladornament i relief samt med i runda medaljonger placerade manshuvuden. Skärvorna tillhöra
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tydligen ett s. k. >>Bartmannskrus>>. De ha den gråoch brunfläckiga glasyr, som anses vara typisk för
Frechen, en av de rhenska krukmakareorterna. Tillverkningen av dessa kärltyper antages ha börjat
några årtionden in på ISOO-talet, och har troligen
fortsatt till ett stycke in på följande århundrade.l
En del skärvor av enklare krukmakargods, som
hittades här, äro däremot icke närmare daterbara.
En bit -av ett vackert kakel, av hårdbränt svartglaserat gods och med formen av ett lejonhuvud, bör
vara senast från I6oo-talets mitt. Ett i Kalmar slotts
förborg funnet nästan helt kakel av alldeles samma
sort visar, att det utgjort ett hörnkakel och att lejonet biter i en ring. Bland småfynden fanns även
ett stycke av en liten fönsterruta av grönaktigt glas
med nupna kanter.
Stadens förflyttande till Kvarnholmen efter bran-

den år 1647 medförde, att blott ett ringa antal föremål efter den tiden utkastades i Kättilen. Detta
märktes nogsamt på fyndmaterialet. Det var i huvudsak blott längs stränderna, som en del fynd från
senare tider än 16oo-talet förekommo. Eftersom
Fynd IX låg ganska långt ute i fjärden kan man med
säkerhet antaga, att de föremål, som hittades i skrovet, blivit utkastade under 16oo-talet, och detta ger
oss rätt att anse, att Fynd IX härstammar från senast mitten av nämnda århundrade. Av skäl, som
närmare anföras i beskrivningen av Fynd X, skulle
man vilja hålla för sannolikt, att fartyget ej sjunkit
här senare än år I 6 II.
Någon rekonstruktion av detsamma kan icke utföras. Stävarna funnos ju inte kvar, och dessutom
saknas bevarade tvärbalkar eller andra detaljer, som
kunnat ge ledning för formbestämningen.

FYND X
Fartyg från början av I6oo-talet
Inv. nr St H M 21144: 1457. Till Fynd X hör pl. 20, b.

I likhet med Fynd V har detta fartyg blivit satt i
brand och på så sätt sänkts. En del spant vid styrbordssidan, som blott till en mindre del var bevarad,
voro nämligen förkolnade i ändarna. I skrovet låg
en förkolnad bit av en blockskiva och en likaledes förkolnad bit av en annan riggdetalj, ett s. k. klot.
Båda stävarna saknades och såväl köl som kölsvin
voro avbrutna akterut. Av bordändarnas sneddning
i fören framgår, att förstäven fallit starkt. Fartyget,
fig. 69, låg med fören mot Stadsparken. Hur stort
fartyget varit kan icke med säkerhet angivas, men
troligen har längden utgjort mellan 18-zo meter.
Det var byggt av ek med bordläggning på klink.

borden varit fästade med spikar. Kölen var icke
fästad till bottenstockarna. Dessa, som äro breda,
med rektangulär sektion, voro placerade med ca
1/2 m:s mellanrum. De hade på vanligt sätt med
horisontal bladlask förenats med upplängorna, som
lågo kvar endast vid babordssidan. Bottenstockarna
ha våghål mitt över kölen.
BORDLÄGGNINGEN

Borden äro ca 3 cm tjocka. Bredderna variera
betydligt. För tätningen, tvåslaget nöthår, finns en
grund urgröpning i lannet. Borden voro klinkade
med järnnaglar och fästade med naglar av ene vid

KÖL OCH SPANT

Den bibehållna delen av kölen är 10 meter lång.
Förstäven har anslutit i en vertikal snedlask. Längs
hela kölstycket går en djup spunning, i vilken sand-

1 M. Mackeprang: Rhinsk Stentej fundet i Kebenhavn.
Tidsskrift for Industri 1905. Två kärl med nästan precis samma
ornering, som funnits på det kärl, vartill våra skärvor hört,
avbildas där som fig. 2.
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Fig. 69. Fynd X. Förskeppet närmast. Styrbords sida var förstörd genom brand. Det kraftiga kölsvinet stödes av
björnar vid mastspåret.

spanten. Sandborden hade ej förbundits med bottenstockarna, och på något ställe var ej heller andra
bordgången fastnaglad. Eftersom inte heller kölen var fästad till spanten blir konstruktionen synnerligen svag.

björnar, som med ena ändan stödde mot kölsvinet
samt voro fastdyrniade vid bottenstockarna. I undersidan ha de urtagningar för de glest liggande garneringsbräderna, av vilka några funnas kvar.
FYNDETS ÅLDER

KÖLSVIN OCH BJÖRNAR.

GARNERING

Kölsvinet är mycket grovt tilltaget, särskilt på
mitten, där det har ett inte mindre än 86 cm långt
och 18 cm brett mastspår. I detta kvarlåg en klots,
som använts för fastkilning av masten. (Denna klots
försvann på obekant sätt vid utgrävningen, innan
fartyget blev uppmätt, och dess längd har därför
på pl. 20, b fått angivas ur minnet, varför den icke är
exakt.) Mellan bottenstockarna, vid vilka det var
fästat med tränaglar, har kölsvinet i båda sidor bågiga
urtagningar i underkanten. Ovanpå tre av de närmast mastspåret placerade bottenstockarna låga

Fartygsresterna låga, som av fig. 2 framgår,
nästan i överkanten av mudderlagret med spantändarna uppstickande över dess yta. Kölen låg vid
fören ca 8o cm djupt, vid aktern något högre. Liksom Fynd IX synes fartyget, trots dess ringa djupläge i muddret, vara rätt gammalt. En del keramikskärvor funnas i skrovet. Bland dessa märkas särskilt några skärvor av dekorerade, glaserade fat, som
man, av dekoren att döma, torde kunna föra till I6ootalets förra del. Vidare hittades tre skärvor av en
liknande åttkantig glasbägare, vanliga under renässansen, som förut på ett par ställen beskrivits, samt
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nedre delen av en stengodskruka, invändigt brunglaserad. Under kölsvinet låg en blykula, ungef. 3,5 cm
i diam.
Vid skrovets akter voro en del pålar, såväl runda
som fyrkantiga, neddrivna i muddret. Tre av dem
gin go genom b orden, och de måste därför härröra
från något tillfälle senare än då fartyget sjönk.
De stodo oregelbundet och syntes icke ha något
samband med den stora skeppsbryggan, som sträckt
sig rakt ut i hamnen. Man skulle därför kunna förmoda, att de använts vid upptagandet av något här
bredvid sjunket fartyg, t. ex. som underlag för
plattformar, medelst vilka lyftningsarbetet underlättats.
Ar I6II sänkte svenskarna självmant en del av
sina i Kättilen liggande skepp, för att de icke skulle
falla i danskarnas händer. Ett par av skeppen hade
tidigare träffats av danskarnas artilleri och sänkts.
Svenskarna upptogo sedermera flera av de större
skeppen, varjämte danskarna upptogo ett av dem.
Något av de mindre torde ha blivit kvarliggande. 1

Vid ett stormningsförsök mot staden år I6II lät
Karl IX först angripa Skeppsbron, den nyssnämnda
breda brygga, som från Sjöbroporten stack rakt ut i
hamnen. Tvenne örlogsfartyg utsändes, och dessa
angrepo Skeppsbron, men den danske befälhavaren
Breide Rantzau lät i hast föra dit några >>kartauer»,
som sköto de båda skeppen i sank. 2 Eftersom de
båda Fynd IX och X ligga helt nära den ifrågavarande Skeppsbron skulle man möjligen kunna antaga, att det är just de omtalade skeppen från Karl
IX:s stormningsförsök, som här påträffats. Det har
dock i så fall varit helt små krigsfartyg. Några stora
skepp kunde för övrigt, på grund av det ringa
vattendjupet här vid nämnda tid, icke användas
vid ett angrepp mot bryggan. Vattendjupet var
då på denna plats ej mer än ca I 1/ 2- 2 meter. Jfr
sid. 21.
Starkt fallande förstävar voro vid början av I6ootalet mycket vanliga på skeppen. Liksom i fråga
om Fynd IX är emellertid någon säker rekonstruktion av skrovets form icke möjlig att utföra.

FYND XI
Rester av en båt, I6oo-talet (?)
Inv. nr St H M 21144: 1459. Till Fynd XI hör pl. 21, a.

Omedelbart intill en rad pålar, antagligen återstoden av en brygga eller möjligen en förpålning för
avstängning, låg en del av skrovet till en klinkbyggd
båt, vars längd varit omkring 10 meter. Fig. 70.
Den låg ej så särdeles djupt, kölens underkant befann sig ungefär 70 cm under mudderlagrets yta.
Båten var byggd helt av ek. Den har haft ett liknande utseende som Fynd XVIII, fig. 84, men har
varit något längre än denna. Fallet på stävarna är
dessutom något större.
·Kölen är 6 m lång. Den är försedd med kantlister, vilka avtaga mot ändarna samt upphöra tidigare akterut än förut. Båten har därför tydligen
varit skarpast i aktern. Stävarna ha annars precis likadan form. Pl. 21, a. Förstäven är dock en

aning bredare. Båda voro i korta horisontala snedlaskar förenade med kölen. Genom vardera lasken
går en tränagel samt två spikar. Stävarnas övre ändar voro bortbrutna. akterstäven finns ett hål upptill för ett maststag eller för en fånglina. Spunningar
för bordkammarna saknas.
Spantringarna voro till antalet tolv och lågo tätast midskepps. Bottenstockarna ha våghål vid sidorna om kölen. Med upplängorna ha de förenats

r

1 Ar r6zo upptogs ett vrak i hamninloppet.
Arnold Sandberg, a. a. s. 51. Om sjöstriderna vid Kalmar r6rr finns en
utredning i Generalstabens: Sveriges krig r6r r-r6Jz. Bilagsband I, s. 74 ff. Stockholm 1937.
2

Sylvander, a. a. VIII, s.
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Fig. 70. Fynd XI under utgrävning. Aktern i förgrunden.

i vanlig snedlask. Det aktersta spantet hade det utseende, som synes närmast på fig. 70, och bestod av
två nästan raka delar, som i botten lågo intill varandra utan någon förbindning sinsemellan.
Borden voro 20-25 cm breda och ungefär tumstjocka, fästade på vanligt sätt till spanten och vid
varandra med resp. tränaglar och klinknaglar av
järn. Borden sakna ränna för tätningen, som utförts med oslaget nöthår, men äro väl lannade.
På bottenstockarna låg kvar rester av en kölsvinsplanka, vilken möjligen haft ungefär samma utseende, som den i Fynd XVIII, fig. 84. Ett stycke
av plankan, något för om midskepps, saknades.
Om båten varit försedd med mast, torde denna
ha haft sin plats för om midskepps, antagligen i ett
1 Åke Rålamb: Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde
Tom. Stockholm 1691. Fig. 16 å tavl. M.
2 Tord O:son Nordberg: Die Schiffsfunde im Ridderholms.kanal, a. a. fig. 8.

liknande mastspår, som det i Fynd XVIII. Av
båtens garnering fanns kvar endast en bit av en
smal bräda.
I bottnen låg ett block av björk, pl. 21, a. För
övrigt innehöll båten ej några föremål. Att blocket
tillhört denna båt är naturligtvis icke säkert, knappast ens troligt. Det är av samma typ som ett av de
block vilka Rålamb avbildat i sin beskrivning över
skeppsbyggeri (>>Toplänt bläck>>), men sistnämnda
block har ett hål i vardera ändan för fastgöring av
tåg. 1 Vårt block är försett med motsvarande hål
bara i ena ändan. Ett par av de i Riddarhalmsfyndet hittade blocken ha liknande form, varför
typen synes vara medeltida. 2
Någon närmare bestämning av båtens ålder kan
ej göras. Man skulle närmast vilja gissa på 1600talet vid en jämförelse mellan dess djupläge och en
del av de närliggande fyndens, såsom t. ex. Fynd
XII, XIII och XIV. Den låg avsevärt djupare än
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den liknande Fynd XVIII, varför den sannolikt
är betydligt äldre än denna. Eftersom båten ej synes ha haft stävroder kan man möjligen förmoda,
att den bara varit avsedd för rodd och alltså icke varit försedd med mast. Den kan i så fall tänkas ha
varit en av flottans skeppsbåtar. >>Skeppens båtar
kallades espingar och byggdes lika långa, som skeppen voro breda.>> 1 Styrningen kunde ju ske med tillhjälp av•en åra. Fynd XVIII, vilken båt, som tidigare
framhållits, är ganska lik denna, har haft såväl mast

som stävroder. PI. 2 5, c. Ä ven den lilla båt, som benämnts Fynd VIII, har varit avsedd för segling.
Huruvida den även haft stävroder kunde däremot
icke avgöras.
Har Fynd XI varit en skeppsbåt, så kan blockets
förekomst i densamma (om man nu vill hålla för
troligt, att blocket fanns i båten, då den sjönk),
förklaras med, att det är ett av de block, med vars
hjälp den hissades upp och firades ned, som av någon anledning kommit att hamna i båten.

FYND XII
Kravellbyggt fartyg, antagligen bojorten Kråkan,
byggd 1636
lnv. nr St H M

21144 : 1452.

Till Fynd XII höra p l.

Bredvid de två på sid. 25 f. beskrivna stora stenkistorna anträffades skrovrester av icke mindre än
tre fartyg. Två av dem lågo jämsides med varandra,
båda med stäven mot stenkistorna. Det fartyg, som
här betecknas med Fynd XII, visade sig vara det
tidigast sjunkna av dessa tre skepp. En del av
spanten och borden till detsamma sågos sticka upp
i ytan av muddret. Eftersom spantbyggnaden var
ganska klen föreföll det först att vara en mindre
båt, som påträffats, men så småningom blev det
klart, att här låg återstoden av ett rätt långt, men synnerligen smalt mindre skepp. Dess aktra del låg
djupt nedpressad under den jordvall, som bildar
strandslänt vid den s. k. Strandpromenaden, en
plantering längs järnvägens område, anlagd på ett
markområde, som blivit till efter de utfyllningar,
vilka företogos här under senare delen av I8ootalet. Genom jordvallens tryck hade akterdelen av
skrovet pressats ned i muddret, varvid midskeppspartiet lyfts upp, så att kölen stod som en sprättbåge. Fig. 72. Förskeppet, vilket troligen ännu befann sig på samma djup, som vid sjunkningstillfället,. låg med kölens underkant omkring 1 meter
under muddermassans yta, motsvarande ca 1,70 m
under nuvarande medelvattenytan. Förstäven låg
mitt emellan de båda stenkistorna.

22

och

23,

a-c.

Skrovets längd in situ var omkring 18,5 meter,
bredden endast mellan 3-4 meter. Nu var det visserligen bara bottnen av skrovet, som fanns kvar,
men det framgick dock tydligt, att fartyget har varit synnerligen smalt i förhållande till längden. Det
var kravellbyggt- är för övrigt det enda av kalmarfynden med detta byggnadssätt - samt byggt av ek.
Det hade en, antagligen icke ursprunglig, förhydning av utvändigt påspikade furubord, alltså dubbel
bordläggning. Inuti skrovet låg en massa kanonkulor av järn, inalles 55 stycken. Flertalet av dem lågo
i högar i akterskeppet. Här låg även ett fragment av
en kanon, samt ett stycke av eldröret till ett mindre
skjutvapen, sannolikt en handbössa; I fören fanns
en hop tegel och tegelplattor, som tydligen t~llhört
en här uppförd kabysspis. Fig. 73·
KÖL OCH STÄVAR

Kölen är gjord av två på varandra lagda timmer av
ek, av vilka det övre, som är tjockast, har spunning
för sandborden. Költimren voro icke dyrniade utan
bara spikade samman. Mellan dem låg tätning,
1

Zettersten: Svenska Flottans historia åren I63s-168o,

s. 309.
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bestående av ett tjockt lag nöthår. Förstävens övre
del var avbruten och saknades. Det parti av förstäven, som fanns kvar, består av två delar, vilka
sinsemellan och med kölen ha förenats i vertikala
laskar av det utseende, som visas på pi. 22, b. Längs
hela stävens inkant går spunning för bordkammarna.
Vid sammansättningen med kölen är invändigt pålagt ett mindre stycke, fästat med två dymlingar. På
stävens framkant hade spikats två smalare stävdelar, hopsatta i en enkel snedlask. Det övre av dessa
stycken böjer av utåt från stäven och bildar underbyggnaden för galjonen. 1 Det har i översidan en
rännformig skåra och är avbrutet i förliga änden.
Framkanten av dessa till galjonsunderbyggnaden
hörande delar har varit beklädd med tunna eklister,
av vilka ett mindre fragment låg kvar.
Akterut är kölen påbyggd med en av tre delar bestående resning, som stiger rätt kraftigt mot akterstäven, där den upptill är söndertrasad. Dessa olika
delar sammanhållas av järnnaglar. Vid överkanten
är resningen försedd med spunning för borden.
Sektion på pi. 22, b. Av akterstäven var blott nedre
delen bevarad. Denna förbands med resningen medelst ett par järnnaglar samt ett roderfäste. På båda
sidor äro på akterstäven inhuggna djupmärken för
varje hel och halv fot. Med början vid två fot finns
det sedan tre märken för tre fot, fyra för fyra fot
o. s. v. samt däremellan ett märke för varje halv
fot. En dylik djupskala kallas åmning, >>hwilket man
altid på alla Stamar uthmärcker till at see huru
diupt de Lastas>>. (Rålamb, a. a.)
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Av spantbyggnaden hade endast bottenstockarna
och smärre delar av upplängorna bevarats. Bottenstockarna voro ganska oregelbundet placerade och
äro olika grova. De ha rektangulär tvärsektion, på
högkant. Flertalet äro klena, endast 10-12 cm
breda och 12-15 cm höga. Upplängorna voro icke
skarvade till bottenstockarna utan lagda bredvid
dessa med nedre ändan. Man skulle möjligen kunna
misstänka, att denna bredvid bottenstocken liggande del bara utgjort en skarvförstärkning, en s. k.
zittra, och att de >>verkliga>> upplängorna varit direkt förbundna med bottenstockarna. Ändarna på
1 Enl. Åke Rålamb kallades galjonsunderbyggnaden >>skägg•>
eller också utliggare. A. a. sid. 29.
2 Möjligen lintågor o. d.
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såväl samtliga bottenstockar som på de löst liggande upplängorna voro nämligen starkt skadade
och avruttnade, varjämte bordgångarna vid skarvställena voro söndertrasade. Det var därför svårt
finna säkra bevis för, hur skarvningen utförts, men
antagligen har fartyget byggts med förskjutande
spant i likhet med det bredvidliggande bättre bevarade Fynd XIII. En zittra brukar i modernt båtbyggeri förbindas med bottenstockar och upplängor
genom tränaglar, men så har det i varje fall inte varit i detta fartyg. Vid mitten av 16oo-talet synes
man ha byggt vissa små fartyg med förskjutande
spant (jfr sid. 104), och man kan därför närmast
förmoda, att det är denna princip, som kommit till
användning i Fynd XII.
Bottenstockarna ha triangulära våghål vid kölen
och rektangulära dylika på ett avstånd av omkring
en meter från kölens mitt. Förekomsten av de senare visar, att fartyget haft ganska flat botten, troligen ungefär som sektionen, pi. 22, a, visar. Nära
fören lågo mellan de >>ordinarie>> bottenstockarna fyra
grövre dylika, som antagligen äro att anse som en
senare förstärkningsåtgärd. De voro nämligen icke
fästade vid borden med tränaglar, utan bara med
spikar.
Fartyget hade, som tidigare nämnts, dubbel bordläggning. De inre borden äro av ek och ha en tjocklek av ca 4 cm samt en bredd av 28-35 cm. De
voro lagda kant i kant med tätning (drivning) av
växtfibrer. 2 Detalj på pi. 23, a. Borden voro fästade
med två a tre dymlingar i varje spant. Dymlingarna
ha 25 mm:s diam. och äro icke kilade i någondera
änden, varför de här icke benämnas naglar. Längdskarvarna mellan borden se från sidan ut som
detaljen på pi. 23, a visar.
Den yttre bordläggningen, förhydningen, var
utförd med furuplankor, 3,5 cm tjocka och nästan
lika breda som ekplankorna. De voro lagda på samma
sätt, kant i kant, med samma slags tätningsmellanlägg, samt fastgjorda vid ekborden genom spikning. Mellan förhydningen och den inre bordläggningen fanns ett nästan centimetertjockt tätningsskikt av nöthår. Furuplankorna voro icke skarvade
på samma sätt som ekborden, utan hade lagts med
de rakt avskurna ändarna stumt emot varandra.
Det föreföll, som om förhydningen ej vore alldeles
ursprunglig, utan gjord vid en reparation. Härför
tala flera omständigheter. Så t. ex. hade ett par av
de inre borden vid något tillfälle delvis utbytts mot
nya ekplankor, vilka lagts med ändarna stumt emot
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Fig. 71.

Fynd XII utgrävt.

Förstäven, med rest av galjonsunderbyggnaden,
i förgrunden.

de mittför ett spant tvärt avkapade gamla plankorna,
>>stuvlask>>. Dessa nyinsatta bordstycken voro icke
naglade fast. Nämnda reparation har icke kunnat
utföras utan att förhydningen delvis har måst borttagas. Troligen är den utförd samtidigt med förhydningen. Även en annan omständighet talar för,
att fartyget genomgått en grundlig yttre reparation.
I såväl för- som akterstäven finns nämligen en del
infällda hak för järnband, vilka ursprungligen gått
runt om det yttre költimret resp. yttre förstävdelen.
Nu saknas det emellertid motsvarande hak i såväl
det yttre költimret som stävdelen, och detta visar, att
dessa delar icke äro de ursprungliga, utan härröra
från en reparation. Såväl kölen som förstäven ha
varit helt beklädda av förhydningens plankor, vilket
kvarsittande nöthårstätning samt funna delar av
borden visade. Se sektion a-b på pi. 22, a. Fastgöringen av förhydningen med enbart spikning
torde även ha varit allt för ovaraktig, för att man skall
kunna anse förhydningen som en ursprunglig anordmng.

Att fartyget från början saknat förhydning är
dock knappast troligt, emedan tätningsanordningen
mellan borden verkar allt för bristfällig härför, särskilt vid längdskarvarna. Antagligen har det därför funnits förhydning, eller kanske rättare dubbel
bordläggning, redan från början. Som förut omtalats
voro dymlingarna i ekborden icke kilade. De hade
icke heller huvuden i yttre ändan, som motsvarande
tränaglar på klinkbyggen bruka vara försedda med.
Detta ger anledning förmoda, att det redan från
början har funnits dubbel bordläggning och att
tränaglarna gått genom båda. bordlagen, men vid
förhydningens utbytande blivit avkapade jäms med
de inre borden.
MASTSPÅR

Något kölsvin var ej bevarat och sådant synes ej
heller ha funnits i detta fartyg. Ett gott stycke för
om midskepps fanns ett mastspår, vilket åstadkommits på det enkla sättet, att två mycket breda halva
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Fig. 72. Fynd XII. Det genom trycket från utfyllningsmassor vid strandkanten djupt nedpressade akterpartiet ses närmast på bilden.

bottenstockar lagts med ändarna något från varandra, så att en öppning, lagom för mastfoten, bildats. Vid ena sidan om mastspåret låg en 6 cm
tjock furuplanka samt en bred, kort furubräda, spikade tvärs över bottenstockarna. Vid andra sidan
mastspåret syntes ha varit en liknande anordning.
Mellan andra och tredje spantet för om mastspåret
satt en i kanterna avfasad klots av ek, se pl. 22, a,
vilken var spikad vid kölen. I spantet för om denna
klots var en järnmärla fastsatt.
Vid förliga ändan av den övre av de på kölens aktra
del pålagda styckena fanns en urtagning i en bottenstock, som skulle kunna tydas som ett mastspår.
Så kan emellertid, som av det följande skall framgå,
knappast vara fallet. Visserligen har fartyget sannolikt haft två master, men mesanmasten har troligen varit placerad ännu något längre akterut, än
där denna urtagning befann sig. Detta ställe kan
antagligen med större sannolikhet tolkas som plat1

Rålamb, a. a. sid. 16.

sen för en pump. Rålamb har en ritning till en jakt,
där pumpens läge är angivet till ungefär motsvarande plats.l Jämför även med Fynd V.
Spår av garnering syntes ej till i den bevarade delen av fartyget. Sådan har måhända icke funnits i
bottnen av skrovet, utan först högre upp.
RESTER AV KABYSSEN

Den i fören liggande tegelhögen har säkerligen
tillhört en spis, som varit inrättad i en kabyss. Om
denna haft sin plats på eller under däcket framgick
icke av de bevarade resterna. På den nyss omtalade
ritningen till en jakt har Rålamb angivit läget av
>>Kabissan eller Kiöketz Skårsten» till en plats, som
motsvarar den, där den varit belägen i detta fartyg.
Bland teglen fanns dels vanliga stora murtegel och
dels plattor av formaten 22 x 10,5 x 5 cm och
18 x 8 x 4 cm, samt därjämte en kalkstensplatta
i storlek 28 x 30 x 4 cm. Dennas ena sida var
släthuggen. Dessutom fanns en mindre, omkring
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hälften så stor, kalkstensplatta. Till spisen synes
även ha hört en 28 cm bred och 3 cm tjock järnplatta, av vilken två större stycken lågo i tegelhögen.
RIGGDETALJER

I fartyget hittades några smärre, till riggningen
hörande detaljer, däribland ett vackert, rundsvarvat bloak av trä. Även skivan och tappen voro av
trä. Vidare fanns det tvenne blockskivor, av vilka
den ena tillhört ett stort block, två jungfrur och ett
s. k. klot. Samtliga dessa föremål visas på pl. 23, b.

sjunkna fartyg, som här kan komma i fråga, är bojorten >>Kråkan>>. Hos Zettersten finna vi nämligen
följande uppgift: >>Kråkan, bojert, speljakt, fanns
I636-I646, begagnades därefter som tulljakt i
Kalmar och låg där 'nedsjunken' I65I.>>1 Tiden passar ju synnerligen väl ihop med myntfyndet. Även
andra omständigheter tala för, att vi här verkligen
ha att göra med >>Kråkan>>. Det är först och främst
fartygets storlek och dessutom i någon mån dess
byggnadssätt, som gör antagandet sannolikt. Den
bestyckning, som man av kanonkulornas dimensioner kan sluta sig till, att fartyget fört, bör också
kunna anses ha varit lämpad för en tulljakts behov.

DIVERSE SMÅFYND

I muddret över fartyget hittades en del keramikfragment, bland vilka märkas delar av trebenta lergrytor och av fat eller låga skålar med handtag vid
sidorna. Samtliga äro av rödgult, invändigt glaserat,
lergods. De äro inte närmare daterbara men torde
knappast vara yngre än I6oo-tal. Dessutom fanns
det skärvor av fyrkantiga flaskor av grönt glas samt
tvenne kritpipor av vanlig enkel typ. Ett för dateringen mycket viktigt fynd var emellertid ett mynt,
som låg på bottnen av fartyget, fastnat i rostkokorna
på en av de midskepps liggande kanonkulorna. Det
är ett kopparmynt, I/4 öre I635· Årtalet är fullt
tydligt.
DATERING

Myntet lämnar oss en god hjälp för dateringen.
Fartyget kan ej vara många årtionden vare sig yngre
eller äldre än myntet. Eftersom det låg på själva
bottnen av skrovet bör det nämligen ha tappats,
medan fartyget var i bruk, och inte efter dess sänkning. I varje fall visar detta myntfynd, att vi här
ej ha att göra med något av de år I6I I sänkta krigsfartygen utan med ett vid något senare tillfälle sjunket dylikt. Att det ej gärna kan vara ett handelsfartyg bevisas av den rikliga förekomsten av kanonkulor i detsamma. Visserligen förde på denna tid
även handelsfartygen kanoner, men det var huvudsakligen större fartyg, de som gingo i storsjöfart,
vilka voro bevärade.
Beträffande flottans fartyg finns det i de flesta
fall synnerligen noggranna uppgifter om, var de
gått under, och ett i Kalmar hamn vid mitten av
I6oo-talet eller senare sjunket fartyg bör därför
ovillkorligen finnas omtalat. Det enda efter I6II

FARTYGSTYPEN BOJORT

Trots att den varit synnerligen vanlig i vårt land
under både I 500- och I 600-talen, är bojerten eller
bojorten, som namnet i svenska urkunder oftast stavas, en av de fartygstyper, som till sitt utseende varit föga känd. >>Fra Sverige og Danmark kjenner vi
bojorten (böjerten), men knapt mer enn av navn.>>2
Den var ett av flottans mindre fartyg och synes ha
gjort tjänst både som örlogsfartyg och, i fredstid
och annars, då så behövdes, även som fraktfartyg.
Ofta begagnades bojorterna även för befordran av
kungliga eller andra högtstående personer, främmande sändebud m. fl. Redan Gustaf Vasa lät införa bojorter till Sverige. I ett brev, dat. Söderköping 6 juli I533• ger konungen Severin Kiil förhållningsorder, hur han skall gå till väga för att
locka en lybsk skeppare, Clemet, >>som wij förnimme
att han will geffua sig till oss>>, över i konungens
tjänst. >>Huar hann will och uplatha oss then Boyortt
han haffuer wele wij then gerna behalla geffuandis
honom ther godh skäl före, kann tu och handla
mett honom såå att han kunde finna Rådh till att
skaffa oss ifrå Holland twå retsinnige Boyertter som
enekom utualda wåre, wille wij ther wäl wågha ett
stycke peninge oppå, och några godha Syöfarna karla
som sådana skipp regera kunna - - -.>>3 Detta
är första gången bojorter nämnas i konungens brev
och av lydelsen framgår, att typen då var ovanlig i
landet. Samma år, den I I sept. skrev konungen till
Danzig och försökte komma över >>en god retsinnig
Zettersten, a. a. sid. 574·
Sverre Steen: Fart0jer i Norden i Middelalderen. Nordisk
Kultur XVI, sid. 294·
a Gust. I:s Reg. 6/7 1533.
1
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Fig. 73· Fynd XII. Förskeppet, med kvarliggande tegelplattor m. m., som tillhört kabysspisen. Till vänster ser man en
del av Fynd XIV, vars stäv stöder emot Fynd XII.

Boijartt vm XXX eller XL Iester, som enekom god
wore, ther mann kunde föra god skytt på tiil sziös
then wij bruka kunde her emellom Calmarne Stockholm och Findland när slijckt ghen weder wore, som
thet nw i lång tiid warit haffuer - - ->>. 1 Härav
kan man sluta sig till, att bojorten var en bättre
kryssare än de annars vanliga fartygstyperna. Senare omtalas bojorter mycket ofta i konungens brev.
Ar 1535 ger han order om anskaffande av >>nagre
gode Kraffueles Boyerthen>. 1 >>Kravelsb0jerten er
utvivlsomt en Sammensretning af Kravellen, der
var en Raasejler, og Bojerten, der f0rte Sprydsejl.»2
Gust. I:s Reg. II/9 1533 o. 7/8 1535.
Danmarks S0fart og Sehandel I, sid. 221.
3 Zettersten: Svenska flottans hist. I, sid. 322.
4 Bernhard Hagedorn: Die Entwicklung der wichtigsten
Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1914, s. 78 f.
1

2
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Enligt Zettersten var bojorten >>ett rundgattat mindre
fartyg med en stark mast. U n dantagsvis kallades
ett större skepp för boj ort>>. 3
Bojorten är säkerligen en utveckling av den fartygstyp, som på Nordsjökusten vid 1400-talets mitt
uppträder under namnet bojer. Hagedorn anser,
att denna typ kan vara ännu äldre. 4 Tidigast var
det ett mindre klinkbyggt, odäckat fartyg med något springande för och akterparti. På denna fartygstyp uppträder enl. Hagedorn för första gången
spriseglet i bevarad avbildning. Först efter år 1525
blev denna tackling allmänt använd vid längre sjöresor. Sedan omkring 1540 betecknade bojer ett
mera djupgående skepp, som förde två master.
Tacklingen förändrades till en mångfald nya former.
Större fartyg tacklade man som råbojer med ett stort
råsegel på stormasten, ibland med ett mindre topp-
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råsegel däröver, samt vid bogsprötet en blinda. På
den lägre mesanmasten ett latinsegel. Fig. 74 återger efter Hagedorn en på detta sätt tacklad råbojer
på I58o-talet och fig. 75 visar en vanlig bojer från
samma tid.
Enligt Ekman 1 hade de svenska bojorterna vid
I 500-talets mitt en särdeles unik rigg. De förde
på förkant av stormasten stagfock, bredfock med rå
och över denna ett mindre råsegel, samt på akterkant av samma mast ett sprisegel, kallat storsegel.
På aktra masten en mesan och under bogsprötet en
blinda.
I en skeppslista för Emden I574 finnas upptagna
bl. a. 128 bojer om tillsammans 4 8o2läster. Samma
antal kraveler är upptaget, men dessa uppgingo till
endast 2 354 läster, vadan kravelen tydligen var ett
i allmänhet mindre fartyg. Den största av bojerna
var på 64, den minsta på 24 läster, medan den största
kravelen var på 36, den minsta på I I läster. Råbojer synas inte ha varit så vanliga, i samma skeppsIista upptagas nämligen blott fyra dylika. 2 Gränserna
mellan kravel och bojer anses av Hagedorn icke vara
säkert bestämda. Smärre bojer blevo upprepade
gånger kallade kraveler, medan å andra sidan större
kraveler kallades bojer. Han anser vidare, att bojertypen företrädesvis haft sin utbredning på den tysknederländska nordsjökusten medan den i Östersjön var sällsyntare. Namnlikheten talar dock bestämt för, att den svenska bojorten är att hänföra
till samma typ.
Som nyss anförts synes typen ha blivit brukad i
vårt land från och med I53o-talet. På I6oo-talet
var bojorten synnerligen vanlig här. Enligt den av
Zettersten uppgjorda skeppslistan fanns det under
åren I623-I68o icke mindre än 87 stycken bojorter
inom svenska flottan. Av dessa tillhörde 24 st. tiden I623-I65o. Särskilt de under sistnämnda
period förekommande bojorterna variera ganska
mycket såväl i storlek som i bestyckning och besättningens antal. >>Storken», som nämnes I625, var
på 8o läster, och den samma år omtalade >>Svarta
Hund>> var på I20. >>Jägaren», bojort, avisfartyg,
fanns I63o och var likaledes på I20 läster samt hade
I2 kanoner. >>Röda Hanen>>, bojort, galiot, åren
I642-52 hade 2 kanoner och 9 sjöfolk och samma
antal kanoner hade >>Rapphönan>>, I643, som var
tulljakt i Åbo I652-57, för att nämna bara några
exempel bland mängden av bojorter. Då amiral
Erik Ryning år I638 påminde om nödvändigheten
av att bygga stora skepp svarades: >>Med stora skepps

tillverkande kan intet så vara av nöden, de små göra
det bästa, särdeles att löpa in i hamnarne med, såsom flackbottnar, bojorter med fem a sex stycken
uppå, strussar och lodjor.» 3 Ar I648 byggdes på
Kaseburgs varv två stora bojorter om 8o läster, vilka
förseddes med kölar, då däremot de tidigare byggda
haft flata bottnar. 3 Vid Kronoby varv byggdes åren
I676-I678 sjutton st. bojorter, vilka voro 55-65
fot långa, I7 1 / 3-I8 1 / 3 fot breda och 6 fot djupa i
hålskeppet, hade flack botten och icke någon synnerlig köl. 3 Längden på dessa bojorter var alltså
ungefär densamma som den vårt fartyg haft. Enl.
rekonstruktionsförsöket, pi. 23, c, skulle dettas totala
längd ha varit omkring 20 meter= ca 68 fot. Räknar man inte med galjonen blir längden ungefär
63 fot.
Som Zettersten även framhållit kallas i skeppslistorna samma fartyg omväxlande för t. ex. bojort,
struss, pinass eller bojort, galiot - bojort, flöjt bojort, jakt, stångekrejare- bojort, skuta- bojort,
gaffelstruss, galiot. Man kan närmast förmoda, att
de olika benämningarna föranletts av vissa förändringar i fartygets riggningssätt, någon gång kanske
till följd av en ombyggnad av själva skrovet. Möjligen har på något ställe en förväxling skett, så att
det inte är samma fartyg det gäller. Ett viktigt särmärke beträffande tacklingen är, att denna tids
svenska bojorter icke synas ha fört råsegel. Karl X
Gustaf gav nämligen år I659 befallning om att
bygga en del strussar, av vilka halva antalet skulle
riggas för råsegel och andra hälften för bojortsegel. 3
Att bojorterna hade mer än en mast framgår av rapporten om att bojorten >>Svarta Hund>> år I 640 på
utresa från Stockholm till Holland i Kalmarsund
miste sin stormast med allt tillbehör. 4 Alltså bör
den ha haft minst två master.
På Vänern användes under I6oo-talet en typ av
råbojort med en till två master. Kristinehamn
och Vänersborg förde dylika fartyg i sina vapen. 5
Möjligen är det ur denna bojort, som den s. k.
blockskutan på Vänern utvecklats. Denna fartygs' Carl Ekman: Skeppstyperna under Gustav Vasas och
Erik XIV:s tid. Sjöhistorisk årsbok I945-46, s. 224.
' Hagedorn, a. a. sid. 89.
3 Z etters ten, a. a. sid. 3 I 9, I 94 och 3 I I. Att tidigare fartyg
av denna typ skulle saknat kölar är emellertid föga sannolikt,
men förmodligen var kölen låg, såsom den ju varit i vårt fynd.
• Zettersten, a. a. sid. 3 I I.
5 Fartyget på Kristinehamns år 1941 stadfästa nya vapen
har fått utseendet av en >>vanlig•> gaffelsegelsbojort.
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Fig. 74· En råbojer. Atergiven av Hagedorn efter Aurigarius Speculum Marini (1586 års uppl.).

Fig. 75· En bojer. Atergiven av Hagedorn efter Aurigarius Speculum lVIarini, där den är tecknad utanför
kusten av Bergen.

typ, som levde kvar in på 18oo-talet, hade emellertid så mycket av medeltid i sitt byggnadssätt,
att den mycket väl skulle kunna leda sitt ursprung
direkt från detta tidsskede. 1
Med tillhjälp av de rester av skrovet, som funnos
kvar, kan man sluta sig till, att vårt fartyg tillhört en
på avbildningar från 16oo-talets mitt och senare del
rätt ofta förekommande mindre fartygstyp. Den
hade ett ganska smalt skrov med hög akteruppbyggnad medan däremot förpartiet var synnerligen lågt.
Typiskt för dessa fartyg är också den långt framskjutande, relativt lågt placerade galjonen. Huruvida vårt fartyg varit rundgattat eller försett med
tvär akterspegel framgår däremot inte av de bevarade delarna. De bojer, som avbildas å fig. 74 och 75,
äro båda tvärgattade, men därav kan man nog inte
med säkerhet draga den slutsatsen, att den från
bojertypen utvecklade bojorten alltid byggdes med
tvär akterspegel. Det torde nämligen huvudsakligen vara olikheter i tacklingen, ej i skrovformen, som
skilde bojorten från de andra vid samma tid förekommande mindre skeppstyperna, av vilka flöjten,
som alltid hade rund akterspegel, och pinassen, med
plan akterspegel, voro de vanligaste. En typ, som
senare anslöt till bojortens riggningssätt, var galioten, som var rundgattad och förde gaffelsegel på
båda masterna.

I skeppslistan finnas inga närmare upplysningar
om >>Kråkam>, vare sig beträffande bestyckningen
eller storleken. Huru många kanoner den ursprungligen förde kan därför inte uppgivas. Som tulljakt
synes den ha varit bestyckad med antagligen fyra
kanoner samt dessutom två eller tre mindre eldrör.
Bland de funna kulorna fanns det nämligen 6 st.
med 14 cm:s diam., en med 9 cm:s, 34 med 7 cm:s
och en med 6,5 cm:s diam. Dessutom fanns det
13 små järnkulor med 3 cm:s diam. och en blykula
av 1,7 cm:s diam. Slutligen låg i fartyget en 28 cm
lång bit av ett eldrör, vars kaliber var ca 2,3 cm.

1 Modeller av tremastade blockskutor finnas i Lidköpings
museum och i Göteborgs Sjöfartsmuseum. Bilder av dessa
modeller finnes i Benjamin Lidholm: Vänerns sjöfart genom
tiderna etc. i Värmlands museum roo år och i Helge Kjellin:
Från Vänern till Västerhavet. Göteb. 1947.

REKONSTRUKTIONSFÖRSÖK

Om vårt fartyg alltså - vilket synes vara höjt
över varje tvivel - är identiskt med >>Kråkan», bör
en ganska tillförlitlig rekonstruktion av en av denna
tids bojorter mycket väl kunna göras. Fyndet ger
oss det viktigaste av skrovformen samt antyder stormastens plats i skrovet. Om fartyget hade plan eller rund akterspegel lämna emellertid, som förut
nämnts, de funna delarna ingen upplysning om.
Karl X:s nyssnämnda befallning, av vilken tydligt
framgår, att bojorterna icke förde råsegel, åtminstone
inte som huvudsegel, ger oss ledning för bestäm..:
mande av tacklingens utseende. >>Bojortsegeh> kan
- vid denna tid - icke vara någon annan form av
segel än gaffelsegel. Det ursprungliga spriseglet blev
vid tiden omkring 1620 mer och mer ersatt av en i
de frisiska farvattnen först uppträdande ny segeltyp, gaffelseglet. Detta segel blev samtidigt infört
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också på bojerna. 1 På Karl X:s tid bör alltså gaffelseglet ha varit ganska nymodigt i Sverige och detta
förklarar benämningen >>bojortsegeh>. Man skulle
nämligen vilja förmoda, att denna segeltyp då ännu
inte blivit använd här utom på bojorterna. Att även
latinseglet på bojorternas mesanmast vid denna tid
utbyttes mot ett gaffelsegel är dock mindre troligt.
Latinseglet på mesanmasten var ännu mot slutet
av 17oq-talet i bruk på en del fartygstyper. Det
torde därför endast ha varit på stormasten, som bojorterna förde gaffelsegel. Sannolikt hade de dessutom ett råtoppsegel på stormasten, ett förstagsegel,
samt väl en blinda på bogsprötet. Den sistnämnda
blev senare utbytt mot ett stagsegel. Bojorten bör
alltså fortfarande i huvudsak ha sett ut som sin urtyp, bojern.
Efter dessa slutledningar angående en bojorts
utseende skulle man nästan kunna våga identifiera
det på Erik Dahlbergs bild av Kalmar redd (i
Sveciaverket) längst till vänster befintliga tvåmastade
fartyget som varande en bojort. Det har gaffelsegel på stormasten men inget toppsegel hissat, latinsegel på den lilla mesanmasten samt ett förstagsegeL Huruvida det har galjon kan inte urskiljas
på bilden. Fartyget har vid sidan ett s. k. svärd.
Dylika användes på flatbottnade fartyg för att
minska avdriften vid bidevindssegling. Man fällde
då ned det vid läsidan befintliga svärdet i vattnet.
Det är möjligt, men kanske inte absolut säkert,
att även >>Kråkan>> var försedd med dylika svärd.
Eftersom skrovet varit så smalt, har hon varit
ganska djupgående, och svärd voro därför antagligen icke helt nödvändiga. På rekonstruktionsförsöket, pl. 23, c, har därför icke angivits något
svärd.
Om vi göra ett försök att schematiskt angiva
>>Kråkans>> utseende bör mesanmasten placeras
längre akterut, än där det på sid. 95 nämnda >>mastspåret>> befinner sig. Det var inte nödvändigt, att

denna lilla mast skulle gå ända ned till kölen. Den
kunde stanna i ett mastspår på ett undre däck. Jfr
Rålamb, a. a. tavl. H. 2 Tacklingen giva vi samma utseende som på ovannämnda fartyg, vars tackling efter
all sannolikhet är just den för bojorterna vid denna
tid mest typiska. Det är nämligen icke svårt att på
avbildningar från 16oo-talets mitt och senare hälft
finna smärre fartyg, sannolikt bojorter, med denna
tackling. Kanske hade >>Kråkan» även en blinda
på bogsprötet, men någon sådan har ej angivits
på rekonstruktionsförsöket, pl. 23, c.
Råseglet
saknade möjligen brassar och hade kanske ej heller
någon underrå (beginerå). 3
>>Kråkan>> benämnes i skeppslistan även speljakt.
Om mesanmasten slopades och gaffelseglet på stormasten gjordes större, så hade man ju strax en jakt
av precis den typ, som t. ex. på Sveciasticken är så
rikligt företrädd. J. Hägg har tecknat av en av dem. 4
Rålamb visar ritningar till en vanlig jakt och två
speljakter, men de förete ingen större skillnad i utseende, utom den, att speljakterna sakna galjon.
Riggningen, vari kanske den största olikheten mellan de båda jakttyperna låg, är på samtliga ritningarna
icke angiven. Han beskriver emellertid speljakten
som förande sprisegel. Möjligen blev >>Kråkan» förändrad från bojort till speljakt redan innan den apterades till tulljakt. Vårt försök till rekonstruktion
avser emellertid fartygets ursprungliga utseende.
Hagedorn, a. a. sid. r r8.
Se även t. ex. PI. 12 i J. Furttenbach: Von dem Schiffbau.
Ulm 1629. Här går endast stormasten ned till kölsvinet.
Fock- och mesanmasterna stanna i mastspår på undre däcket.
Rålamb visar >>ett bestick aff en Båyort effter Hållenskt maneer,
brukeligit här i Sverige, bygd på Seglatie och något på Last,
håller 65 foots längd öfre Stammen (.) r6 1 / 2 bredh•>. Ritningen visar ett skrov med blott en mast angiven. Tacklingen
är inte utritad.
3 Om brassar saknades, kunde mesanmasten vara lägre än
som här angivits
4 Erik Hägg: Under segel, sid. 128.
1
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FYND XIII
Mindre fartyg från I6oo-talet, en lodja?
Inv. nr St H M 2II44: 1453. Till Fynd XIII hör pi. 21, b-e.

Alldeles invid styrbordssidan av det nyss beskrivna
Fynd XII låg ett annat, något mindre fartyg, som
vi benämna Fynd XIII. Skrovet låg parallellt med
det andra, med förstäven mot ett röse, som bildats
av de utfallna stenarna i den på sid. 25 beskrivna
största stenkistan. Dennas sönderfallande har dock
sannolikt skett vid en senare tidpunkt, än då fartyget sjönk. Den avbrutna förstäven samt en del av
spantens ändar stucko upp ur muddret. Kölens
underkant låg omkring 1 meter djupt. Intill och något under babordssidan hittades några bord av det
kravellbyggda fartyget, som alltså troligen sjunkit
något tidigare än detta.
Skrovets längd in situvar 12,6 meter. I helt skick
har dess längd varit ca 15 meter. Sett i plan synes
det ha varit avlångt äggformigt med bred bog och
smalare akterparti. Endast en mast har funnits, och
denna stod ovanligt långt akteröver. Det har funnits tät garnering av furubräder, av vilka en hel del
lågo kvar. Allt virke i övrigt är av ek. Borden voro
lagda på klink.
KÖL OCH STÄVAR

Kölen är gjord i ett stycke, 10,9 meter långt, och
är med en vertikal övertäckt halvt- i halvt-lask förenad med förstäven. Akterstäven, som helt saknades,
har stått i ett 18 cm långt och 4 cm brett tapphål i
kölen. Det kvarsittande resningstimret, som är fästat i kölen med en dymling, visar oss, hur stävens
fall varit i inkanten. Möjligen har den aktra kanten
varit något mera upprättstående, emedan stäven kan
ha smalnat av uppåt. Kölen har T -formad sektion.
Till kantlisterna ha sandborden varit spikade, ej
klinkade. Mot aktern försvinner kantlisten och
ersättes av en grund spunning. Kölen avslutas
akterut med en avsneddad >>häh>. Den svängda förstäven, av vilken nedre delen låg kvar, är ovanligt

bred, omkr. 45 cm. Den har spunning för bordkammarna.
SPANT OCH BORDLÄGGNING

Spantbyggnaden var synnerligen oregelbunden.
Särskilt upplängorna voro placerade lite hur som
helst. Se fig. 77· De voro inte skarvade till bottenstockarna utan lagda bredvid dessa med ändarna,
mer eller mindre förbiskjutande. Avsneddning av
ändarna har i allmänhet inte gjorts, utan de äro tvärt
avkapade. Någon förbindning mellan bottenstockar
och upplängor - som båda ha liggande rektangulär
sektion - i form av nagling förekom inte. Spantens
form, se t. ex. sektion a-a, pi. 21, c, visar, att fartyget haft nästan flat botten. Övergången från botten
till sidorna sker ej i jämn rundning utan ganska tvärt.
Borden äro ungefär tumstjocka och i medeltal
25 cm. breda. De voro fästade vid spanten med naglar av ene samt klinkade samman på vanligt sätt
med järnnaglar. Tätningsmaterialet var oslaget
nöthår. Någon ränna för tätningen finns inte i borden, om man undantar en grund skåra nära anliggningsytans överkant. Denna skåra, som är ojämn
och trasslig, kan dock ha blivit åstadkommen vid
en kalfatring av fartyget, vid drivning inifrån. Borden äro ganska mycket lannade, så att de på mitten
äro betydligt tjockare än i kanterna. Längdskarvningen har gjorts på vanligaste sättet med bladlask.
Bordläggningen var inte på något ställe bevarad ända
upp till relingen och ej heller fanns det kvar några
lösa bitar, varav man kunde få besked om, hur relingen varit konstruerad.
KÖLSVIN OCH GARNERING

Kölsvinet består av en kraftig, bred ekplanka, som
med dymlimrar var fastgjord vid bottenstockarna.
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Fig. 76. Fynd XIII utgrävt. Aktern i förgrunden.

Närmare aktern än fören lågo över plankan tre till
ett rätvinkligt kryss hopfogade klampar, av vilka
den grövsta, som låg tvärskepps, har ett nästan kvadratiskt, 8 cm djupt, hål för masten.
Garneringen utgjordes av tätt intill varandra
liggande furubräder, 2,5-3 cm tjocka, spikade
på spanten. Huruvida hela insidan varit garnerad eller endast bottnen, kunde ej med säkerhet
avgöras.
PI. 21, d visar en del i bottnen av skrovet hittade
föremål, tillhörande riggningen. Det är ett s. k.
klot, en söndrig blockskiva, en jungfru samt ett annat föremål, vars användning är förf. obekant.
Att detta fartyg inte kan ha sjunkit långt senare än
det bredvidliggande kravellbyggda, vilket, som påvisats, troligen sjönk 1651, framgår av att det låg
på samma djup, som detta. En del keramikfragment,

som hittades i fartyget, äro icke så exakt daterbara,
att med dess hjälp en närmare tidsbestämning kan
göras. En fönsterruta av grönaktigt glas med rombisk
form och med naggade kanter förekom bland fynden. Renässanstid. Omedelbart under fartyget låg
bl. a. ett stycke av ett dekorerat fat, som synes kunna
vara från 16oo-talets förra del.
ÅR FARTYGET EN LODJA?

Av pi. 21, e, som visar köl och stävdelar hopsatta i
rätt läge, framgår något så när fartygets utseende i
längdsnittet. En rekonstruktion av detsamma är,
liksom i fråga om flertalet av fynden, svår att med
någon säkerhet genomföra, eftersom övre delen av
skrovet saknades. Det är dock en del omständigheter,
som tala för, att fartyget kan ha varit en lodja.
>>Lodja var en mindre båt, huvudsakligen avsedd
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Fig. 77. Fynd XIII med garneringen borttagen. Förskeppet närmast på bilden. Märk, att spantdelarna ej äro laskade
samman utan lagda med förskjutning.

för transporter. När den användes på strövtåg mot
fienden hade den även några skytt ombord. Lodjan blev känd i Sverige genom Johan III:s krig med
Ryssland, användes egentligen blott på andra sidan
Östersjön och fanns i Abo, Viborgs, Kexholms, Riga
och Elbings skeppsgårdar.--- Ar 1599 befallde
hertig Karl amiral Scheel att låta bygga en mängd
lodjor på Häfringe i Nyköpings yttre skärgård, på
Nämdö i Stockholms d:o och på Väddö i Roslagen
för att användas vid krigsföretag mot Aland. En
mängd lodjor, både större och mindre· byggdes år
1607 i Sveriges och Finlands skärgårdar. En del
skulle vara så stora, att de kunde var och en intaga
100 man med två månaders proviant, hava tolv par
åror och ej vara tyngre, än de kunde vid behov dra1
2

Zettersten, a. a. del
Ibid. del 2, s. 78.

1,

s. 326.

gas en mil över land. Tolv eller fjorton skulle dessutom byggas så starka, att de kunde föra en hel eller
halv kartov. Andra skulle byggas mindre, avsedda
att bära blott 30 a 40 man och ros med sex a åtta
par åror, allt efter storleken.>>1 Ar 1637 förordnade
amiralitetskollegium, att alla båtsmanshållsskyldiga,
såväl i städerna som på landet, skulle bygga och underhålla en lodja för vart tjugofemtal båtsmän eller bösseskyttar. Med dessa lodjor skulle folket upphämtas till Stockholm och föras tillbaka vid uppfordringens slut. Lodjorna skulle vara 40 fot långa
över kölen, 13 fot breda och 16 fot höga med åtta
par åror. Järn, tackling och segel bestods av amiralitetet. Men som en stor del av lodjorna byggdes av
furu och gran och befunnos för ändamålet mindre
tjänliga, förordnades år 1652, att de skulle byggas
av ek. Ett parti eklodjor beställdes i anledning
därav hos faktor Cornelius Jakobsson i Tjust. 2
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Fig. 78. Uppmätning av en nutida estländsk insjölodja.
Efter E. Past. Längden kan uppgå till 23 m, bredden till
14 m och djupet till något över 2 m.

Uppgiften, att höjden skulle vara 16 fot, är sannolikt en felskrivning eller missuppfattning. I en skrivelse, som den 21/7 1653 avläts från amiralitetet, angives nämligen höjden till 8 bord, varmed torde menas bordläggningen från slaget (där den flacka bottnen börjar övergå till sidorna) och upp till relingen.
Skrivelsen ifråga har följande lydelse:
)>Till Cornelius Jacobsson om ett partij Ekelådiors
byggiande.
Förtekning på Lådiebyggningen.
Kiölen. . . . . . . . . . . . . . . . . . "20 aln
Bredh . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7 aln
Högh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 bordh
Medh godha wränger och Inholter, gode pli chter
ackter och före, medh een wacker Scamplun uphögdh
högre framman ähn achter, och att detta wäll Observeras dedh wrängerna intet komma på hwar anna,
uthan att de skiuta öfwer hwar andra, In uthj måste
lådiorna wara garnerade, medh 8 paar åhror att roo.
Det synes godt att först bygga, och hijt senda een
lådia aff ofwanbemte besterck, ähr då nogodt till
att förändra där uthij då kan man skrifwa dijt neder
tillbaka, på det feeledt wedh de andra lådiornas
Byggningar ändras kan.)>1 Jacobsson skulle skaffa
alla materialier, )>seglen wndantagandes)>.
Lodjan var alltså ett mindre transportfartyg,
kraftigt byggt och avsett för såväl segling som rodd.
Typen är givetvis lånad från Ryssland, men modifierades antagligen vid våra varv i någon mån. Lod-

jan fanns i Ryssland redan på medeltiden, dylika
omtalas t. ex. åren 1295 (lodhia) och 1300 (lydjor). 2
På fig. 79 avbildas ett par ryska lodjor vid 15ootalets slut. En av dem är råsegelstacklad, medan
den andra för sprisegel och stagfock. Det synes
alltså vara skrovformen, som var det för en lodja mest
typiska, och denna ser också ut att vara lika på båda
de avbildade. Det är enkelt formade skrov med kraftigt förparti, som springer mera än akterpartiet. De
äro högbordiga och breda samt ha endast en mast,
vilken på den råsegelsriggade synes stå akter om
midskepps, liksom den gjort på vårt Fynd XIII.
Några åror förefalla de dock inte att vara utrustade
med, i varje fall äro några årlägen icke tecknade.
Det är icke svårt att rekonstruera Fynd XIII till
likhet med den råsegelstacklade lodjan på fig. 79·
Lägger man därtill det faktum, att längd och bredd
stämmer ganska väl med de mått, som amiralitetskollegiet år 1653 bestämde för lodjebyggandet, vilka
mått kanske icke alltid följdes till punkt och pricka,
så finns det skäl för antagandet, att vårt fynd varit
just en dylik lodja. En omständighet, som avgjort
talar härför, är den passus i amiralitetets skrivelse,
vari bestämmes, att spanten (wrängerna) icke fingo
läggas på varandra, utan att de skulle skjuta över
varandra, alltså just som de göra i detta fartyg. Det
är troligt, att denna egenhet i spantbyggnaden var
typisk för lodjorna. Vidare skulle lodjorna vara garnerade, som Fynd XIII också varit, ovanligt väl
garnerad t. o. m. i jämförelse med de övriga fartygen från denna tid bland kalmarfynden. skrovformen på Fynd XIII med dess kraftiga förparti
jävar icke heller bestämmelsen, att lodjorna skulle
vara högre för än akter. Det förefaller icke otänkbart, att vi här kunna ha en av de hos Cornelius J acobsson beställda lodjorna.
Den lodja, som än i dag är i användning på de
estländska insjöarna, fig. 78, synes vara en mera
egenartad typ. Den har hög överbyggnad över
lastrummet, och däck över för- och akterskeppen.
Rodret är stort, med en ovanlig form. Det kraftiga
råseglet har nedtill ett hult (beginerå) vid vilket
skothornen äro fästade, samt saknar toppläntor.
Skrovet kan vara upp till 23 meter långt och 14 meter brett, djupet något mer än 2 meter. 3
Amiralitetskollegiets reg. 21/7 1653. Sjökrigsarkivet.
Finlands medeltidsurkunder I, sid. 81 och 92.
a E. Past: Lodjan - en urgammal segelfartygstyp i Estland.
Unda Maris 1945, s. 89 f.
1

2
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Fig. 79· Ryska lodjor i norra ishavet på rsoo-talet. Efter G. de Veers
Waerachtige Beschrijving.

FYND XIV
Fartyg från senare delen av I6oo-talet
Inv. nr St H M 2II44: 1451. Till Fynd XIV hör pl. 24.

Det tredje av de vid stenkistorna anträffade skroven låg med fören mot det kravellbyggda fartygets
bog, delvis skjutande in över detta. Tydligen har även
detta tredje fartyg legat förtöjt intill den ena stenkistan vid det tillfälle, då det av någon anledning
blivit sänkt. Nu återstod bara bottnen av det ganska
stora skrovet, det var omkring 20 meter långt och
6 meter brett i befintligt skick. Det låg icke vidare
djupt i muddret, men kan knappast vara mycket
yngre än de båda bredvidliggande fartygen. En
del i detsamma funna keramikskärvor ·torde böra
dateras till I6oo-talet eller senast början av 1700talet. Att skrovet icke låg djupare beror mest på,
att det varit mycket flatbottnat samt rätt stort och
därför inte pressats ned något vidare i muddret.
Kölens underkant låg dock lika djupt, som det kravellbyggda fartygets köl. Hela fyndet, både köl, spant
och bord, är av furu. Det är synner Ii gen kraftigt
byggt med grova tättliggande spant och relativt
tjocka bordläggningsplankor.

för sandborden inhuggits. Med förstäven var kölen förbunden dels med en yttre, över skarven placerad del, ett kri, som har fasthållits av järnkramlor,
och dels med ett invändigt pålagt resningsknä, som
med grova 6-kantiga dymlingar var fastgjort vid
kölen och förstäven. Ovanpå knäet låg ett löst,
upptill avbrutet resningstimmer.
Förstävens bevarade del är helt rak. Den har
i sidorna urtagningar för de vinkelrätt avskurna
bordändarna. Akterstäven saknades, men tvenne
tapphål i kölen visa, att den varit synnerligen bred,
antagligen gjord i två delar. Sandborden ha gått
ända ut till aktra kanten av akterstäven. Övriga
bord ha slutat längre fram. Se längdsektionen på
pi. 24, b. Av det kvarsittande resningsknäets form
framgår, att akterstävens fall varit obetydligt. Liksom vid förstäven låg även här ett ovanpå resningsknäet löst pålagt timmer. Kölens häl är sneddad.
På undersidan har vid hälen infällts en med spikar
fastgjord bit av ek, den enda bit av detta träslag i
hela fyndet, möjligen ditsatt vid en reparation.

KÖL OCH STÄVAR

Kölen, vars längd är 17,8 meter, är gjord i ett
stycke av en grov furustock. Den har kraftiga kantlister, som avtaga mot för och akter, där spunningar

SPANT OCH BORDLÄGGNING

Spanten lågo ytterst tätt. Mellanrummet mellan
dem var ibland inte mer än tredjedelen av spantbred-
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Fig. So. Fynd XIV utgrävt. Aktern i förgrunden. Kölsvinet saknades. Det har stötts av ett stort antal på bottenstockarna lagda björnar, av \"ilka några lågo kvar.

den. De ha liggande rektangulär sektion. Under
0-krysspantet är i kölen inhugget ett kryss. Bottenstockarna voro placerade som sektionerna a-a
och b-b på pl. 24, b visa, alltså så, att varannan
låg mer åt ena sidan och varannan åt andra. De ha
våghål mitt över kölen. Med upplängorna voro de
hopfogade i långa horisontella snedlaskar. Bukten
på de bevarade upplängorna visar oss ungefärliga
formen på fartygssidan i slaget.
Bordläggningen bestod av 4 cm tjocka och 3035 cm breda furuplankor, som naglats vid spanten
med 35 mm grova naglar av en och sinsemellan
förbundits med vanlig klinkning av järnnaglar. Någon lanning förekommer vanligen inte på borden.
För den av tjärdränkt halm och sjögräs, på något
ställe av mossa, bestående tätningen finns en grund
urgröpning, dock icke på alla borden. Vid längd-

skarvarna ha bordens ändar lagts överskjutande varandra utan någon avtunning. Pl. 24, a. Den förliga
plankan som vanligt ytterst.
Kölsvinet var inte bevarat, men ett antal stora
dymlingshål i bottenstockarna utvisa, att ett sådant
har funnits. Ett 33 cm brett hak i en ovanpå en bottenstock pålagd spantbit, nr 87, pl. 24, a, har tydligen omslutit ändan av kölsvinet. En del på bottenstockarna lagda spantstycken, nr 26, 42, 6o, 68, 70,
77 och 79, vilka bara varit spikade fast, äro s. k.
björnar, förstärkningar vid sidorna av kölsvinet.
Sannolikt har det funnits åtskilligt fler dylika än de,
som nu lågo kvar.
På tvenne ställen, i för- och akterskeppen, fanns
det i bottenstockarna runda urtagningar, vilka sannolikt icke äro mastspår. De ha omkring 30 cm:s
diam. Den aktra urtagningen markerar sannolikt
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Fig. 81. Fynd XIV, akterskeppet. Kölsvinet synes ha räckt till den korta balk, som här ligger omedelbart på en bottenstock.

Fig. 82. Fynd XIV. Detaljbild av förpartiet.
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pumpens plats, den förliga har väl knappast kunnat
vara platsen för ytterligare en pump. Ett spantstycke, ett s. k. halvtimmer, var fastdyrniat ovanpå
den bottenstock, som satt akter om den sistnämnda
urtagningen, och var så placerat, att den detalj, som
stått i urtagningen, måste ha lutat betydligt för:över för att gå klar för halvtimret. Urtagningen gick
emellertid vertikalt ned i bottenstockarna och därför
kan man knappast tänka sig den som spår för en
starkt förstagad fockmast.
Någon garnering satt ej kvar, men en del smärre
lösa bräder, som lågo på bottenstockarna, torde vara
rester av garneringen.
DIVERSE FYND

I skrovet hittades en jungfru av trä, ett täljt klot,
samt ett annat föremål av trä med ett icke genomgående hål. PI. 28, a. Vidare låg emellan bottenstockarna en kanonkula av järn, diam. 10 cm. En
hel del keramikskärvor hittades. De härröra alla
från enklare kärl, såsom trebenta lergrytor, invändigt
glaserade, ett invändigt glaserat fat med grön glasyr,
utan dekor, botten till en kruka med tummad fot-

kant etc. Dessutom hittades bitar av enkla kritpipor. Keramiken är knappast närmare bestämbar till
tiden, men den förefaller icke att kunna vara yngre
än från t6oo-talets slut eller möjligen förra delen av
I700-talet, om man jämför med andra likartade fynd
från Slottsfjärden.

Skrovets läge i förhållande till det tidigare beskrivna kravellbyggda fartyget - förstäven sköt ju
in över dettas bog - synes visa, att det bör vara något yngre än Fynd XII, beträffande vilket vi ha
anledning tro, att det sjönk år 1651. Fynd XIV
bör därför ha sjunkit tidigast någon gång under
16oo-talets senare hälft.
Fartygets längd synes ha varit ca 22 meter och
dess största bredd ca 7 meter. Dess kraftiga och
enkla, nästan simpla byggnadssätt tyder på, att det
har varit ett frakt- eller transportskepp, möjligen en
stross? Masten (eller masterna) har givetvis stått
i spår i kölsvinet, men eftersom detta icke fanns kvar
kan man ej angiva vare sig platsen för den (dem)
eller antalet. Troligen fanns det dock bara en mast
i skeppet.

Fig. 83. Fynd XV under utgrävning. I förgrunden del av förstäven.
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FYND XV
Rester av ett ganska stort fartyg. r6oo-talets början?
Inv. nr St H M 2II44: 1462. Till Fynd XV hör pl. 25, a.

Invid den s. k. Talludden, i slottsfjärdens östra
del, lågo rester av ett jämförelsevis stort fartyg, det
största av de vid utgrävningen påträffade. Blott
smärre partier av detsamma voro emellertid bevarade. Det har legat så nära stranden, att man vid
lågvatten har kunnat gå ut till vraket, och därför
har så småningom den ena biten efter den andra
bortplockats. Vid anträffandet fanns kvar ett I 2
meter långt stycke av kölen, nedre delen av förstäven, ett rätt stort parti av styrbordssidans spant- och
bordläggning samt en obetydlig del av babordssidans
d:o. Fig. 83.
Fartyget var mycket kraftigt byggt, helt av ek, på
klink. Dess totala längd har troligen uppgått till
minst 25 meter. Kölen har kvadratisk sektion, är
ca 25 x 25 cm grov förut, akterut något klenare,
samt är försedd med en djup spunning. Det bevarade stycket är i aktra ändan avhugget. I förliga
ändan finns en haklask av det utseende pl. 25, a visar.
Stävstycket är i nedre delen 20 och upptill 12 cm
tjockt, samt har en liknande spunning, som kölen.
Det har varit hopsatt med kölen i en liknande lask,
som den, vari kölstyckena skarvats samman.

Bottenstockarna voro mycket grova, ca 30 cm
breda och I2-15 cm tjocka. Upplängorna något
klenare. Bordenvororätt smala, omkring 20 cm, och
ca 5 cm tjocka. Ett bevarat sandbord har den sektion, som visas på pl. 25, a, C. Med grova naglar av
en ha borden naglats vid spanten, i vilka naglarna
placerats i sicksack, liksom i Fynd Il. Klinkningen
har varit den vanliga, med järnnaglar, och tätningen
bestod av tvåslaget nöthår.
På den plats, där det låg, kan ett så pass stort
fartyg inte ha blivit sänkt. Det kan knappast heller
ha satts på grund här, emedan vattendjupet varit
högst omkring I meter vid medelvattenstånd på detta
ställe. Det förefaller sannolikast, att fartyget förstörts, kanhända genom brand, längre ute i fjärden
eller möjligen utanför hamnen, varefter resterna av
skrovet drivit bort till denna plats. Har fartyget
blivit förstört på antytt sätt, så kan detta sannolikast antagas ha skett under 1611 års krig, då,
som förut omtalats, flera fartyg blevo sänkta inne
i hamnen. Av förstävens kraftiga fall framgår,
att det mycket väl kan ha varit just ett av den
tidens fartyg.

FYND XVI och XVII
Rester av två smärre fartyg. Okänd tid
Inv. nr St H M 21144: 1450 a och b. Till Fynd XVI och XVII hör pl. 23, d."

Omedelbart innanför det nuvarande inloppet till
Slottsfjärden, vid slottets östra rundel, låg undre
delen av skrovet till ett mindre fartyg med kölen i
vädret. Därovanpå låg återstoden av en annan båt,
likaledes med kölen uppåt. PI. 23, d. Sandbottnen
befann sig här på ett djup av 2,3 meter under me-

delvattenytan och den undre båten låg helt nära
sandbottnen. Fyndets djupa läge skulle till synes
kunna betyda, att fartyget gått under för mycket
länge sedan. Därvid är dock att märka, att här i
själva inloppet till fjärden har muddret inte så lätt
blivit liggande kvar, till följd av strömdraget, varför
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största delen av det mudder, som avlagrats här lagret var ca 1,2 m tjockt - antagligen bildats under rätt sen tid, då ju strömningen genom det allt
mer igengrundade inloppet blivit mindre och mindre
märkbar, allteftersom fjärdens muddermassor växte
och ständigt minskade vattendjupet.

grov pliggning samt två handtag till ett lerkärl av
rött, oglaserat gods. Det är naturligtvis inte säkert,
knappast sannolikt, att dessa föremål ha haft något
samband med fartyget, utan ha funnits på platsen
innan detta kom dit. En förkolnad träbit, samt
smärre träkolsrester lågo under skrovet, men några
spår av brand märktes icke på detsamma.

FYND XVI

Båda skroven voro byggda av ek, på klink. Det
större, Fynd XVI, hade en 8,9 meter lång köl, som
är försedd med en bred, längs hela kölstycket gående
spunning, i vilken sandborden varit fastspikade.
I ändarna har kölen horisontala snedlaskar för sammansättningen med stävarna. Dessa voro inte bevarade. Genom vardera lasken går en tränagel. Eftersom laskarna äro lika, är det möjligt, att båda stävarna varit lika varandra i formen. Vilken ända av
skrovet, som varit för eller akter, kunde blott avgöras på bordskarvarnas utseende. Som förut framhållits ligger alltid det förliga bordet ytterst i lasken,
vilket ju är mest ändamålsenligt, enär lasken då öppnar sig från fartriktningen. Bordläggningen var så
söndertrasad såväl vid fören, som vid aktern, att
man inte hade möjlighet, att av bordändarnas form
sluta sig till hurudan stävformen varit. Fartygets
längd bör ha uppgått till 13-14 meter.
Av spantbyggnaden fanns det bara bottenstockarna
kvar. Dessa voro midskepps nästan raka, men ha
sannolikt av muddrets tryck rätat ut sig, då de blivit nedpressade, varför bottnen ursprungligen inte
varit fullt så flat. De ha nästan kvadratisk sektion.
(Mitt över kölen finns trekantiga våghål.) Med upplängorna ha de förbundits i vanlig snedlask. I bottenstockarna fanns hål för de tränaglar, varmed kölsvinet, som saknades, varit fästat. Ett avbrutet
stycke av ett kölsvin med rektangulärt mastspår låg
ej långt från fyndet och kan ha tillhört detta.
Borden äro omkr. 3 cm tjocka på mitten, i kanterna
något tunnare på grund av lanningen. Till spanten
voro de fästade med naglar av en. Ränna för tätningen, som bestod av tvåslaget nöthår, saknades.
Längdskarvningarna äro vanliga bladlaskar, vari
tätningen likaledes utförts med nöthår.
Under skrovet låg en lös detalj av ek, pl. 23, d, A,
som har en märklig form. En kvarsittande tränagel
visar, att detaljen varit fastnaglad någonstans,
men dess användning och placering i skrovet är
ej känd. Under skrovet lågo vidare tre skallben
av ett människokranium, en skoklack med mycket

FYND XVII

Av den mindre båten, Fynd XVII, som ju låg
ovanpå den nyss beskrivna, fanns ej heller mycket
kvar. Även här saknades båda stävarna. Kölen,
vars längd är 6 meter, är försedd med breda kantlister, till vilka sandborden varit klinkade. För
stävarnas anslutning har den vertikala snedlaskar.
I helt skick bör denna båt ha varit ca 10m lång.
Bottenstockarna ha samma utseende, som den
andra båtens, med undantag av, att här ha de rundade våghål vid sidorna om kölen. Något akter om
midskepps satt ett blott 1,05 m långt kölsvin med
kvadratiskt mastspår. Det var fästat i bottenstockarna med trädymlingar. Borden äro ungefär
tumstjocka. För tätningen i lannet, av tvåslaget nöthår, ha båda borden försetts med rännor, dels en
flack, bred urtagning, och dels en smalare och djupare. Med spanten voro borden förbundna med
naglar av en och sinsemellan med klinknaglar av
järn på vanligt sätt. Längdskarvning med uttunnad
bladlask.
Nära intill de båda skroven hittades ett block av
ek, en jungfru av samma träslag samt ett cirkelrunt
läderstycke. Samtliga dessa föremål avbildas på
pl. 23, d. Läderskivan var ganska märklig. (Tyvärr
har den på obekant sätt förkommit vid konserveringen.) Den hade 19 cm diam. Från centrum, där
den var något sliten, utgingo radiella ränder, som
indelade cirkeln i 48 fält. Varannan rand var kraftigare inskuren. Därjämte fanns mitt i varje fält, nära
periferien, ett inskuret hack, varigenom cirkeln indelades i ytterligare 48 fält. På lädret fanns vidare
en sliten rand med ca 9,5 cm:s diam. Randen föreföll att ha blivit åstadkommen medelst en kring
centrum av skivan vridbar cylinder av denna storlek. I centrum, där alla skårorna löpte samman, var
lädrets översida sliten. Något hål genom lädret
fanns det dock inte här. I de genomskurna hacken
nära kanten syntes inga spår efter någon läderrem
eller snöre. Man skulle ju annars kunnat !Disstänka, att föremålet helt enkelt varit en läderpung,
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i vilken en träbotten med omkr. 9 cm:s diam. varit
insatt. På detta sätt skulle den slitna randen kunna
förklaras ha uppkommit. Indelningen i fält medelst
inskurna ränder skulle dock knappast varit nödvändig för ett sådant ändamål. Den kunde ju tänkas ha gjorts för att få lädret smidigare, men det
förhållandet, att varannan rand var kraftigare inskuren, nästan genom lädret, motsäger även denna
teori. Man skulle .i stället vilja förmoda, att föremålet tillhört en kompass av något slag eller en anordning för avsättning av kursen? Indelningen i

III

96 fält talar för en dylik användning. Man kan dock
invända mot en sådan förklaring, att ett hål i så fall
borde ha funnits i skivans centrum för fastsättande
av en tapp, kring vilken den mindre skiva, som efterlämnat den slitna randen, kunnat vridas.
Den pliggade skoklack, som hittades under det
större skrovet, synes bevisa, att de båda farkosterna
inte kunna vara äldre än från 16oo-talet. Pliggade
klackar ha nämligen, enl. Jäfvert, inte varit i bruk tidigare än under nämnda århundrade. 1

FYND XVIII
Större båt. r6oo-tal?
Inv. nr St H M z r 144: I454· Till Fynd XVIII hör pl. 25, b och c.

Omedelbart utanför Stadsparkens begränsningsmur mot fjärden anträffades bottenpartiet av en
klinkbyggd båt, vars längd varit omkring 9,5 meter.
Kölens underkant låg bara ca 35 cm under mudderytan, men på grund av att skrovet var starkt
flattryckt syntes ingenting av det över ytan. Köl,
stävar och bordläggning var av ek, spant, kölsvin
och garnering av fur. Ett och annat spant var dock
av ek.
Kölstycket är omkring 6 m långt. Det har kraftiga kantlister, som försvinna mot kölens ändar,
där sandborden legat an direkt mot kölsidan. Någon spunning finns nämligen inte. Båda stävarnas
nedre delar voro bevarade. De ha ungefär samma
form. Förstäven faller dock något mera än akterstäven. På den senare satt rester av ett fäste för rodret. I förstäven finns långt ned ett stort, ovalt hål,
och i akterstäven ett högre upp placerat runt hål.
I båda stävarna ha urtagningar gjorts för infällning
av bordkammarna. Hopfogningen av köl och stävar
sker i vertikal snedlask. Genom lasken går en tränagel. Tätning i laskarna och stävspunningarna av
oslaget nöthår.
Spanten, som äro ganska klena, sutto med 451 Ernfrid Jäfvert: Skomod och skotillverkning från medeltiden till våra dagar. Stockholm 1938. Sid. 128.

so cm:s mellanrum. skarvningen mellan bottenstock och upplänga har gjorts på vanligt sätt med
horisontal bladlask. Vid båda sidor om kölen ha
bottenstockarna triangulära våghåL
Båten har inte varit så flatbottnad, som sektion
a-a på pi. 25, b ger vid handen. Spanten ha nämligen
rätat ut sig betydligt, att de äro gjorda av furu har
bidragit härtill.
Borden äro 25-35 cm breda, omkr. tumstjocka
på mitten och 1,5-2 cm vid kanterna. De äro nämligen ganska starkt lannade. Vid spanten voro de fästade med tränaglar av bara 15 mm:s diam. Borden
ha en väl utförd, rundad ränna, som är gjord med
hyvel, för den av tvåslaget nöthår bestående tätningen. Klinkningen är på vanligt sätt utförd med
järnnaglar över fyrkantiga brickor på insidan. Naglarna sitta ovanligt tätt. I bordens längdskarvar,
bladlaskar, har tätats med nöthår eller f;lrull.
Kölsvinet är en furuplanka, som på mitten har en
utsparad, tjock klamp, vari finns ett rektangulärt
mastspår. Dettas placering är ungefär midskepps.
Av garneringen, som synes ha legat tätt, fanns det
blott tre bräder kvar. Så högt upp, som till ässingen,
var bordläggningen icke bevarad på något ställe.
Ej heller fanns det några lösa bitar av ässingen
kvar.
Inuti båten låg ett föremål av ett slag, varav lik-
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Fig. 84. Fynd XVIII efter utgrävningen. Kölsvinet består av en planka med en utsparad klamp, i vilken spåret för
masten gjorts.

nande hittades i stort antal i Slottsfjärden. Det är
en på ena sidan flatskuren benpipa av nötkreatur.
I vardera ändan har den ett runt hål. Fig. 90. Benstycket har med träpinnar, som gått genom dessa
hål, varit fästat vid ett underlag. Dylika pinnar kvarsutta nämligen i en del av de funna föremålen av
detta slag. Benet är vanligen slitet på översidan och
avjämnat med kniv eller såg på undersidan. Möjligen ha dessa föremål varit fastgjorda på ässingen
på fiskebåtar och tjänat till att skydda denna mot
nötning vid inhalning av linor etc. till fiskredskap.
I båten låg även ett nätsänke, gjort av en äggformig
sten, på vilken runt om inknackats ett hack för tåget. Dessa båda fynd, ävensom båtens storlek och
utseende, tyda på, att den varit en fiskebåt.
En hel del krukskärvor hittades i muddret över

båten. En av dem tillhör ett glaserat stengodskärL
De flesta tillhöra dock kärl av rött lergods med invändig glasyr, av den vanliga typen med tre ben och
ett rakt utstående handtag vid ena sidan. Några
bitar av glaserade fat och en burk torde vara från
I700-talet. Ett par bitar av fotstycket till en glasbägare synes tillhöra den under renässanstiden vanliga typen med åttkantig form upptill.
Man kan emellertid, på grund av båtens läge
högt upp i mudderlagret, knappast anse, att den
kan vara äldre än från 16oo-talets slut eller förra
delen av 1700-talet. Kanske är den ännu yngre.
PI. 25, c är ett försök till rekonstruktion av båten.
Av de bevarade partierna kan man inte sluta sig till,
hur stort språnget varit, varför rekonstruktionen här
är godtycklig.
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FYND XIX
Rester av en större båt.

1500-

eller

1 6oo-tal

Inv. nr St H M 21144: 1463. Till Fynd XIX höra pl. 26, a och 28, b.

Ungefär mitt i mudderlagret, som på fyndplatsen
var ca 2 meter tjockt, låg bottenpartiet av en ganska
stor båt. Kölen, några bottenstockar samt en del
av bordläggningen hade bevarats. Farkosten var av
ek och klinkbyggd. Den torde ha varit omkring I I I 2 meter lång. Eftersom båda stävarna saknades kan
dock längden inte så noga beräknas.
Kölen är 8 m lång. Den var, liksom kölen till
Fynd IX, hopskarvad av tre delar. Här äro de förenade i enkla, vertikala snedlaskar, i ·vilka tätats
med ett grovt ylletyg. Kölen har spunning, som
försvinner mot ändarna. Vid akterstävslasken finns
en grund urtagning för sandbordens ändar. Kölens häl är sneddad. Förstäven och kölen ha hopfogats i vertikal snedlask. Akterstäven har däremot
stått ovanpå kölen utan att vara nedtappad i denna.
En tränagel med 32 mm:s diam., indriven från kölens undersida, har här varit den enda förbindningen.
Nagelhålet har lutning föröver.
Bottenstockarna ha liggande rektangulär sektion
och lågo med ca 6o cm:s mellanrum. Mitt över kölen ha bottenstockarna stora halvrunda våghåL Av

kölsvinet fanns kvar blott ett 2 m långt stycke. PI.
26, a. Det har varit naglat vid varje bottenstock. Något mastspår fanns inte i denna bevarade del.
Borden äro omkr. tumstjocka. De sakna ränna för
den av tvåslaget nöthår utförda tätningen. Vid spanten ha borden fästats med naglar av ek och sinsemellan ha de varit förbundna dels med vanliga klinknaglar av järn, klinkade över fyrkantiga brickor på
insidan, och dels med i samma klinksöm förekommande fyrkantiga tränaglar, 5 x 5 mm stora. Möjligen äro tränaglarna att anse som en senare utförd
utbytning av en del upprostade järnnaglar. Bordens
längdskarvning är vanlig bladlask.
Någon garnering satt inte kvar. I skrovet hittades
ett block och en jungfru av ek. PI. 28, b. Blocket har
bult av järn. I skivan är infälld en fyrkantig järnbit,
genom vilken bulten löper. Några andra detaljer
av intresse fanns det inte i detta båtskrov. Krukskärvor e. d. förekom ej heller här. Båte.n kan, med
hänsyn till djupläget, inte anses vara yngre än från
x6oo-talet utan bör snarare vara något äldre.

FYND XX
Rester av ett mindre fartyg. Okänd tid
Inv. nr St H M 21144: 1464. Till Fynd XX hör pl. 26, b.

Kölen, några bottenstockar, en del av bordläggningen m. m. var vad som i detta fall återstod av
ett mindre, klinkbyggt fartyg. Kölen var avbruten
ungefär på mitten. Det bevarade stycket är ca 5 m
långt. Den har en synnerligen ovanlig T -sektion
8-48567

•

med grova kantlister, som ha nästan horisontal undersida. Dessutom har den spunningsliknande rännor eller skåror under kantlisterna. PI. 26, b. Kantlisterna avtunnas från kölens mitt och övergå mot
stäven i vanlig spunning. Intill stävlasken, en verti-
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kal snedlask, är kölen högre på ca I m:s längd. Kölen, vid vilken de övriga delarna ännu delvis sutta
fast, låg ungefär mitt i mudderlagret, som här var
omkr. I,Jo m djupt.
Bottenstockarna äro ganska breda, upp till 22 cm.
Vid sidorna om kölen, samt vid de två bordskarvarna närmast denna ha de triangulära våghåL Kölsvinet saknades. En och annan bottenstock har hål
för dess fastnagling. Spantskarvarna äro långa horisontala snedlaskar. Borden äro tumstjocka. Ränna
för tätningen, tvåslaget nöthår, saknas. Nagling till
spanten med naglar av en. Sandborden voro inte
naglade till varje bottenstock. Klinkning som vanligt med järnnaglar. I längdskarvarna, vanliga blad-

laskar, var tätat med mossa. Så även i kölspunningen.
De bevarade resterna tillhöra den förliga delen
av fartyget. Av bottenstockarnas form kan man se,
att det varit mycket skarpt i fören. Midskepps har
bottnen varit rundad. Konstruktionen är kraftig,
såväl beträffande köl som spantbyggnaden.
Någon mera bestämd datering av detta fynd kan
inte göras. Dess djupläge i muddret tyder på, att
det kan vara ganska gammalt, möjligen från I$00eller I6oo-talet. Det är det enda av förf. kända
fartygsfynd, som har en dylik kölkonstruktion, vari
både kantlistkölens och spunningskölens fördelar
kunna sägas ha blivit utnyttjade.

FYND XXI
Fartygsköl
lnv. nr St H M 2II44: 1465. Till Fynd XXI hör pl. z6, c.

Ganska djupt i mudderlagret, som här hade en
mäktighet av I,8o-2 meter, låg kölen till ett mindre
fartyg, av vilket inga andra delar anträffades. Den
har en längd av nära I 2 meter och är gjord av ek i
ett stycke. Kölen är grövst mot fören. Bortåt aktern
smalnar den av betydligt. Längs hela kölen, som
är rundad på översidan, går spunning för sandborden. Över lasken till sammansättningen med förstäven - en vanlig horisontal snedlask - satt ett
1,5 m långt resningstimmer, som med trädymlingar
och spikar varit fästat dels vid kölen och dels vid
förstäven. I lasken satt kvar nöthår, rester av tätningsmaterialet. Aktra ändan av kölen är något
söndrig. Den synes ha haft sneddad häl, vilket dock
inte kan bestämt iakttagas. För akterstäven finns
ett 44 cm långt, 5,5 cm brett samt 12 cm djupt tapphål. Tappen har fasthållits av tre st. dymlingar, till

vilka hålen delvis äro bevarade, och har haft lutning
föröver, ej akteröver, som annars är det vanliga.
Detta får möjligen tolkas så, att akterstäven skulle
ha lutat något föröver? Två dymlingar i kölen nära
aktern ha fasthållit ett resningsknä, som nu var
borta.
Fartygets längd bör ha varit mellan IS-r6
meter. Antagligen ha de övriga resterna av detsamma
blivit upptagna vid muddring. Kölen låg nämligen
inom det parti av fjärden, där muddring tidigare
företagits. Jfr sid. 66. Det förhållandet, att akterstäven synes ha lutat föröver, kan möjligen ge
ledning för en datering. Fartyg med något framåtlutande akterstäv torde nämligen, om man får tro
ett kopparstick av Johan Sasse, ha varit vanliga på
drottning Kristinas tid.
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Fig. 85.
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Fynd XXII. Fragment av urholkad köl till en mycket liten båt,
möjligen från vikingatid. Jfr pl. 26, d.

FYND XXII
Smärre rester av en liten båt. Vikingatid?
Inv. nr St H M 21144 : 1466. Till Fynd XXII hör pl. 26, d.

Vid grävning av ett dräneringsdike i muddret,
omnämnt på sid. 6r, hittades, ej långt från Fynd IV,
ett ca r meter långt stycke av kölen till en mycket
liten båt. I närheten lågo två bitar av bord, som tillhört samma båt. Kölen är urholkad på samma sätt
som kölen till Fynd III, men betydligt djupare.
Någon stråkköl, som på Fynd III, har ej funnits
på denna båt. En dylik har ej heller varit nödvändig,
ty kölen har här, som av tvärsnittet framgår, en sådan form, att bottnen blivit tillräckligt skarp för
att stadga båten vid rodden. Huruvida den funna
delen av kölen tillhört för- eller akterpartiet kan ej
med säkerhet avgöras. Stävarna torde nämligen ha
haft ungefär samma form båda. Har någon skillnad funnits, så synes det sannolikast, att den funna
delen tillhör aktern.
Såväl kölstycket som de båda bordresterna äro av
ek. På kölen finns lask för sammansättningen med
en av stävarna. Lasken är något olika stävlaskarna i

Fynd III. Den synes här ha sett ut såsom pl. 26, d
visar, alltså en betydligt bättre förbindning. I den
uppstickande avbrutna delen finns nämligen ett hål
för en tränagel, som hållit ihop lasken, i vilken det
även sitter en spik.
Borden äro endast ca ro mm tjocka på mitten,
vid kanterna ännu tunnare. De ha en tydlig ränna
i nedre kanten för tätningen, som synes ha bestått
av fårull. För sandbordens kammar finns en grund
spunning i kölstycket, och man kan se; att denna
spunning fortsatt även uppåt på stäven. Det ena
bordet, av vilket ett 90 cm långt och ro cm brett
stycke av undre kanten fanns kvar, har rester av
klinknaglar av järn, som varit klinkade på utsidan
över små runda eller fyrkantiga brickor. Det andra
bordfragmentet är ett 77 cm långt stycke av ett sandbord, som varit fästat vid det bevarade kölstycket.
Fragmentet tillhör ändan av bordet och är 17 cm
brett. Dess starkt avtunnade kam har legat an i
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spunningen vid stävlasken. Avtunningen har gjorts
så, att bordets yttersida legat jämnt med stävens utsida. Bordet har vid såväl kölen som nästa bordgång
varit fästat med små tränaglar av 8 mm:s diam., sittande på omkring I 5 cm: s avstånd från varandra.
Till kölen, men ej till andra gången, har det dessutom varit klinkat med samma slags järnnaglarkarakteristiskt för dessa är, att de haft ovanligt små
huvudert - som funnos på det andra bordstycket.
Båda fragmenten tillhöra ändarna av borden, och
visa därför inga spår efter förbindningar med spant.
Spanten ha tydligen här, liksom i Fynd III, suttit
glest, varför de bevarade bordstyckena knappast
kunna ha nått till något spant. Ej heller på kölstycket
syntes spår efter något dylikt.
Man kan givetvis icke med ledning av de få bibehållna delarna sluta sig till hela båtens utseende.
De visa dock, att det varit en liten synnerligen vacker
båt, skarp i både botten och stävar samt lätt och
smäckert byggd. Dess längd kan knappast ha varit
större än mellan 3-4 meter. Att den har haft betydligt finare linjer än Fynd III framgår tydligt av
kölens form. Denna köl har med säkerhet varit urholkad hela vägen, ej blott vid ändarna. Urholkningens djup är ca 6 cm och största bredden av kölstycket, där båda sidakanterna äro hela, är I 5 cm.
)>Midskepps>> torde bredden ha varit omkring 20 cm
och höjden 8----9 cm. Kölen saknar spunning, men
har en liten inknipning i konturen där sandbordet
anslutits.
Sättet att foga samman borden med tränaglar
förekommer ännu på sydnorska och västsvenska
kusterna. 1 Det har använts i de förhistoriska båtarna från Danzig-Ohra, men från något svenskt publicerat båtfynd är det icke känt. I alla tre danzigohrabåtarna ha naglarna I2 mm:s diam. och sitta
med blott 8-10 cm:s mellanrum. Även i tre andra
båtfynd från danzigtrakten, i Mechlinken, Charbrow och Lebafelde, har samma hopfogningssätt
använts. 2 Huruvida det varit vanligt i kalmartrakten under förhistorisk eller senare tid giva fynden
från Slottsfjärden ingen säker upplysning om. Förutom detta fynd är det nämligen blott i Fynd I,
där tränaglar förekom i översta bordet, som det
kunnat konstateras. 3 Tager man i betraktande, att

båten, så långt man av de bevarade fragmenten
·kan sluta sig till, företer genomgående ålderdomliga
drag: den urholkade kölen, de tunna borden med
tränagelsförbindning, den skarpt formade bottnen, den ypperliga stävlaskkonstruktionen - som
icke förekommer i något av de andra fynden - samt
det omsorgsfulla arbete, som synes ha präglat hela
utförandet, så drager man ovillkorligen den slutsatsen, att den lilla båten kan vara förhistorisk, sannolikt icke yngre än från vikingatiden. Den starkt
urholkade kölen förefaller vara en relikt från den
primitiva urtypen: den urholkade ekstocken.
De funna fragmenten äro till synes icke mycket
att bygga en rekonstruktion på, men båten torde
ha sett ut ungefär som pl. 26, d visar, med reservation för hur stort språnget varit samt stävarnas
form upptill. Kölsektionen midskepps kan beräknas med ledning av det bevarade stycket, båtsidans
form följer i det närmaste av kölens sektion, och
stävens form följer ganska säkert av stävlaskens
utseende. Ett frågetecken är, som tidigare nämnts,
om denna lask tillhört för- eller akterstäven. Man
skulle dock närmast vilja förmoda, att det är aktern, emedan förstäven sannolikt haft en något
mjukare bukt. Om alla borden haft ungefär samma
bredd som sandbordet, så bör det ha funnits fyra
bordgångar. Tre blir för litet, emedan båten med
en sådan form i botten har legat ganska djupt i
vattnet. Hur spanten ha sett ut veta vi icke närmare. Här har förslagsvis angivits liknande spant,
som i Rasbokilsbåten, fig. 43· Båten har varit trög
att vända på grund av sitt djupgående, men bör ha
varit lätt att ro rakt fram. Den smala bottnen har
sannolikt' medfört, att den blivit ganska rank.
Fynd XXII är det enda av slottsfjärdsfynden, som
kan vara äldre än medeltid. Möjligen kan dock den
vackert arbetade hå, som beskrives på sid. I20, även
tillhöra förhistorisk tid.

1 Philibert Humbia o. Lennart von Post: Galtabäcksbåten
och tidigt båtbyggeri i Norden. Göteborg 1937. S. 47·
2 Otto Lienau: Die Bootsfunde von Danzig-Ohra aus der
Wikingerzeit. Danzig 1934.
a I Fynd XIX hade en del fyrkantiga tränaglar använts
jämsides med vanliga järnnaglar.
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FYND XXIII
Kölsvin till ett mindre fartyg
Inv. nr St H M 21144: 1667. Till Fynd XXIII hör pi. 26, e.

Ett något defekt kölsvin av ek hittades ungefär mitt
emellan Fynd VI och Fynd XIX. Det är avbrutet
i ena ändan. Den bevarade delen är 4, 7 meter lång.
Ett ca 1,6 meter långt stycke på mitten av kölsvinet
är betydligt grövre än den övriga delen, ca 27 x 27
cm i fyrkant. Egendomligt nog har man här icke
gjort mastspåret i själva stocken, som brukar vara
det vanliga, utan spåret synes ha funnits i en särskild klamp, som med dymlingar fästats ovanpå kölsvinet. Dymlingarna sutto delvis kvar. Det är möjligen också tänkbart, att mastspåret bildats av de
uppstickande ändarna av dessa åtta stycken dymlingar, vilka placerats i rektangelform på översidan
av den tjocka delen av kölsvinet. PI. 26, e. Mel-

lan dymlingarnas innerkanter är utrymmet 8 x 15
cm, vilket kan vara tillräckligt för ett mindre mastspår. Om detta däremot varit gjort i en särskild
klamp, så har spåret kunnat bli högst omkring 5 x 12
cm stort, emedan dymlingarna icke lämpligen ha kunnat placeras vid själva kanten av spåret. Ett så litet
mastspår förefaller emellertid vara proportionsvis
för litet i det kraftiga kölsvinet, och på grund härav
är det icke osannolikt, att spåret har haft sådan storlek, omkring 15 x 21 cm, att dymlingarna kunnat
placeras inuti hålet, som då icke har gått helt igenom klampen. Denna skulle i så fall ha sett ut så
som på pi. 26, e visas med prickade linjer.

FYND XXIV och XXV
Stävstycken med avtrappningar (hak)
Inv. nr StH M 21144: 1668-69. Till Fynd XXIV och XXV hör pi. 27, a.

Som i beskrivningen av Fynd II omtalades, hittades under kölen av detta fartyg ett stycke av en
stäv, som var försedd med två avtrappningar i inre
kanten. Vi beteckna detta stävstycke som Fynd
XXIV. Dess form framgår av pi. 27, a, A. Upptill
är det avbrutet. I brottytan synes ena sidan av två
hål, som haft ca 26 mm:s diam. (Dessa hål tillhöra
icke en laskning.) I nedre ändan har stävstycket en
kort vertikal snedlask, för kölens anslutning. I lasken sitta rester av spikar. Nedtill har stäven två
avtrappningar, och längs dessas konturer finnas infäl1ningar för de två nedre bordgångarnas kammar.
I spunningarna sitta rester av ett stort antal spikar,
med vilka borden varit fästade. Den nedre spun-

t

ningen har fortsatt på kölen. För de övriga bordgångarna finnes ej några infällningar, dessa bord ha
varit spikade helt utanpå stäven. På ena sidan av
stäven har utanför bordspunningarna, på ett stycke
av dess nedre del, varit spikad en tunn latta för att
avhjälpa en skevhet i formen. Här ha av samma skäl
spunningarna gjorts grundare än på motsatta sidan.
PI. 2'7• a, B, visar ett två meter långt stycke av en
annan stäv med liknande avtrappningar, Fynd XXV.
På vilket djup det låg i mudderlagren kunde upphittaren icke säkert angiva. Stävstycket, som är av
ek, har nedtill en enkel vertikal snedlask, för sammansättningen med kölen. Genom lasken går en
järnnageL I övre ändan har stycket en sned hak-

II8

HARALD ÅKERLUND

lask för förbindningen med ett övre stävstycke. I
lasken rester av tre spikar. Vidare finns det i stävdelen, något ovanför dess mitt, ett större avlångt hål,
antagligen gjort för fästande av tåg vid farkostens
uppdragning på land. Denna stäv saknar spunning,
borden ha spikats helt utanpå. Bordändarnas anliggning mot stäven kan skönjas, på grund av att
träets yta icke är anfrätt, där borden legat an, vilket
däremot på övriga ytor är fallet. På uppmätn. har
med streckade linjer angivits, var gränsen går mellan
den av borden täckta delen av stäven och den >>oskyddade>>. På flera ställen satt kvar tätningsmaterial,
bestående av tjärdränkt nöthår.
Stävar med avtrappningar tillhöra en tidig utvecklingstyp. Det skepp, av vilket rester hittats vid
Falsterbo, har haft en avtrappad stäv med sex hak.
Fyndet torde härstamma från början av medeltiden.
De tre tidigare nämnda båtarna från Danzig-Ohra,
vilka också ha hak på stävarna, ha kunnat dateras till
vikingatiden. Galtabäcksfartygets stävar voro avbrutna så långt ned, att man icke kan konstatera,
huruvida det har funnits mer än ett hak på vardera
stäven. Humbia har ansett sannolikt, att det funnits flera hak på vardera stäven. Dessutom anser
han det troligt, att borden anslutits till stäven antingen på samma sätt, som i Danzig-Ohrabåten nr I,
d. v. s. med mellanstycken, s. k. vindor, mellan borden och stäven, eller också som i Äskekärrsbåten,
där endast varannan bordhals, som är breddad, når
fram till stäven. Danzig-Ohrabåtarna nr II och III
ha visserligen hak på stävarna endast för kölgången,
och vårt Fynd XXIV visar, att stävar med bara två
hak förekommit här, men falsterbofyndet och Fynd
XXV ge oss belägg för, att stävar med avtrappning
långt upp icke heller varit ovanliga.
Av det äldre Riddarholmsskeppet fanns ett 2,8 m
långt stycke av förstäven bevarat. Denna har ett
hak nederst vid lasken, men uppåt saknas dylika.
Den har dessutom försetts med spunning för varje
bordkam. Våra två stävfragment visa också tydligt,
att bordens anslutning även på stävar med hak kan
ha skett på det vid oavtrappade stävar vanliga sättet,
så att varje bordhals når ut till stäven. På Fynd
XXIV är det alldeles tydligt, av spunningens ut-

seende, att såväl kölgången som andra gången gått
fram till stäven, och det naturligaste är nog då, att
varje bordgång gjort det.I Fynd XXV lämnar säkra
bevis för, att så varit fallet på åtminstone denna
båt. Om det funnits mellanstycken, så skulle dessa
ha gjorts med hak i framkanten, vilket vore omotiverat och är föga sannolikt. Fynd XXV har tre hak
och av formen upptill förefaller det sannolikt, att
ytterligare ett hak funnits vid övre lasken. Sannolikt har därför denna stäv varit av samma typ som
Falsterboskeppets, med många hak, möjligen ända
upp.
PI. 2 7, a visar till höger hur bordläggningen
på våra båda stävar torde ha anslutits. Det är knappast sannolikt, att någon av dem varit försedd med
ett särskilt mellanstycke vid förbindningen med kölen, ett s. k. undirlutr, som på Gokstadsskeppet.
Av deras form framgår nämligen att de, liksom Galtabäcksskeppets stävar, böra ha varit förbundna direkt
med kölen i de bevarade snedlaskarna.
Humbia anser, att stävar med hak äro en relikt från
det stadium inom båtbyggeriet, då stävproblemet
ännu ej fått en fullgod lösning. Det förefaller naturligt, att så är förhållandet. Dock verkar det underligt, att en av de små Gakstadsbåtarna har dylika hak på förstäven, som därjämte är urholkad, och
alltså ser ut att tillhöra den utvecklingstyp, som man
förmodar vara urtypen för stävar med hak, medan de
övriga Gakstadsbåtarna ha stävar utan såväl hak
som urholkning. Det synes troligt, att dylika avtrappade stävar voro i bruk så sent som i början av
medeltiden, då skeppen ännu bibehöllo den gamla
svängda stävformen. Avtrappningarna torde ha
gjorts närmast i syfte att göra stävarna så lätta som
möjligt. 2 De båda stävarna av detta slag bland kalmarfynden äro tyvärr ej daterbara. Fynd XXIV
låg ju under kölen av ett medeltida skepp, men
detta ger oss bara en hitre gräns för dateringen.
Sannolikt tillhöra dessa stävar senast början av
medeltiden.
1 På Danzig-Ohrabåten nr III ha alla bordgångarna utom
en nått fram till stäven.
2 Författaren har i Galtabäcksbåtens ålder och härstamning,
anf. arb. (se s. 126) sid. 30 ff., även behandlat denna fråga.

NÅGRA FÖREMÅL TILLHÖRANDE FARTYGS OCH
BÅTARS UTRUSTNING M. M.

Fig. 86. Ett av de ankaren, som hittades i Slottsfjärden.
Uppmätning på pl. 27, d.

Ett antal i de utgrävda skroven funna lösa föremål, tillhörande fartygens tackling m. m., ha i
samband med respektive fartyg blivit beskrivna.
På olika ställen i Slottsfjärden hittades emellertid
ytterligare en del föremål, som tillhört skepps och
båtars utrustning och tackling. Dessa småfynds
lägen var icke sådant, att de kunde antagas ha
tillhört något av skepps- och båtfynden.
ANKAREN

Det mest primitiva ankaret bland fynden hade det
utseende, som visas på pl. 27, c. Ankaret bestod av en
gråsten, vilken sannolikt ursprungligen gjort tjänst
som löpare i en handkvarn. Nära hälften av stenen
var avslagen, och i centrumhålet, som nu satt i ena
kanten, hade man satt fast ett alnslångt stycke av ek,
vilkets ändar voro tillyxade så, att de, en på var sida
om stenen, gjorde tjänst som flyn. I ett hål nära
stenens kant, sannolikt från början avsett för fastsättning av handtaget till kvarnlöparen, kvarsatt en
avbruten pinne och om denna voro bundna rep, nu

nästan förmultnade. Detta ankare låg på 1,3 meters
djup i mudderlagret, varför det med säkerhet ej är
yngre än från medeltiden.
Den typ av ankaren, s. k. >>stenankarem>, av vilka
ett fanns bevarat i Fynd I, har varit allmän i Kalmar.
Rester av ett dylikt påträffades ju även i Fynd IX
och ett låg under Fynd V. Delar av klykor och kryss
till liknande ankaren hittades på flera andra ställen.
Alla övriga ankaren ha haft två flyn och äro av den
typ, som fig. 86 visar. Icke mindre än sju dylika
ganska välbevarade ankaren påträffades. Deras
lägen angives på utgrävningsplanen, p l. 1. Dessutom hittades ett flertal smärre rester av: ankaren av
samma slag. De äro av järn med stock av ek. Det
här avbildade är det största av samtliga. Läggen, såväl som armarna, har rektangulärt tvärsnitt, c:a 8 x 6
cm grovt. Flyna äro relativt små. Ankarringen eller
>>röringen» är stor. Den ring av järn, som suttit i
krysset, saknades på detta ankare, men var bevarad
på en del av de andra. Stockens form framgår av
ritningen. Den har ungefär samma utseende på de
flesta av de övriga järnankarena. Vad som skiljer i
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utseende är huvudsakligen det infällda och med
tränaglar fastgjorda stycket på mitten, vilket kan
vara ilaskat på olika sätt.
TACKLINGsDETALJER

En del block och jungfrur m. m. äro omnämnda
samband med de fartyg, vari de hittades. Pl.
28, c visar ytterligare några jungfrur av olika typer, större och mindre, samt en s. k. dotkopp
(benämnes även träkaus). 1 Av föremålen på pl. 29, b
äro två s. k. tågnålar. Den största, som är söndrig, är gjord av ek, den andra av furu. Dylika tågnålar användes på segelbåtar, särskilt på sådana
med råsegelsrigg, till fastgöring av vanten. Tågnålar av ungefär samma utseende brukas ännu i dag
på smärre båtar. Vantets nedre ända fastgöres i tågnålens kortare, vinkelböjda del. Tågnålens andra del
trädes genom en ring eller stropp, som är fastgjord
vid ässingen, och riktas sedan uppåt parallellt med
vantet, varpå en på detta löpande ring av tåg eller horn
drages över spetsen av tågnålen. Genom det här
befintliga haket låses denna och håller vantet spänt.
Man behöver endast lossa ringen, för att tågnålen
skall av det spända vantet dragas ur sitt läge vid
assmgen. Anordningen underlättar ibland vissa
manövrer, som måste företagas vid segling med råsegelsrigg. 2
Ett av de föremål, som avbildas på pl. 29, b,
är tillskuret av hjorthorn. Ena sidan är avjämnad.
I den smala ändan finnas fyra hål för spikar eller
tränaglar, och på mitten finnas två i andra riktningen gående hål, antagligen för ytterligare fastgöring, kanske genom bindning. I föremålets andra
ände finns ett stort hål, vars kanter visa stark
avnötning. Här ha möjligen skot eller andra tåg
löpt, såvida föremålet haft någon funktion på en
båt. (Kanske har det haft någon annan användning.) Bland fynden finnas även två träknävlar el.
tersar, som bl. a. användes vid fastsättningen av
vanten. Vantet stacks ut genom ett hål i övre
bordet, varefter en ters fastgjordes i tampen som
stoppare. Jfr fig. 103.
HÅ (Inv. nr St H M 21144: 1406)

Ett synnerligen vackert och intressant fynd avbildas på fig. 87. Det hittades vid H, pl. r, och låg
r,3 meter djupt i muddret. Föremålet är tydligen
en århå (på norska kjeip ). Hån är gjord av ett ek-

stycke. )>Hornet)>, knaggen, är en gren, som skurits
till så, att den fått lämplig form för årans anliggning
vid rodden. I haket akter om knaggen finns ett hål
med 19 mm:s diam. I detta har sannolikt suttit en
tullpinne. Denna saknades, varför dess utseende
icke kan säkert angivas. På pl. 29, a har förslagsvis
intecknats en dylik. Hån har gjorts fast vid ässingen
med två spikar, en i vardera ändan. Egendomligt
nog- emedan detta innebär en avsevärd försvagning
av hån - ha spikarna placerats i försänkta hak.
Sannolika förklaringen härtill är nog den, att hån
även varit bunden fast, med tåg som legat i haken.
Förmodligen har tullpinnen gått ned i ett hål i ässingen och på så sätt gjort fastsättningen stabilare.
Hån är rikt ornerad med inskurna ränder och figurer. Fig. 88. Djurfiguren är nästan vikingatidsmässig i formen, medan däremot ornamentet på
knaggens översida, utfört i hålkälsteknik, verkar
romanskt med sin palmettform. Fyndets läge i
mudderlagret, på ett djup, varest endast de allra
äldsta bland småfynden förekommo, ger oss rätt att
anse den vara av mycket hög ålder. Fil. lic. Bertil
Almgren, som särskilt studerat vikingatidsornamentik, har haft vänligheten att granska hån och har
kommit till det resultatet, att man, vad ornamentiken
beträffar, lika väl kan föra den till 4-oo-soo-talet,
8oo-talet eller medeltid, emedan alla dessa perioder
ha tämligen naturalistiska djurfigurer, liknande dem
på hån.
De hjort- och hästfigurer, som finnas inristade på
bräder i Osebergsskeppet, på samma enkla skissartade sätt som denna, ha icke någon likhet med håns
figur i de mera karakteristiska detaljerna. Icke
heller håns form ger någon säker antydan om åldern.
De norska vikingabåtarnas kjeipar äro av ett något
annorlunda utseende än denna. De ha varit försedda med håband (norska hamleband), en ögla av
rep eller läder, ibland av vidjor, som var fastgjord
i ett hål framom knaggen, och i vilken åran fasthölls.
Samma anordning finnes redan i Nydambåten.
Även fastsättningen vid ässingen har på samtliga
norska kjeipar skett på ett annat sätt än vid vår hå.
Ovanför Hardangertrakten lär, enl. Humbla, ännu
användas en typ av kjeipar, som sakna hamleband.
Detta har gjorts obehövligt, emedan en tullpinne
1 Den lilla >)jungfrun>) med blott ett hål kan möjligen även
benämnas kaus.
2 Se Ernst Klein: De klinkbyggda allmogebåtarna etc. Nordisk Kultur XVI, sid. 315, och John Gard berg: Råsegel av
vadmal. Budkavlen 1924, s. 102 f.
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Fig. 87. Hå (årläge) av ek. Sannolikt från början av medeltiden. Dekorerad med inskurna ränder och figurer, därav
en djurfigur, fig. 88. (När denna bild togs hade hån genom krympning något deformerats, vat:iämte ett stycke till höger
saknas. På pl. 29, a, visas hån i uppmätning i det skick den befann sig vid påträffandet.) Foto St H M.

Fig. 88. Detalj visande den stiliserade djurfiguren på fig. 87. Foto St H M.
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Fig. 89. Tollklamp (kjeip) med knagge och tullpinne,
av en typ, som ännu är i bruk ovanför Hardanger.

Fig. 90. Ben, med två pinnar i genomborrade hål för
fastsättning vid ett underlag. Undersidan plan, översidan sliten. 34 st. föremål av detta slag hittades i
fjärden. Av dessa äro flertalet av häst (inetatarsal-, och
metacarpalben, tibia, humerus och femur) och några av ko.

satts i ett hål strax akter om knaggen. Fig. 89 visar
en av Dr Humbia ur minnet gjord skiss av en dylik
kjeip från Hardangertrakten. Den är tydligen, fastän
enklare i formen, utförd efter samma princip, som
kalmarhån. Man skulle vilja anse håar av denna typ
som en mellanform mellan tullklampar med håband
och sådan tullgång, som funnits på Fynd III. På
de svenska vikingatidsbåtarna synes man ha använt
samma slags håar, som på de norska från samma
tid. Rasbokilsbåten (se sid. 58 f.) hade nämligen
håar av samma typ, fast mera primitivt utformade.
Håar med knagge användes hela medeltiden igenom
även i vårt land. 1 På en miniatyr ur en svensk
landslagshandskrift från I430-talet, ser man sådana.
Något håband är icke utritat, och man kan icke heller
urskilja, om håarna möjligen i stället voro försedda
med en lös tullpinne, liksom i vårt fynd.
Med hänsyn till hålkälsorneringen på knaggens
översida är man nog närmast berättigad att datera
fyndet till början av medeltiden.
VERKTYG M. M.

En del verktyg, som antagligen ha använts ombord
på skeppen, förekomma bland fynden från slottsfjärden. Av dessa märkas särskilt ett par borrsvingar,
pl. 28, e. Den ena svingen är tillskuren av ett
stycke ur en granstam. Två mitt emot varandra
sittande grenar ha fått tjäna som handtag. På nedre
ändan har en järnring varit driven. Denna har legat

an mot en i träet utsparad, i övre kanten avfasad,
ring. Mitt emellan handtagen och övre ändan finns
även en utsparad >>ring>>, som dock är fyrkantig med
fasade hörn. I uppändan finns en tapp, kring vilken
en trissa, som icke hittades, varit vridbar. Denna
trissa har vid borrningen hållits mot bröstet. För
borren finns ett hål i nedre ändan. Hålet spetsar
starkt inåt och går icke så djupt.
Den andra borrsvingen är gjord av björk i ett
stycke. Här sitta handtagen nedtill, vid själva ändan.
Hålet för borren går djupare och smalnar icke av
inåt. En del av den bortrostade borren sitter kvar i
hålet. Skaftet smalnar uppåt och är i denna del skadat. Tappen för trissan är avbruten. Skaftets övre
del, som troligen är svarvad, har på mitten en i ett
försänkt parti utsparad vulst. Skaftets nedre tjockare
del är överst prydd med ett sicksackband i plattskärning. Denna borrsving låg ca I meter djupt i
muddret och bör med säkerhet vara medeltida.
Fynddjupet för den andra borrsvingen kunde icke
säkert angivas. Den har emellertid något av gotik
i sin utformning?
Pl. 28, e visar en klubba av masurbjörk, sannolikt
en s. k. muskyla, använd ombord vid arbeten med
tågvirke.
Så kallade >>märlspikar>> (Rålamb a. a. benämner
dem >>Spesknop>>), ett verktyg, som användes av sjömän och fiskare särskilt vid splitsning av tåg, hittades
i stort antal, inalles 26 stycken. Samtliga äro gjorda
av hjorthorn. En av dem, fig. 9I, a, är vackert dekorerad med inskärningar på ett parti vid tjockändan,
vilken tillskurits i åttkantig form. Den~a del visas
i utbredning på pl. 29, c. Ett par av ornamenten
verka romanska. Märlspiken låg omkring 90 cm
djupt och kan därför mycket väl härstamma från
romansk tid. Alla de övriga märlspikarna sakna
dekor.
Ett söndrigt fodral av läder, fig. 9I, b, innehöll en
nål av ask. Nålen är n,2 cm lång och kan förmodas
vara en segelsömmarenåL Fynddjupet ca I meter,
varför den antagligen tillhör tidig medeltid.
Till en fiskebåts utrustning får man antagligen
räkna föremålet på fig. 90. Det är ett ben, vars
ena sida är tillplanad, de övriga obearbetade. I
vardera änden är borrat ett hål, vari sitter en
träpinne, som tydligen fasthållit föremålet vid ett
1 Ända in i våra dagar ha dylika håar varit i bruk på sina
håll. Se t. ex. s. IJI-IJZ i Ragnar Jirlows artikel i Boken
om Ornö. Stockholm 1945·
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Fig. 91. a. En s. k. märlspik, ett sjömansverktyg, som användes vid splitsning av tågvirke. Den är av hjorthorn och
dekorerad med inskurna ornament runt den åttkantiga tjockändan. Dekoren visas i utbredning på pl. 29, c. b. Nål
av askträ med (söndrigt) fodral av läder. Antagligen ett segelmakareverktyg.

underlag. Icke mindre än 34 stycken dylika föremål av ben hittades i fjärden. Jfr sid. 112. Samtliga visa spår av nötning på den runda översidan.
Det kan tänkas, att de voro fastgjorda på ässingen i
fiskebåtar, och att de tjänade till att skydda denna
mot skamfilning vid inhalandet av linor till redskap
eller ankaren.
De på pl. 28, d avbildade föremålen äro s. k. vakare
till förtöjningslinor för båtar eller fiskeredskap. Fyra
av dem ha inskurna bomärken. Samtliga äro gjorda
av furu. De äro intressanta genom den rika variationen av typer.
Ytterligare några av de i fjärden funna föremålen
höra antagligen till sjöfarts- eller fiskedon. Ett före-

mål på pl. 28, e är av bly. Det har ojämnt trekantig
form. I den grövre ändan ett hål med rest av en
läderstropp. I den mindre ändan hål för en annan
stropp. På sidan ett inristat bomärke. Detta föremål är möjligen ett lod?
Två stycken nästan klotformiga föremål av bly,
diam. ca 6 cm, ha haft fastgjutna, nu avrostade,
öglor av järn. Sannolikt ha dessa klot använts som
sänklod.
En i ett näverstycke innesluten kalkstensbit, är
troligen en kasttyngd för en lina. I nävern hål för
ett sammanhållande snöre. Två sådana föremål
finnas bland fynden.

Karvsticka- hittad i Slottsfjärden - av liknande slag,
som en 1 Fynd IV funnen dylik. Den sistnämnda i
uppmätning på pl. 13, d.

FYNDENS INVENTARIENUMMER

Samtliga fynd från Slottsfjärden tillhöra Statens
Historiska Museums samlingar och äro katalogiserade under huvudnumret 21144. 1 De smärre föremål bland fynden, som ha samband med fartyg
eller båtar, ha i katalogen följande undernummer:

Småfynd i och vid
Fynd
))

>)
))

))

))

))

))

))

>)

I: 1501: a-bp.
II: 1506: a-1, 1517.
IV: 1513: a-, 1520.
V: 1518, 1519, 1521-1523.
VI: 1515: a-j.
VII: 541.
VIII: 1508 :a-e, 1510: a-ab.
IX: 1509: a-j.
X: 1503: a-bt.
XII: 1516: a-bc.

))

XIII: 1505: a-x, 1514: a--f.

))

XIV: 1502: a-ce.

>)

XVI: 1512: a-e.

))

XVIII: 1504: a-aö, 918.

Block och delar av d:o: 1469-1471, 1479, 1486
-1488, 1493-1591.
Jungfrur: 1467, 1468, 1475, 148o, 1491, 1492,
1494-1498, 1586-1588.
Träkausar: 1499, r6oo.
Klot: 1472, 1473, 1478, 1482-1485.
Tågnålar (pl. 29, b): 1589, 1590.
Träklubba (p l. 28, e): 1620.
Märlspikar: den på fig. 91:543, övriga: 724-740,
886, 888, 892, 901, 904-906, 914-916.
Vakare (pl. 28, d): 1595-1598, r6or-1604.
Borrsvingar (pl. 28, e): 1524-1527.
Nål m. fodral (fig. 91): 675-676.
Kasttyngder: 874-875.
Benföremål, typ fig. 90: 744-764, 775, 776, 887,
889-891, 894· 895. 897-900, 902.
Karvsticka (fig. s. 123): 1520. D:o (pl. 13, d): 1570.
Balkhuvud (pl. 27, b): 1621.
Träankaren (fragment): 1609, 1610-16I5.
Ankare (pl. 27, c): 1670.
Järnankaren (typ fig. 86): 1671: a-k.
Ett par eller tre av de i detta arbete beskrivna
eller omnämnda föremålen ha på grund av förbiseende icke blivit katalogförda.
1 För Fynd I-Fynd XXV äro inventarienumren angivna
vid resp. fyndbeskrivningar.

VÅRT MEDELTIDA SKEPPSBYGGERI
I BELYSNING A V HITTILLS GJORDA FYND

Som redan i inledningen framhållits har det
medeltida skeppsbyggeriets utveckling i N orden
hittills i hög grad varit en vit fläck för den marinarkeologiska forskningen. >>Trots att de förhistoriska
fynden ej äro många känna vi dock till stor del till
järnålderns och vikingatidens farkoster, men om
utvecklingen av båtbyggeriet under åtskilliga århundraden därefter tiga både källor och fynd>>, skrev
år 1930 vår antagligen förnämste kännare av förhistoriskt nordiskt båtbyggeri, Philibert Humbla. 1
Sedan detta uttalande gjordes har det emellertid i
vårt land, förutom de rika kalmarfynden, kommit i
dagen ett par fynd, som åtminstone i någon mån rikta
materialet för studiet av skeppsbyggeriets utveckling
under medeltiden och 15oo-talet, nämligen de båda
Riddarholmsskeppen samt skeppet Elefanten. I
Danmark har även gjorts ett intressant fynd av ett
medeltidsskepp, än så länge dock bara delvis upptaget från fyndplatsen i Koldingfjord.
FYND AV MEDELTIDA FARTYG I NORDEN

Ett par för längre tid sedan gjorda fartygsfynd
förtjäna att i korthet omnämnas, ehuru de ej tillhöra
rent nordiskt område.
Vid East Matham i Kent, England, fann man år
1822 ett väl bevarat fartyg, som torde härstammat
Philibert Humbla: Ett båtfynd i Göta älv vid Lödöse. A. a.
Archreologia. Vol XX. London 1824. Sid. 553-565.
3 W. Vogel (Geschichte der deutschen Seeschiffahrt, Berlin
1915, s. 465) har förmodat, att Mathamskeppet härstammar
från 1400-talet, kanske först från 1500-talet.
4 En liten glasflaska med ett inristat skepp >>för fulla segel»
fanns bland föremålen. Hade skeppet fler än ett segel kan
fyndet ej vara från någon tidig del av medeltiden. Ristningen
utplånades tyvärr, när flaskan utsattes för luftens inverkan, och
man kunde efteråt icke närmare angiva dess utseende.
5 Brösenfyndet är beskrivet i en artikel, betitlad >>Ein 6ooJahriges Schiff•> i Illustrierte Zeitung, nr 1542, Leipzig 1873.
Förf. har dock ej lyckats få tag i numret.
1

2

från medeltiden. Det var byggt av ek, på klink, hade
en längd av ca 19 meter och var 4 1 / 2 meter brett.
Djupet var blott ca 1,25 meter. Skrovet var alldeles
flatbottnat, och stävarna voro raka med svagt fall.
Tätningsmaterialet var mossa. Det fanns spår för
en mast, som stått vid omkring tredjedelen av längden, från fören räknat, placerad på förkant av en
tvärskeppsbalk. Vidare syntes spår av att bogspröt
funnits. Fartyget hade fem tvärbalkar, som dock
icke stucko ut genom sidorna. Små däck funnos över
för- och akterpartierna. Utrymmet mellan aktra däcket och närmaste tvärbalk hade täckts av ett tälttak,
under vilket en eldstad varit anordnad. Utrymmet
mellan nyssnämnda tvärbalk och fördäcket var
öppet, men spår funnos som visade, att även denna
del täckts av ett tälttak, vars konstruktion icke var
möjlig att rekonstruera. Rodret syntes ha suttit vid
akterstäven, men manövreringen av detsamma hade
skett på ett ovanligt sätt, med hjälp av linor. Av
beskrivningen2, som är otillräckligt illustrerad, får
man icke fullt klart för sig, hur anordningen sett
ut, men att fartyget kan tillhöra den epok, då stävrodret var ganska nymodigt, förefaller möjligt. 3
Man antog, på grund av byggnadssättet, att det
var ett holländskt fartyg. I skrovet hittades ett flertal
föremål, bl. a. några primitiva lerkärl, tegel från
härden, ett cirkelrunt bord av trä med 28 hål (pinnkompass?), ett pejlingslod av åttkantig form, handtaget till ett svärd m. m. Beskrivningen är emellertid
för knapphändig för att möjliggöra någon säker slutsats om dessa småfynds ålder.4
I närheten av Danzig, vid Brösen, utgrävdes år
1873 ett fartyg, som torde härstammat från 1200talet. Det var klinkbyggt, 57 fot långt, 16 fot brett
och 5 fot djupt. Tätningsmaterialet var älg- och
björnhår m. m. 5 Vogel påpekar, att fartyget saknade
stävroder och därför bör dateras till tiden före 1250.
Tyvärr blev Brösenfyndet icke tillvarataget, >>en
skam för provinsen Westpreussem>.

126

HARALD ÅKERLUND

Fig. 92. Förf. försök till rekonstruktion av fartygsfyndet från Galtabäck. Detta fartyg torde knappast kunna vara äldre
än från början av medeltiden och synes vara ett främmande skepp, som förlist på Hallands kust. Längd över stäv
ca 14m, största bredd ca 4 m, djup midskepps ca 1,85 m.

Ett fartyg, som år I928 utgrävdes vid Galtabäck
i Halland, blev med hjälp av pollenanalys daterat
till ungefär mitten av första årtusendet e. Kr., men
är med säkerhet betydligt yngre. Författaren har
påvisat, att det sannolikt ej är äldre än från I IooI2oo-talet och alltså tillhör de medeltida skeppsfynden i vårt land. 1 Den omständigheten, att bordplankorna varit sågade, samt vissa särdrag i utförandet tyda dock närmast på, att Galtabäcksskeppet
ej kan räknas som ett inhemskt bygge utan torde
vara ett västeuropeiskt skepp, som förlist på Hallands kust. Fig. 92 visar förf. försök till rekonstruktion av fyndet ifråga.
Det fartyg, av vilket rester - större delen av
skrovets botten var bevarad - påträffades i Visby
år I929 2 , synes vara ett medeltida fartyg. Aktra
delen av det avbrutna kölsvinet fanns enl. uppmätningsritningen kvar, och nagelhålen i bottenstockarna för kölsvinets förbindning utvisa, att detta
torde haft ca 5 m: s längd. Kölen har T -form och
är jämförelsevis låg, men det är ingen tvekan om,
att det rör sig om ett segelfartyg. Kölsvin hade
annars icke funnits. Spantavstånden voro ca 1 / 2
meter.
I Bergen fann man år I948 några bordplankor
m. m., som tillhört ett skepp från antagligen IIOOtalet.3 Borden voro upp till 45 cm breda och 5 cm
tjocka (på mitten) och de måste ha tillhört ett för
sin tid stort skepp, en västfararknarr? Spantavstånden syntes ha varit ca 70 cm.
Vid Falsterbo utgrävdes år I932 resterna av ett

högbordigt skepp, som pollenanalysdaterats till
början av medeltiden. Fartygets utseende 4 jävar
icke en sådan datering, I 100-talet är kanske dess
mest sannolika byggnadstid. Det har varit ca
I3,5 m. långt, 4,5 m. brett och ca 2,5 m. djupt.
Den bevarade förstävsdelen har sex avtrappningar.
Akterstäven saknades, men köllaskens utseende visar,
att den varit svängd liksom förstäven, och fartyget
har därför säkerligen haft sidoroder. Till förstäven
ha ett antal av bordgångarna anslutits med korta
stycken, halsar. Fartyget är byggt på klink, av ek.
Smärre rester av ett flertal fartyg, av vilka förmodligen något härstammat från medeltiden, ha under de sistförflutna decennierna påträffats i Stockholm vid grundgrävningsarbeten på olika platser
i staden. Av dessa fynd är emellertid endast ett, det
s. k. Näckströmsfyndet - ett kravellbyggt, ganska
stort fartyg, som torde vara från början av I500talet - utförligare publicerat. 5

1 Harald Åkerlund: Galtabäcksbåtens ålder och härstamning.
Göteb. o. Bohus!. Fornminnesf. tidskr. 1942. Ibid.:-- - .
II, Sjöhistorisk årsbok 1948. Se även artiklar i Sv. Dagbl.
16 / 8 och 23 / 0 1950 av Nils Niklasson och förf.
2 Gotländskt arkiv 1930, s. 72.
3 Bernhard Fremyvik: Leivder av eit kaupskip på Holmen,
Bergenhus. Foreningens Bergens Sjöfartsmuseum årshefte 1948.
4 Fyndet undersöktes och uppmättes av förf. i sept. 1947.
Ett försök till rekonstruktion av skeppet, vars rester äro uppställda i Falsterbo museum, gjordes samma år av förf.
s Nils Lithberg: Fartygsfyndet i kvarteret Näckström nr 1.
S:t Eriks årsbok 1917.

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

127

Fig. 93· Riddarholmsskeppet under utgrävning. Efter Nordberg.

Ar 1930 utgrävdes i Riddarholmskanalen tvenne
fartyg, av vilka det bäst bibehållna, fig. 93, synes
härstamma från slutet av medeltiden, medan det
andra, som bara delvis kunde undersökas och upptagas, torde vara minst ett sekel äldre. Dessa fynd
äro än så länge blott ofullständigt beskrivna. 1
Ett i Bursiedon vid Southampton år 1933 utgrävt
stort medeltida fartyg, som företer vissa märkliga
konstruktionsdetaljer, kan liksom Mathamfyndet
icke anses tillhöra det rent nordiska området, men
har i det föregående blivit omnämnt vid beskrivningen av en detalj i våra fynd. Sid. 39·
1 Tord O:n Nordberg: Die Schiffsfunde im Riddarholmskanal. Acta Arch:oeologica I, 1930 och samme förf.: Riddarholmsskeppen. Jorden ger. Stockholm 1931. Förf. har varit
i tillfälle att studera skeppen vid påbörjad hopsättning av det
större, och har erhållit benäget tillstånd av Förste Antikvarie
Tord Nordberg att omnämna en del av dess detaljer för jämförelser med fynden i Kalmar.
2 Knud E. Hansen: Kolding Skibet.
Handels- og Sl!lfartmuseet paa Kronborg Aarbog 1944. Sigvard Skov: Skibsfundene i Kolding Fjord. Museet for Koldinghus Len. Särtr.
ur Vejle Amts Aarbog 1944. Skov omnämner där även några
andra, ännu blott ofullständigt tillvaratagna, fartygsfynd i Danmark, av vilka åtminstone något torde vara medeltida.

I Danmark gjordes år 1943 ett intressant fynd av
ett medeltida skepp. I den inre delen av Koldingfjorden uppfiskades med hjälp av dykare ett stort antal
detaljer av fartyget, men större delen av detsamma
ligger ännu kvar på havsbottnen. Skeppet har varit ca
18 meter långt och 6 meter brett samt syntes ha haft
två master. Det är byggt av ek, på kravell i bottnen,
men för övrigt på klink, och har likadana tvärbalkar
med utstickande huvuden, som de medeltida kalmarskeppen. Fig. 102. Av stort intresse är utformningen
av de på klink lagda bordplankorna. Dessa ha nämligen uthuggits av mycket breda plankor på så sätt,
att en planka givits formen av två på klink lagda bord.
Fig. 97· Eftersom skeppet torde varit tvåmastat
härstammar det sannolikt från 1400-talet, den omständliga utformningen av bordplankorna verkar
dock mera ålderdomlig, medan däremot kravellbordläggningen i bottnen tyder på sent 1400-tal. En
bättre uppfattning om skeppets ålder torde kunna
vinnas då det en gång blir fullständigt upptaget. De
på fig. 102 synliga tapphålen i sidan av däcksbalkarna
synas utvisa, att skeppet haft gångbord längs sidorna.
Förmodligen har det liksom kalmarskeppen haft
helt däck endast över för- och akterpartierna. 2
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Samma år fann man vid Rebcek i Koldingfjorden
ett sidoroder av en högst intressant typ. Fig. 100.
Dess form är tydligt influerad av akterstävsrodren,
och man kan på grund därav med stor sannolikhet
antaga, att rodret tillhört ett noo- eller 120o-talsskepp.
Det på 1550-talet i Stockholm byggda skeppet
Stora kraveln Elefanten, som år 1564 sjönk vid
Björkenäs i närheten av Kalmar, har för några är sedan blivit undersökt och delvis upptaget av Konteramiral Carl Ekman. 1 Detta stora skepp ger oss
ett mycket värdefullt material för bedömandet av
skeppsbyggeriets >>toppnivå>> under det närmaste
skedet efter medeltiden.
Beträffande flertalet av de nämnda medeltida
skeppen är att märka att de varit högst ofullständigt
bevarade. (Undantagandes de vid Matham och
Brösen, som dock tyvärr blevo allt för knapphändigt
beskrivna för att vara till någon mera värdefull hjälp
vid studiet av medeltidens skeppsbyggeri.) Man
får därför blott i ganska ringa grad något begrepp om
de konstruktiva detaljerna i skeppen ovanför vattenlinjen: tvär- och långskeppsbalkar, relingens utseende etc. I dessa avseenden lämna några av kalmarfynden bättre möjligheter. De fartyg från Kalmar, som härstamma från medeltiden, äro fem till
antalet, nämligen Fynd I, II, IV, V och VI. Av de
smärre båtarna är Fynd III säkert medeltida, medan
Fynd VII kan vara från slutet av detta tidsskede,
men dock även kan tänkas vara något yngre. 2
Det förhistoriska nordiska båt- och skeppsbyggeriets utveckling har på ett förtjänstfullt sätt behandlats av Philibert Humbla. De förhistoriska båtfynden äro visserligen icke så talrika, att de ge oss en
fullt klar bild av utvecklingens olika faser fram till
historisk tid, men i stora drag kan dock utvecklingen
följas. Humbia har kommit till den slutsatsen, att
>>det väsentliga av båtbyggeriet i Norden under förhistorisk tid är en inhemsk företeelse. - - - Det
ser ut som om de inhemska uppfinningarna inom båtbyggeriet gjordes ganska tidigt under järnåldern och
att detsamma var förhållandet med de element, som
assimilerades och i Nordengävosen efter förhållandena lämpad mer eller mindre påtaglig särprägeL>3
I början av medeltiden följde säkerligen det
svenska skeppsbyggeriet helt de inhemska traditionerna frän äldre skeden. Så småningom miste det
dock något av sin särprägel, till följd av att en dellån

utifrån gävo åtminstone de större byggena ett mera
>>internationellt>> utseende. Deras skrovform och
tackling influerades nämligen i hög grad av modet
söderut. Det tyska inflytandet i Sverige var ju på
medeltiden synnerligen starkt, särskilt vad handel
och sjöfart beträffar. Tyska köpmannaskepp dominerade med all säkerhet i hamnarna, och det är självfallet, att de inhemska skeppsbyggarna icke kunde
undgå att i viss utsträckning påverkas av och följa
med i den utveckling, som vid denna tid till största
delen inspirerades söderifrån. (Att även västeuropeiska skepp kunna ha påverkat vårt medeltida
skeppsbyggeri i någon män förefaller möjligt. Särskilt med N ederländerna hade vi j u tidvis ganska
livliga handelsförbindelser.) Detta hindrar icke, att
man i fråga om de tekniska detaljerna i skroven
fasthöll vid de gamla invanda sätten för utförandet.
Man kan förutskicka, att de svenska medeltida
skeppen i ett avseende voro de utländska underlägsna, nämligen i fråga om storleken. Den mäktiga
Hansan, som vid mitten av 1200-talet fick fast fot i
Sverige, hade större resurser och slog ju också under
sig så gott som all utrikeshandel. De rent svenska
skeppen voro nog i allmänhet hänvisade huvudsakligen till den blygsammare lokala sjöfarten, vilket
givetvis inverkade på såväl skeppens storlek som
deras tekniska utförande.
SKEPPENS SKROVFORM OCH STORLEK

Utan tvivel hade våra köpmansskepp vid medeltidens början samma utseende som vikingatidens
knarrar - vi känna dem från gotländska bildstenar
och från hällristningen vid Hunnebostrand, som
antagligen avbildar ett köpmansskepp, en knarr4 måhända med den skillnaden, att de ökats något i
storlek. Fartyget på fig. 94 är säkerligen ganska ty1 Carl Ekman: Sjöhistoriska undersökningar vid Björkenäs.
S:e Christophers Gilles Chroenica VIII, Kalmar 1934. lbid.:
Stora Kraveln Elefanten, Svenska flottans historia l.
2 Det utrymme, som här stått till förfogande, har varit
begränsat, och på grund därav har det ganska rika bildmaterial,
som våra medeltida skeppsavbildningar. på kyrkmålningar,
altarskåp etc. utgör, i blott ringa omfattning kunnat utnyttjas.
En studie: Svenska skepp på medeltiden, som av förf. påbörjats, är avsedd att i möjligaste mån avhjälpa bl. a. denna brist
i framställningen.
3 Humbla: Galtabäcksbåten etc., anf. arb. s. 76.
4 .~skekärrsskep~et, som av förf. rekonstruerats i ritning,
var sannolikt en knarr, och är det enda högbordiga skepp från
vikingatiden, som hittills påträffats.
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piskt för den äldre medeltidens köpmannaskepp. Så
småningom gjordes skeppen större och lastdrygare,
samtidigt som skrovformen-till en början mest på
grund av stävrodrets införande - förändrades, särskilt beträffande för- och akterpartierna. De breda
bukiga skepp, som voro förhärskande under högmedeltiden, avlöstes slutligen av långsmalare, mera
lättseglande typer. Samtidigt med att skeppen ökade
i storlek gjordes nämligen även ansatser till en förbättring av skrovformerna, så att de mera anpassades
efter den under 1400-talet inträdande förändringen
i tacklingen. Skeppen förseddes då med2-3master
och segelarean ökades i motsvarande mån.
Det stora Riddarholmsskeppet är i förhållande till
längden synnerligen smalt, en omständighet, som
föranlett Nordberg att i detsamma se en direkt ättling till vikingaskeppen (han avser då givetvis långskeppen).l Detta kan vara sant på grund av att detta
skepp torde ha byggts som krigsfartyg, i annat fall
skulle den smala skrovformen kunnat förklaras helt
av den ovan antydda utvecklingen mot långsmalare
och mera lättseglande typer inom handelsflottan,
som ägde rum mot medeltidens slut. Man skulle
nämligen vilja antaga, att de speciellt för krigsbruk avsedda skeppen i betydligt högre grad än
köpmansskeppen följde traditionerna från vikingatidens skeppsbyggeri. Detta till följd av den långt
in på medeltiden fortlevande ledungsinstitutionen.
Ledungssnäckorna byggdes efter all sannolikhet,
möjligen med undantag för smärre nymodigheter,
på det gamla invanda sättet. Deras storlek bestämdes
genom lag och kunde variera något för olika skeppslag, men skrovformen var förmodligen densamma
som på vikingatiden, enär ledungssnäckorna framdrevas till stor del genom rodd. 2 De kunna därför
icke ha haft någon likhet i skrovformen med lastskeppen, och det synes tänkbart, att ledungssnäckornas byggnadssätt kan ha påverkat utformningen av
de - huvudsakligen för segling avsedda - skepp,
som avlöste roddsnäckorna som stridsfartyg. Av
dessa torde bardsan och skyttebåten ha varit de
vanligaste. En typ av snäcka förekom ännu vid
medeltidens slut, men det är ovisst, om den hade
så mycket mer än namnet gemensamt med ledungssnäckan.
Ett stort skede av medeltiden, högmedeltiden,
Tord O:n Nordberg: Riddarholmsskeppen anf. arb. s. 204.
Jfr Eirik Hornborg i Svenska flottans historia I, och Gerhard Hafström: Ledung och marklandsindelning. Uppsala
1
2

1949·
9-48567
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kan nog betecknas som en dekadansperiod, eller i
varje fall en stillaståendets period inom skeppsbyggeriet, åtminstone då man lägger huvudvikten
vid skrovens formgivning och tacklingen och bortser
från de eventuellt under denna tid gjorda förbättringarna av tekniska detaljer i skeppen. En uppryckning ägde, som nämnts, rum under 1400-talet,
då skeppen formades och tacklades med hänsyn
icke enbart till lastdrygheten, utan även till sjövärdighet och seglingsförmåga. En sådan utveckling
var en naturlig följd av det stora uppsvinget inom
handel och samfärdsel, ett uppsving, som på 1500talet blev ganska betydande för vårt vidkommande
och inom skeppsbyggeriet avsatte icke oväsentliga
spår.
Om vi utgå ifrån, att de slutsatser beträffande de
medeltida kalmarfartygens datering, som författaren
kommit fram till, äro i huvudsak riktiga, så finna vi,
att en rätt avsevärd förändring i skrovformerna
synes ha fortgått från den tid, 1200-talets mitt, då
det äldsta av kalmarfynden sannolikt byggdes, och
fram till slutet av 14oo-talet, den tid, då förmodligen
kölarna till Fynd V och VI sträcktes på något av
kalmarkustens? varv. Det förekom ju, då som nu,
ett flertal olika skeppstyper samtidigt, varför det är
otänkbart att inrangera alla olikheter i de funna
skroven såsom led i en jämnt fortgående skeppsbyggnadsteknisk utveckling, men till en viss del
kunna de nog anses vara det. På pl. 30 åskådliggöres schematiskt de funna fartygens utseende.
Märk olikheterna i planform och tvärsnitt samt
stävarnas form och fall. (Språnget har i samtliga
dessa fynd kunnat blott mer eller mindre osäkert
bestämmas.)
Fynd I har bredare akter- än förskepp med största
bredden förlagd något akter om midskepps. På
Fynd II är däremot förpartiet bredast, akterskeppet
jämförelsevis smalt. I det förstnämnda fartyget är
förhållandet mellan bredd och längd som r: 2,5
(förhållandet mellan bredd och köllängd är ca r:
1,93), och i Fynd II som r: 3,3, ungefär. (l detta
fartyg förhåller sig bredden till köllängden ungefär
som r: 2,5.) I Fynd I är bredden anmärkningsvärt
stor, kanske till och med för ett medeltidsfartyg,
medan proportionerna i Fynd II torde vara mera
>>normala>> för denna tid. I Fynd IV är bredden i
förhållande till totallängden som r: 4 och i förhållande till köllängden som r: 2,6. Motsvarande
proportioner i Fynd V äro ca r: 3 resp. r: 2,35. De
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båda sistnämnda fartygen voro betydligt skarpare
i bogen än Fynd II, som haft ett mycket fylligt bogparti. Stävformerna variera, som synes, betydligt.
Fynd VI, som torde vara från slutet av medeltiden,'
har en upptill något bakåtsvängd förstäv, ganska lik,
men ej fullt så svängd, som det stora Riddarholmsskeppets. Att döma av bevarade avbildningar var
en bakåtsvängd stävform icke så vanlig vid slutet av
medeltUien, medan den däremot är allmän i början
av samma tidsperiod. I Fynd VI har bredden, som
här kan endast ungefärligen uppskattas, förhållit sig
till totala längden ungefär som I: 3,3 och till köllängden som I: 2,45 (ca), alltså nära nog samma
proportioner som i Fynd Il.
Fynd I är visserligen ett mycket litet fartyg efter
vår måttstock, men av allt att döma voro I 2- och
I3oo-talens skepp i allmänhet av små dimensioner.
Detta framgår tydligt såväl av bevarade urkunder
som av samtida avbildningar.
Om de medeltida skeppens storlekar anföres, bl. a.
av Vogel, en del uppgifter, hämtade ur hanseatiska
m. fl. urkunder. I Lybecks tullrulla från I227 göres
sålunda åtskillnad mellan skepp under läster, S-I2
läster och över I2 läster. Detta tyder obestridligen
på en mycket ringa genomsnittsstorlek hos skeppen
vid denna tid, även om, såsom Vogel framhåller,
Lybecks mycket livliga småskeppssamfärdsel med de
angränsande kusterna bör tagas med i bedömningen.
Vid mitten av I3oo-talet torde, enl. Vogel, so-6o
läster anses som normalstorlek för långseglarna, vid
tiden omkring qoo hålla sig de kända lästetalssiffrorna för koggarna mest vid ca IOO läster. Under
I4oo-talet byggdes holkar, som hade en storlek av
upp till 200 läster.
Det är sällan man i svenska källor finner några
storleksuppgifter angivna i lästetal, vanligen omtalas det blott, såsom i rimkrönikorna, att skeppen
voro stora eller att de hade så och så många mans
besättning. I Karlskrönikan nämnes dock en Eriks
av Pommern bardsa, som var på ca 8o svåra läster,
och sannolikt ansågs vara ett för våra förhållanden
stort skepp. Ar IS08 omtalas ett skepp på 30 läster1
och år I5IO )>eth skep om XXX läster oc en lithen
skytte baet ved lx (6o) starke.)> 2 Säkerligen menas
här 6o man, ej läster. Trots att skeppens genomsnittsstorlek, hos oss såväl som i andra länder, ökade
mot slutet av medeltiden synas skepp om ca 100
läster då ha varit bland de största i vårt land. Biskop
Brask i Linköping skriver i ett brev den IO mars
I517 till riksföreståndaren Sten Sture bl. a.: )>Teckis

s

eder köpa waart skep vi lota byggia wid Calmarna,
som bliffuer ey longt ffraa c (100) lästher, tha byuder
os til oförtöffwet.)>a
I en förteckning över de skepp och skutor, som
befraktades från Nyköping och Norrköping till
Stockholm och Finland åren I555-ISS6, finna vi
genomgående små lästetaL Skeppens variera mellan
10 och 50 läster, och av skutorna var den minsta på
2 små läster! den största på 20 små läster. )>Båthan>
i samma förteckning uppgivas draga 2 1 / 2-s läster.
Ett skepp, som drog 30 läster, säges ligga 5 alnar
djupt, och en skuta om 5 läster 2 1 / 2 alnar, medan
en d:o om I 5 små läster låg 3 1 j4 alnar djupt, i samtliga fall givetvis då full last intagits. 4 Som synes
var det helt oansenliga farkoster, som ännu vid
Isoo-talets mitt nyttjades i den inhemska sjöfarten.
Bland kalmarfynden torde Fynd I trots sin litenhet böra anses som ett fartyg av nästan medelstorlek, med tanke på svenska förhållanden vid
I200-talets mitt. Fynd II bör nog kunna räknas
som ett medelstort skepp för den tid, som det torde
tillhöra, medan däremot Fynd IV och VI få antagas vara under medelstorlek för skeppen på slutet
av medeltiden.
Det vore givetvis av stort intresse och av värde
för ett rätt bedömande av våra fartygsfynds relativa
storlekar att kunna ange deras lästetal, beräknade
efter samma - för oss tyvärr okända - metoder,
som man då använde. W. Vogel gjorde i sin Geschichte der deutschen Seeschiffahrt en värdefull
utredning - dock, som han själv framhåller, icke
uttömmande - beträffande lästetalsberäkningen. 5
Redan på I20o-talet, troligen ännu tidigare, beräknade man skeppens storlekar i läster, lästetalet
angav deras lastdryghet. Vi veta dock icke hur
lästetalsberäkningen vid denna tid utfördes. Vogel
anser det troligt, att man redan på medeltiden följde
en formel, som användes från ISOO-I8oo-talet:
man multiplicerade köllängden, största bredden och
rumdjupet midskepps (i fotmått) med varandra
och dividerade denna produkt med en genom erfarenhet erhållen divisor, som - om lästen räknaHand!. rör. Skand. Hist. 20: 247.
Nya källor till Finlands medeltidshist., a. a. s. 462.
s Ibidem s. 669.
4 Sam Owen Jansson: Om läst och lästetaL
Sjöhistorisk
årsbok 1945-1946, s. 43 f.
5 Anf. arb. s. 553 ff. }fr även Sam Owen Jansson: Mått, mål
och vikt i Sverige till 1500-talet. Nordisk Kultur XXX, s.
36. lbid.: Om läst och lästetaL A. a.
1

2
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Fig. 94· Bergens sigill I 276. Efter Hagedorn. Höga
svängda stävar, båda prydda med djurhuvuden. Rodret
ej markerat, eller i varje fall icke framträdande på detta
avtryck. Efter all sannolikhet avbildar sigillet en knarr.

Fig. 95· Sandwichs sigill. 1200-talet. Efter Gale Pedrick.
Höga, vackert svängda stävar. Sidoroder. För-, akteroch toppkastelL De utstickande balkhuvudena ha här
kilform.

des = 4000 skålpund - låg vid omkring 200. Han
framhåller emellertid, att den uträknade lastdrygheten givetvis avvek mer eller mindre från den
faktiska, samt att också den senare självfallet kunde
variera efter det fribordminimum, som man höll
för tillåtet. Dessutom förband man med >>läst>> icke
överallt samma begrepp. Olikheterna voro antingen
lokala, så fanns det t. ex. särskilda lybeckska, hamburgska, danzigska o. s. v. läster, eller voro de betingade av varans art, då skillnad gjordes mellan
sädesläster, silläster m. fl. På grund av att den
noggranna storleken av lästen i de särskilda fallen
icke är bekant, har Vogel i sin framställning satt
skeppslästen = 2000 kg och påpekar, att felen i

genomsnitt ej torde vara så stora, emedan den nominella lastdrygheten sannolikt beräknades efter en
helt rå metod. 1
Vill man, i trots av de vanskligheter, som därmed
äro förenade, söka angiva storlekarna av våra skeppsfynd i läster kan det alltså bli endast ganska approximativa siffror. Den av Vogel nämnda formeln torde
kunna användas även i dessa fall, såvida felmarginalen ej göres för snäv. Fynd I skulle då vara ett litet
skepp om 1o--12 läster, Fynd II ett skepp om 3035 läster, Fynd IV ca 12, Fynd V ca 30 och slutligen
Fynd VI ca 10 läster. Det stora Riddarholmsskeppet
har, som nämnts, betydligt större dimensioner och
torde kunna beräknas till ca 6o läster, medan det
mindre Riddarholmsskeppet synes ha varit av ungefär samma storlek som Fynd IV. Lastdrygheten
hos Galtabäcksskeppet skulle, enl. den av förf.
föreslagna rekonstruktionen, ha varit omkring 10
läster. Falsterboskeppet kunde, på grund av sitt
större rumdjup, draga ca 20 läster.

1 I Sjöhistorisk årsbok 1945-1946 har Sam Owen Jansson
framhållit, att >>det är ett vanskligt företag att tolka innebörden
av vad samtiden menade, när man utan angivande av fraktens
art talade om ett fartygs lästetal eller om ett fartyg »på pass vid>>
eller som >>drager>> så och så många läster. Ty så länge lästen
ännu ej frigjort sig från sambandet med varorna, beror det på
den för oss vanligen okända situationen för tillfället, vilken art
av gods lästen är tänkt i.>> (A. a. sid. 42.)
skeppsmätningsöverkontrollör Anders Anderson, som i
samma arbete beskriver svensk skeppsmätning i äldre tid, anser
det icke troligt, att någon mätning, avsedd att ligga till grund
för bestämning av skeppens och farkostemas storlek, förekommit i vårt land under medeltiden. Sjöhistorisk årsbok 19451946, sid. 5 I.

KÖLKONSTRUKTIONER PÅ MEDELTIDEN

Goda kölkonstruktioner hade man redan under
förhistorisk tid. Kölar med den sektion, som visas
på pl. 7, a, T -formig, finnas på alla de fartyg, som
konstaterats vara från vikingatiden, både de skandi-
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naviska fynden och de talrika förhistoriska båtfynden från området kring Weichsels mynning.
Alla de medeltida kalmarskeppen samt de flesta av
de yngre båtarna och skeppen ha likaledes kölar med
T -sektion. Kölens vertikala del kan variera avsevärt
i höjd och tjocklek, och kantlisterna kunna vara
större eller mindre, men principen är densamma.
Spunning förekommer visserligen i en del fall på
kölen vjd övergången till stävarna, men det synes
dock vara först mot slutet av medeltiden, som man
ibland använder kölar med spunning hela vägen.
Så t. ex. på Fynd V och på det stora Riddarholmsskeppet. (Det äldre av riddarholmsfynden synes
ha haft T-formad köl.) Kalmarfynden visa tydligt,
att man ansett T -formen för en fullgod kölkonstruktion långt sedan spunningskölen började användas,
och i en del av våra allmogebåtar fortlever den
förstnämnda költypen ännu i dag. Den risk för
bräckning av kölens kantlister, som Humbia antar
ha förefunnits, då sandborden klinkades till desamma, synes icke ha varit så stor. Intet av fynden
från Kalmar visar några nämnvärda skador på kantlisterna.· Kölen på Fynd IV har stora bräckor, men
dessa bero helt på, att deri vertikala delen gjorts för
klen. Kantlisterna äro i jämförelse därmed ovanligt
kraftiga.
Ett intressant försök att i samma köl förena den
T -formade och spunningskölens fördelar se vi i
Fynd XX, pi. 26. Tyvärr lämnade detta fynd inga
bestämda hållpunkter för dateringen. Man skulle
annars gärna vilja anse denna köl som en övergångsform mellan de båda huvudtyperna. Det är emellertid även möjligt, att spunningskölen är ett lån utifrån, kanske samtidigt med att kravellbyggnadsmetoden infördes till Norden.
STÄVLÖSNINGAR

Stävproblemet synes ha berett de förhistoriska
båtbyggarna större svårigheter. Visserligen har man
redan i Nydambåten, omkr. 300 eft. Kr., uppnått
en i stort sett fullgod stävlösning med bordkammarna
inlagda i spunningar i stävarna, men man synes ej
ha fortsatt på den inslagna vägen utan försökt sig
på en del andra konstruktioner, mer eller mindre
goda. 1 Vissa av dessa stävlösningar ha säkerligen
funnit användning endast inom starkt begränsade
områden, varit lokala företeelser, framsprungna ur
en båthyggarsläkts genom generationer vunna erfarenheter. Man skulle vilja förmoda, att de märk-

liga Hedesundabåtarnas stävkonstruktion är en
dylik lokal företeelse, icke en relikt från en länk i den
förhistoriska utvecklingskedjan.
Stävar med hak i inkanten, >>avtrappade>> stävar,
synes däremot vara en vida spridd stävform och få
därför anses markera ett visst skede inom utvecklingen. Bland kalmarfynden finnas två dylika stävar,
Fynd XXIV och XXV. PI. 27, a. På den sistnämnda
ha borden, liksom på galtabäcks- och falsterbofynden, spikats helt utanpå, men på den andra ha
de två nedre bordgångarnas kammar varit infällda
i spunningar, en detalj, som verkar såsom ett steg
på vägen mot den stävlösning, som förstäven i Fynd
I representerar. PI. 7, a. Det förefaller sannolikt,
att avtrappade stävar icke kommo helt ur modet
förrän ett stycke in på medeltiden. 2 Kanske har ett
eller annat hak på stäven nedtill brukats ännu längre
och hållit sig kvar närmast såsom en relikt från den
tid, då hela stäven försågs med hak.
Samma princip som i Fynd I se vi använd i Fynd
IV. PI. 13, b. Varje bordkam lägges i en särskild
spunning, vilkens djup i in- och ytterkant i viss mån
lämpas efter den böjning bordet fått, därigenom
underlättande dess ansättning till stäven. Samma
stävlösning som i dessa två kalmarfynd finnes även
i det äldre av Riddarholmsskeppen, vars tillvaratagna förstäv därjämte har ett hak nedtill. På Fynd
XVIII, det förmodligen yngsta av kalmarfynden,
kan man se, att samma stävkonstruktion ännu efter
flera sekler kommit till användning. Det mera primitiva sättet med borden spikade helt utanpå stäven
har annars med förkärlek använts i de smärre båtarna
bland kalmarfynden.
Fynd VI har jämnlöpande stävspunning. PI. r8, b.
Sådan förekommer också i det yngre Riddarholmsskeppet, varest dock för varje av de tre nedre bordgångarna finnas ojämna urtagningar. På de medel1 Se Humbla: Galtabäcksbåten etc. anf. arb. s. 40 f. Ytterligare en förhistorisk stävlösning av en intressant typ se vi
på den på Ingarö för några år sedan funna fören av en båt.
Sjöhistoriska museet. Här ansluta borden till väl utförda >>vindor>> - varje dylik är uthuggen, >>urgröpt•>, ur ett grovt stycke
trä - som ligga an mot stäven och forma båtens förparti.
Det är troligt, att vindor av detta slag voro mycket vanliga i
förhistoriska båtar. I Norge förekomma sådana än i dag i Holmedalsjakterna, de benämnas >>staumvindebord>> eller >>formede staumvindebord>>. Bernhard Frer0yvik: Råsegelsjakterna
i Norge. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm
årsbok I944·
2 Jfr Akerlund:
Galtabäcksbåtens ålder och härstamning
a. a. s. 30 ff.
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tida fartygen med raka förstävar, Fynd II och V,
har man gjort jämnlöpande fals för bordkammarna,
för vilkas övre kanter därjämte finnas fördjupningar
i falsen, så att anliggningen blivit jämn utan att
ändarna behövt i nämnvärd mån avfasas. På det
långt yngre Fynd XIV (16oo-talet) har man däremot gjort en särskild urtagning för var och en av
de vinkelrätt avskurna bordändarna.
Under förhistorisk tid och ett stycke in på medeltiden hade skeppens för- och akterstäv i stort sett
samma konstruktion. I och med stävrodrets införande på 1200-talet blev förhållandet ett annat.
Akterstäven gavs nu rak form, och detta inverkade
i viss mån på sättet för bordens anslutning till densamma. Samma var förhållandet med förstäven,
som så småningom även gjordes rak, eller nästan
rak, på vissa skeppstyper, ex. holken. Anslutningen av borden till akterstäven kan på våra hittills
gjorda fynd mindre väl studeras. Det är nämligen
blott i få fall, som någon del av akterstäven är
bevarad. Eftersom man icke alltid synes ha ställt
samma krav på stävlösningen i aktern som i fören,
där en stark konstruktion var mera av nödvändigheten betingad, har man ibland nöjt sig med de
enklast tänkbara lösningar. Enklast i Fynd l, där
bordändarna mötas akter om den i sektion femsicliga
stäven. På Fynd IV ha de inlagts i en jämnlöpande
spunning, medan de - åtminstone de nedre bordgångarna - på Fynd V haft en mera ovanlig anslutning. Fig. 59·
Stävarnas förbindning med kölen sker efter flera
olika principer, beroende delvis på stävens form, om
den är rak eller svängd. Ofta får ett )>självvuxet» knä
i kölstycket bilda övergång till en av stävarna. I
Fynd I är det akterstäven och i Fynd II förstäven,
som på detta sätt fått en enkel och samtidigt synnerligen stark förbindning med kölen. Akterstäven har
annars i de övriga kalmarfynden stått på kölen och
varit tappad i denna, medan förstäven varit ansluten
med en lask av ett eller annat slag. Resningsknä
förstärker i Fynd V sammansättningen vid förstäven.
I Fynd II har ett dylikt varit obehövligt. En yttre
förstärkning har i Fynd IV lagts över lasken. Ett
riktigt kri har dock endast funnits på ett skepp från
16oo-talet, Fynd XIV. Som tidigare nämnts har
dock det stora Riddarholmsskeppet en utanpå förstäven lagd förstärkning, som nog får räknas såsom
ett kri. Den är ca 2,40 m lång och har fastgjorts med
1

l

Jfr Humbla: Galtabäcksbåten anf. arb. fig. 24 A.
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Fig. 96. Det skepp, vars rester år 1933 utgrävdes vid
Bursiedon nära Southampton, hade bordläggning på
klink i tre lag, på det sätt skissen här visar.

Fig. 97. Skiss, visande hur de bordsplankor i skeppet
från Kolding, som lagts på klink, äro utformade. En
bred planka har givits formen av två på klink lagda bord.

ett par järnband, samt ligger ej över någon lask utan
i själva kröken av stäven nedtill, ett förhållande, som
synes bevisa, att den avsetts att, som meningen var
med ett kri, kunna lossna vid en grundkänning.
Kriet synes alltså vara en medeltida uppfinning.
Det lilla kölstycket på ca en meters längd, som i
Fynd I insatts mellan förstäven och kölens huvudstycke, verkar nästan som en relikt från vikingaskeppens )>undirlutn>. 1
BORDLÄGGNINGEN

Klinkbyggnadstekniken hade redan under förhistorisk tid uppnått det stadium, att den nästan
kan betraktas såsom fullgod. I Äskekärrsskeppet
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t. ex. äro borden fästade till spanten med tränaglar,
och spanten ha urtagningar för borden, så att dessa
ligga an med hela bredden. Borden ha rännor för
tätningen, som bestod av nöthår, och klinkningen
är utförd på precis samma sätt som i de klinkbyggda
kalmarfynden. I Äskekärrsskeppet ha dock klinknaglarna placerats anmärkningsvärt tätt, i regel på
blott ca 10 cm:s avstånd från varandra. Detta torde
bero på, att borden icke varit så starkt förbundna
med spantbyggnaden som i de medeltida skeppen.
I Äskekärrsskeppets botten fanns det tränaglar
genom bord och spant blott på två ställen vid varje
spant och i varje sida, ibland sutto de i 2:a och 4:e
gången, ibland i 3:e och s:e. Sjätte och sjunde bordgångarna saknade helt direktförbindning med spanten, först i ättonde gången förekomma åter naglar
genom bord och spant. Spantbyggnaden i Äskekärrsskeppet var också jämförelsevis gles. 1 Lanning
har gjorts på en del av borden. 2
Det är givetvis tätningsmaterialets art, som motiverade rännan för detsamma. En av snott eller slaget nöthår bestående tätningssträng låg betydligt
säkrare på sin plats, om den var inlagd i en urskölpning. Den kunde annars lätt trängas ut ur nåten vid
rörelser i bordgångarna under påfrestning i stormigt
väder. På de övre bordgängarna, där tätningsfrågan
ej var fullt så viktig, har man i flera av kalmarfynden,
t. ex. Fynd IV och V, underlåtit att göra någon
tätningsränna. Det är visserligen icke i alla kalmarfynden, som tätningsrännor förekomma, men det
framgår tydligt, att dylika användes inom skeppsbyggeriet under hela den tid, som nämnda fyndmaterial omspänner, alltså åtminstone fram till
slutet av 16oo-talet. I alla de medeltida fartygen ha
borden tätningsrännor, mer eller mindre väl gjorda,
Humbla anser, att tätningsinlägg i näten är ett primitivt drag som kan räkna sina anor ända frän de sydda
båtarnas tider.a Förf. är emellertid av en annan
uppfattning, nämligen att dessa tätningsinlägg voro
nödvändiga så länge man bilade upp borden. Dessa
kunde då ej göras så jämna i anliggningsytorna, som
när de sågades upp och dessutom hyvlades i lannet.
Avsaknad av tätningsrännor i ett av dessa äldre
skeppsbyggen kan nog därför uppfattas såsom en
försämring, icke som ett framsteg inom tätningstekniken.
Tätningsmaterialet är i de allra flesta av våra fynd
nöthår, vanligen i form av en av två parter hopsnodd
sträng, men även andra material ha brukats, såsom
mossa och sjögräs (i Fynd V). I bordens längd-

skarvar och i köl- och stävlaskar samt stävspunningarna har man oftast använt ett tjärdränkt grovt
tyg, vävt av nöthår eller nöthårsblandat ylle. 4 Ibland
har mossa kommit till användning även här.
Klinkningen utfördes så gott som alltid med
klinknaglar av järn. Blott i undantagsfall har på
något ställe, som t. ex. i översta bordgången på
Fynd I, tränaglar kommit till användning i nåten.
I Fynd V, liksom i en mindre båt (Fynd III), hade
naglarna icke klinkats över brickor, utan bara krökts
och kullslagits, varvid spetsen drevs in i träet. På
några av de bordgångar i Fynd I, som lågo över
vattenlinjen, hade samma metod tillämpats. Den
var lättvindigare och ansågs väl tillräckligt effektiv,
åtminstone i dessa bordgångar.
Det har allmänt antagits, att införandet av kravellbyggnadstekniken mot slutet av medeltiden motiverades huvudsakligen av att de största skeppen då
byggdes i en storlek, som översteg gränsen för vad
man lämpligen kunde åstadkomma i klinkbyggnadsteknik. Sannolikt var det dock av andra skäl, som
övergången till den nya bordläggningsmetoden
skedde. Det tidigare omnämnda Bursledonskeppet
(sid. 39), som hade en avsevärd storlek5 , är byggt på
klink, men på ett sätt, som hittills icke har konstaterats kommit till utförande i något svenskt skeppsbygge. Man hade nämligen där lagt plankorna i tre
lag utanpå varandra på det sätt fig. 96 visar. Därigenom fick man, med bibehållande av klinkbyggnadsprincipen, en utomordentligt stark bordläggning,
tillräckligt stark för även de största byggen. Det var
givetvis betydligt mera både arbetsamt och virkesslösande med en dylik metod än kravellbyggnad,
och antagligen har man främst i detta förhållande att
söka skälet, varför man så småningom övergick till
kravellmetoden i större byggen. Även utseendesynpunkten, man fick ju vid kravellbordläggning en
slät och jämn skeppssida, kan ha spelat en roll därvid1 En noggrann undersökning av Äskekärrsskeppets detaljer
(fyndet förvaras i Göteborgs museum) utfördes av förf. i sept.
1947. Jfr Åkerlund: Galtabäcksbåtens ålder och härstamning
Il, Sjöhistorisk årsbok 1948.
2 Av Humblas uttalande på s. 56 i Galtabäcksbåten etc.
framgår, att lanning ej torde förekomma på något av de förhistoriska nordiska båtfynden. Om lanning jfr Åkerlund:
Galtabäcksbåtens ålder och härstamning a. a. s. 33 f.
3 Galtabäc~sbåten a. a. s. 49·
4 Någon kemisk analys av tätningsmaterial ur kalmarfynden
har icke blivit utförd.
5
Den bevarade delen av skeppet hade en längd av ca 135
fot, och skeppet bör därför ha varit minst 160 fot över stävarna.
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lag. 1 Hos oss fasthöll man länge vid klinkbyggnad
även då det gällde ganska stora fartyg. Fynd XV,
som sannolikt kan föras till början av r6oo-talet,
är byggt på klink med tjocka bord.
Vid vilken tid man här i landet började bygga >>på
kravell>> är icke säkert känt. Det första kända fartygsbygget på detta maner i norra Europa utfördes omkring 1460. 2 Det tidigare nämnda stora skeppet
Elefanten, byggt. åren 1555-1558, är det äldsta
säkert daterbara svenska fartygsfynd hittills, där
bordläggningen gjorts på kravell. Näckströmsfyndet
kan dock vara något äldre. Gustaf V asas >>Stora
Kravelem torde säkerligen också ha bordlagts enligt
den nya metoden. Konungen befallde nämligen år
1532, att man från Danzig skulle skaffa bl. a. >>twå
godha skepstimbermen som godhe kraffuels kalfruators ära.>>3 Med kalfator torde här avses en i kalfatring, d. v. s. tätning av bordnåtarna, kunnig. Det
vill därför synas, som om bordläggning på kravell
ännu vid denna tid var ovanlig i Sverige.
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par spikar i ändan av den inre laskläppen. Ett par
s. k. zittror förekomma i Fynd Il, men dessa få nog
här betraktas som av någon anledning gjorda förstärkningar. Först i Fynd XII och XIII, båda från
r6oo-talet, finna vi nämligen, att ett annat spantskarvningssätt än det dittills till synes traditionella
börjat användas. Där har man låtit spantändarna
ligga vid sidan av varandra utan någon förbindning
sinsemellan, ett skarvningssätt, som enl. vad på sid.
104 anförts, synes ha varit vanligt i lodjorna, och
därför möjligen upptagits från Ryssland.
Våghål för slagvattnet finnas alltid i bottenstockarna. Antingen ha hålen placerats mitt över
kölen (i de fall, då kölsvinet ej ligger så djupt nedfällt över bottenstockarna, att det vilar direkt på
kölen) eller vid sidorna om dennas kantlister. På
flatbottnade fartyg har man dessutom gjort våghål
mittför en del av bordnåtarna i bottnen, t. ex. i
Fynd II.
STÄVRODRET

SPANTNINGEN

Under hela medeltiden utfördes en spantring på
precis samma sätt, som i det förut nämnda vikingatidsbygget, Äskekärrsskeppet. Spanten ha urtag. ningar för borden, så att dessa ligga an med hela
sin bredd. Spantringarna äro uppdelade i bottenstock, upplängor och topptimmer, samtliga av krokväxta stycken, vanligen av ek men någon gång av
fur. I tvärsnittet ha de rektangulär form: där spanten
äro grova, som i Fynd Il, liggande, men annars på
högkant. I Fynd V har man helt simpelt gjort spanten av krokiga furugrenar, som blott på undersidan
tillyxats och för övrigt bara avbarkats. I fartyg, som
hade utstickande balkhuvuden, fick spantningen
delvis göras före bordfyllningen, jfr sid. 33, men i
smärre båtar torde motsatta förfarandet ha varit det
vanliga.
Förbindningslaskarna i spantringarna äro alltid
långa, liggande snedlaskar, sammanhållna av dels de
tränaglar, som fasthålla det (eller de) mittför lasken
kommande bordet (borden) och dels av en eller ett
1 Att så icke alltid varit fallet visar Koldingskeppet, omnämnt på sid. 127, som är byggt på kravell i bottnen, medan
sidorna äro klinkbyggda, t. o. m. på det arbetskrävande sättet,
att en bred planka uthuggits till likhet med två på klink lagda
bord. Fig. 97·
2 Hagedom a. a. sid. s6.
3 Gust. I:s Reg. 7/4 1532.

Av det föregående torde ha framgått, att vårt
medeltida skeppsbyggeri icke varit i någon högre
grad nyskapande när det gäller köl-, spant- och
stävkonstruktioner. Man byggde i huvudsak enligt
de gamla invanda metoderna, men vissa avvikelser
och förbättringar infördes dock, såsom spunningskölen och kriet. Akterstävens ändrade konstruktion
föranleddes av den nya rodertypen, stävrodret. Vilket
av Europas sjöfararfolk, som bör tillskrivas äran av
detta framsteg, är ännu ej fullt klarlagt. Man har
ansett troligt, att det var hos friserna som stävrodret
uppfanns, men kanske var något av de nordiska folken först färdigt med förbättringen av den viktiga
detalj på ett skepp, som styranordningen utgör.
Det bjöd emellertid emot på mer än ett sätt att
omskapa akterpartiet på skeppet så, att det på
lämpligaste sättet anpassades efter den nya rodertypen. Dels borde stäven då helst göras rak, för att
man skulle få den enklaste hängninge,n av rodret,
dels var det bekvämast för styrningen om rorpinnen,
rorkulten, kunde placeras ovanför stävhuvudet.
Man blev emellertid då nödsakad att slopa det
kraftiga språnget åtminstone på akterstäven, och
skeppet fick därigenom ett vid jämförelse med de
ståtligt formade knarrarna föga tilltalande utseende.
Även stävprydnaderna knorrar, djurhuvuden
etc. - blev man tvungen att slopa på akterstäven,
man kunde dock klara sig med att, som ibland
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Fig. 99· I puts inristad skeppsbild från 1200-talets
förra hälft. Fide kyrka, Gotland. Efter Gunnar Jonsson.

Fig. 98. Skepp på ett altarskåp i Ö. V rams kyrka, Skåne.
1200-talet. Foto Kulturen, Lund. Rorpinnen är krokig,
och härigenom har den höga akterstäven kunnat bibehållas oförändrad.

skedde, fig. 35, överflytta stävprydnaden till roderhuvudet. I flera fall synes man emellertid ha löst
problemet genom att göra rorpinnen krokig och sätta
fast den på sidan av rorhuvudet på det sätt fig. 104visar. Belägg härför finna vi på bl. a. ett 120o-talsskepp på ett altarskåp i Ö. Vrams kyrka i Skåne,
fig. 98. På det skepp, som någon gång under 1200talets förra hälft inristades i puts i Fide kyrka på
Gotland, fig. 99, är rorpinnen tecknad snett över
och utanpå akterstävens överdel, vilket Gunnar

Jonsson anser vara en felteckning. 1 Denna detalj
torde emellertid vara riktig och har en viss betydelse
för dateringen av Fideskeppet. Genom att göra rorpinnen krokig kunde rodret mycket väl inställas
till erforderlig vinkel mot köllinjen såväl åt styrbords- som åt babordssidan. Förf. har genom
modellförsök förvissat sig om, att en sådan anordning
varit praktiskt genomförbar. 2 Just denna detalj
talar starkt för, att Fideskeppet tillhör den tid, då
man nyss börjat införa stävrodret på skeppen. 3
Det vid Rebrek i Koldingfjorden uppfiskade stävrodret, fig. 100, är genom sin form intressant. Dess
raka förkant och utformningen av akterkanten visar
tydligt, att akterstävsrodret vid den tid, då Rebrekrodret gjordes, hade slagit igenom, men att man ännu
ibland fasthöll vid det gamla sättet för rodrets placering, vid styrbordssidan, trots att rodrets utformning, såsom i åtminstone detta fall skett, gjordes
efter förebild av ett stävroder.
1 Gunnar Jonsson: En medeltida fartygsristning från Gotland. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm årsbok
1940. lbid.: »Kaupskip>> i Fide. Gotländskt arkiv 1941.
2 Norska båttyper, bl. a. den s. k. Sunnmersottringen, hade en
snarlik anordning för styrningen.
3 Förf. har emellertid funnit även ett yngre belägg för ovannämnda styrningsanordnings förekomst på medeltida skepp.
På ett tyskt kopparstick från början av IJOO-talet - illustration till den s. k. Alexandersagan - finns ett skepp, som har
rorkulten vid sidan av akterstäven. Tafel IX i F. M. Feldhaus: Die Technik der Antike und des Mittelalters återger
nämnda bild.

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

Fig. 100. Roder, sannolikt från I 100-talets senare hälft
eller uoo-talets början. Funnet år 1943 vid Reb~:ek i
Koldingfjorden. Något defekt i aktra kanten, där ett
stycke varit tillfogat, med tränaglar som förbindning.
Foto Koldinghus Museum.

TVÄR- OCH LÅNGSKEPPSFÖRSTÄRKNINGAR

Även om man till största delen byggde såsom man
av gammalt varit van, blev det dock, till följd av
skeppens under medeltiden starkt ökade storlek,
1 Jfr Åkerlund: Galtabäcksbåtens ålder och härstamning,
a. a. sid. 34 o. 43·

l
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nödvändigt att inom särskilt ett gebit utbygga de
ärvda insikterna inom skeppsbyggeriet. Det gäller
tvär- och långskeppsförstärkningarna.
Kölsvinet, som i vikingaskeppen är en relativt
kort balk med mastspår, får i de medeltida fartygen
en ansenlig längd. Det räcker från bog tilllåring och
är så kraftigt tilltaget, att det verkade i hög grad
långskeppsförstärkande. Det stöttas i Fynd II och
V av s. k. björnar, lagda ovanpå bottenstockarna
och med ändarna stödande mot kölsvinets sidor vid
mastspåret. En annan typ av liknande förstärkningar, men lagda tvärs över kölsvinet, >>kattspån>,
finns i Äskekärrsskeppet- det äldsta fynd, där dylika
detaljer konstaterats - och i Galtabäcksskeppet,
:fig. 92, men har icke använts i något av de andra
skeppsfynden från medeltiden. På 16oo-talet förekomma dock liknande detaljer. 1
I Fynd I har kölsvinet försetts med stora urtagningar i undersidan emellan bottenstockarna. Som
tidigare nämnts ha dessa antagligen gjorts för att
trä icke skulle behöva ligga mot trä på allt för stora
ytor, varigenom röta i kölen kunde uppkomma. På
de yngre fartygens kölsvin ha liknande urtagningar
gjorts, men i regel blott i kanterna, så att genomgående hål icke bildats.
Garneringen, av bräder eller smala plankor, har
givetvis också verkat förstärkande i långskeppsriktningen, även om dess huvudsakliga uppgift var
att skydda fartygets botten och sidor mot åverkan
från lastgodset o. a. Där slagvägare och balkvägare
funnits, som i Fynd V, har en god långskeppsförstärkning samtidigt erhållits.
De på utsidan pålagda, ofta från stäv till stäv
gående följarna, de s. k. berghulten, som senare ingingo i själva bordläggningen och lades direkt på
spanten, voro likaledes en utomordentlig långskeppsförstärkning. Det stora Riddarholmsskeppet har
haft dylika berghult, bestående av på utsidan fastnaglade plankor, 16 cm breda och 9 cm tjocka. Sådana berghult funnos i flera omgångar på de större
senmedeltida skeppen. Det synes ha v;uit först på
1400-talet, då skeppens storlek nödvändiggjorde
kraftigare förstärkningar än tidigare, som berghulten :fingo en så vidsträckt användning. Vid bordläggning på kravell kunde de ingå som tjockare
stråk i själva bordläggningen. Bland ~almarfynden
är det blott Fynd V, som försetts med berghult, i
Fynd IV kan den klena följaren, vars förnämsta uppgift var att tjäna till fäste för vanten, knappast karakteriseras som ett berghult.
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Fig. roi. Fynd V. Detalj inombords med tvär- och långskeppsbalkar, mastspår m. m.
Efter rekonstruktionsmodelL Foto St Sjöh M.

Den viktigaste sammanhållande och avsträvande
funktionen i fartyget hade dock, näst spantbyggnaden, balksystemet. I mindre skepp, som t. ex. Fynd
I, har man nöjt sig med ett system av tvärbalkar,
här placerade tre och tre över varandra. Fartygets
ringa längd i förhållande till dess bredd gjorde, att
långskeppsbalkar här voro mindre nödvändiga. De
korta långsbalkarna vid sidorna om masten hade
tydligen till uppgift blott att stötta denna. I Fynd
IV och V har tvärbalkarnas antal minskats, men i
stället har man lagt in ett system av långskeppsbalkar,
placerade ovanpå tvärbalkarna samt förbundna med
dessa genom infällning och nagling. U n derstöttning
av tvärbalkarna med vertikalt ställda timmer, >>snaeldon>,l har skett i åtminstone Fynd V, där spår för
dylika finnas i en bottenstock förut och i kölsvinet
invid masten.
Långskeppsbalkarna placerades på så sätt invid
masten, att man genom att lägga plankor på tvären
över - och förbundna med - långsbalkarna fick
en stadig mastfisk i däckshöjd. (Fynd V.) Fynd IV
var ej bevarat i så stor utsträckning, att läget av
långskeppsbalkarna kan fullt nöjaktigt rekonstrueras.

Tvärbalkarnas förbindning med fartygssidan har
i de medeltida fartygen skett på två olika sätt, dels
enbart med hjälp av knän och knäspant, dels dessutom enligt den märkliga metoden med balkhuvudena utstickande genom borden, som infällts i hak
i balken. Såsom tidigare framhållits (sid. 39) är
denna metod att fastgöra balkarna ett lån från sydligare länder. I det tidigare nämnda skeppsfyndet
vid Äskekärr invid Göta älv, genom pollenanalys
daterat till slutet av 700- eller början av 8oo-talet,
fanns det på undersidan i tvärbalkarnas ändar grunda
fördjupningar, som passade till toppändarna på de
bottenstockar, varpå balkarna vilade. 2 Alltså en
liknande anordning som finns. på de två övre balkraderna i Fynd l. Redan i Askekärrsskeppet ha
möjligen balkar stuckit ut genom bordväggen3 , men
Jfr Humbla: Galtabäcksbåten etc. a. a. sid. ror.
Philibert Humbla: Båtfyndet vid Äskekärr och H. Thomasson: Äskekärrsbåtens ålder. Göteb. o. Bohus!. Fornminnesför. tidskr. 1934.
3 På foton från utgrävningen ser man tydliga spår av ett
hak, som för en dylik balk, i ett av de översta bevarade borden.
Detta bord är dock numera så starkt skadat, att man icke kan
med säkerhet avgöra, om det var ett balkhak.
1

2
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Fig. 102. Ände av tvärskeppsbalk från skeppsfyndet vid
Kolding. Den har varit infåstad i bordväggen på liknande sätt, som tvärbalkarna i de medeltida kalmarfartygen. F'oto Koldinghus Museum.

vi ha hittills icke säkra belägg för, att dylika balkförbindningar gjordes här förr än på medeltiden.
Det är emellertid ej helt uteslutet, att man redan
på vikingatiden använde sig av denna metod. ·
Konstruktionen kan knappast sägas ha haft några
tekniska fördelar framför den med enbart knäspant
eller hängknän som förbindning. Däremot har den
medfört betydliga risker. skeppssidan skyddades
möjligen av frihult, men trots detta kunde givetvis
ett dylikt balkhuvud, vid t. ex. angöringen av en
brygga eller vid kollision mellan två fartyg, lätt få en
törn och knäckas av, varvid en läcka knappast kunde
undvikas. Särskilt vid den balkrad, som legat i eller
strax ovanför lastvattenlinjen, har risken härför
varit betydlig. W. Vogel, som observerat de utstickande balkändarna på sigillskeppen, förmodade,
att dessa skulle tjäna som ett slags fender till skydd
vid anliggning mot kajer, en funktion, som man dock
knappast torde ha avsett dem för. Han antog, att
det endast var däcksbalkarna, som man lät sticka ut
genom bordväggen, men våra fynd visa oss, att det
även var andra, lägre placerade balkar, som fingo
gå igenom sidan. Ett sigill från början av 1200talet för staden Damme1 , visar ett skepp med
utstickande tvärbalksändar. Två grova balkhuvuden
synas, ett för- och ett akter om midskepps, men därjämte finnes i vardera för- och akterskeppet två ett par bordgångar högre placerade - balkar med
utstickande ändar. Dessa balkar uppbära tydligen
däck över för- och akterskeppen. 2 Det är däremot
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osäkert, att de båda balkarna midskepps uppbära
däck, den tidigare medeltidens skepp voro nämligen
oftast (kanske alltid) odäckade över mittskeppet.
Såväl av sigillbilderna (jfr sid. 41) som av våra
fynd framgår, att detta balkförbindningssätt försvinner med medeltiden. Tidigare kanske i Syd- och
Västeuropa än i N orden, där det torde ha fortlevt
till tiden omkring 1500. Man skulle av kalmarfynden lätt kunna frestas till den slutsatsen, att denna
konstruktion alltid användes här under åtminstone
1200-1400-talen. I samtliga våra fartygsfynd, som
med säkerhet äro medeltida, ha tvärbalkarna fastgjorts på detta sätt. 3 I det från medeltidens slut
härstammande Fynd V ha såväl balkar med utstickande huvuden som balkar utan dylika blivit
använda. Det förhållandet, att ett mycket stort antal
medeltida fartygsavbildningar visa skepp, på vilka
utstickande balkhuvuden icke markeras, kan naturligtvis bero på, att konstnären, det må gälla en sigillgravör, en målare eller en kopparstickare, underlåtit
att så noggrant återge dylika smärre detaljer på skeppen, men det kan också bero på, att konstruktionen
med enbart hängknän som balkförbindning samtidigt
blivit använd medeltiden igenom. Det finns, som
tidigare nämnts, icke en enda av förf. känd nordisk
skeppsavbildning, som visar de utstickande balkändarna.
Man kan vid studiet av vissa sigillbilder göra den
förmodan, att de utstickande balkhuvudena icke

-
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Avteckning i A. Jal: Archeologie navale. Paris 1840.
2 Jfr här Winchelseasigillets skepp, fig ·30.
3 Det är icke uteslutet, att även det stora Riddarholmsskeppet haft tvärbalkar av denna typ. Vid en granskning av borden
till detta fartyg fann förf., att en bordstump (märkt so6: 6) i
ena kanten hade ett 22 cm brett och 13 cm djupt hak. Alla
borden voro vid tillfället icke åtkomliga för undersökning, varför det är möjligt, att flera av dem ha dylika hak. Är det bara
detta bord, som har sådant, kan det ju vara haket för rännbalken
till pumpen.
1

Fig. 103. Ett av de enklare sätten att fästa vanten vid
fartygssidan. De stuekos genom hål i avvisarlisten och
en stoppknop slogs på tampen. Skiss efter skeppsbild
på ett altarskåp från 1400-talets senare del i Värmdö
ka, Uppland. (Det bör ha varit svårt att nöjaktigt sträcka
vanten med en sådan fastsättning.)
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Fig. 104. Genom att göra rorpinnen krokig, på sätt här
visas, kunde man bibehålla det kraftiga språnget och den
högt uppstående akterstäven utan att taga hål i aktern
för rorpinnen. Jfr fig. 98 och 99·

alltid förbundos med bordväggen på det i kalmarfynden brukade sättet, med borden infällda i hak i
balken. Förbindningen synes ibland ha utförts på
det sättet, att balken fastspändes med en i ett hål i
den avtunnade balkändan utanför bordet indriven
kil. Fig. 38. Detta enklare sätt ser ut att ha kommit
till användning vid början av 1400-talet.
På ett fartyg å Kiels sigill (1365), fig. 107, ha balkhuvudena av sigillgravören givits en annan form.
I aktra kanten äro de tvära och i förliga spetsiga,
alltså i sektion kilformiga. Det torde knappast vara
en tillfällighet, emedan vi finna samma form återgiven på ett flertal sigillskepp, t. ex. Sandwichs från
1200-talet, fig. 95, Pooles från 1325, Wismars från
1354 och Ryes från början av 1400-talet. En dylik
form på balkhuvudena var ju till fördel åtminstone

då dylika balkar placerats så lågt, att de, då fartyget
var lastat, kommo under vattenlinjen. 1
Om sigillbildernas värde såsom studie- och dateringsobjekt råda delade meningar. Dateringar enbart
med ledning av sigillen böra givetvis ske med försiktighet, emedan den tid, som förflutit mellan det
tillfälle, då sigillet framställdes och det, då vi först
ha detsamma fastat vid bevarad urkund, är omöjlig
att fastställa. I enstaka fall kan man vidare misstänka, att gravören använt sig av ett äldre sigill såsom
förebild. Men i många fall har man all rätt att utgå
ifrån, att den fartygstyp, som sigillet visar, var vanlig
på den tid som sigillets äldsta kända beläggningsdatum angiver. Flera av de viktigaste sjö- och stapelstäderna voro nämligen måna om att hålla sina
sigill a jour med utvecklingen inom skeppsfarten.
Detta framgår tydligt av det från tid till tid växlande
utseendet av stadssigillen. På grund härav är det
antagligen blott i undantagsfall, som något äldre
sigill fått tjäna som förebild för gravören. Någon
risk för större misstag vid dateringar med ledning av
sigillbilder förefinnes således knappast, men självfallet kan man ej få fram några mera skarpa tidsbestämningar på denna väg. Icke minst kalmarfynden ha givit oss goda bevis för, att medeltidens
sigillgravörer återgåvo sin tids fartyg med en ofta
förbluffande stor detaljtrohet. Några undantag från
denna regel finnas dock bland de kända skeppssigillen. En viss förenkling och stilisering, och ej
sällan en rätt stor valhänthet i utförandet förminskar
visserligen ibland deras värde som studiematerial,
men ger oss icke skäl för att tala om >>tokiga sigillbilden>, ett omdöme som man ibland får höra. Detta
är det mest oberättigade omdöme, som kan fällas
beträffande denna stora grupp av ytterst värdefulla
skeppsavbildningar.
RELINGEN

Relingens konstruktion kan iakttagas på tre av
våra medeltida fartyg: Fynd l, IV och V. De visa
något olika, men ganska enkla utformningar av denna
detalj. Fig. 24, pi. 30 och fig. 61. På Fynd I består
relingen dels av en på övre bordets utsida fastgjord balk av furu, dels av en på insidan av topptiroren naglad följare. Den sistnämnda finna vi mot1 Att dessa kilformiga detaljer skulle vara ett slags pålagda
fender, såsom Vagel (a. a. s. 478) antagit, är osannolikt. Deras
storlek torde nämligen vara betydligt överdriven på sigillen,
och säkerligen böra de tolkas som balkhuvuden.
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Fig. 105. Sigill från 1423, för prior Hemming i Antvorskov. Efter Aarböger for Nord. Oldkynd. og Hist.
1882. Visar ett tvåmastat skepp med märs på stormasten.
Häck eller kastell över aktern. Den stora öppningen vid
låringen är troligen en lastport. Jfr här den kända bilden av en earrack från omkr. 1470, tecknad av signaturen
WA. Detta fartyg har en stor lastport vid låringen.

svarigheter till i såväl Fynd IV som V. I sistnämnda
fartyg har relingen dessutom förstärkts av ett längre
ned liggande berghult, men i Fynd IV har blott
lagts en klen följare, avvisarlist, under övre bordets
nedre kant. Denna följare har haft till huvudsaklig
uppgift att tjäna som fäste för vanten, som här varit
fastsatta på ett ganska primitivt sätt. I Fynd V se vi
en mera stabil anordning för detta ändamål, med
särskilda uppstående ståndare, vantfästen. Redan
vid denna tid hade man dock på större skepp börjat
använda röstplankor med röstjärn och jungfrur för
vantens fästande. De förstyvande vertikala timmer,
som till växlande antal finnas på de senmedeltida
större skeppen utanpå bordläggningen vid relingen,
äro måhända en kvarleva från den typ av vantfästen, som Fynd V visar. Fig. 61. Sedan röstplankor
börjat användas förlorade de ju sin ursprungliga
uppgift, men synas ha behållits såsom en god förstärkning, varvid den uppstickande delen slopades
och ståndarna neddrogos helt under relingen.
DÄCK

De största tyska skeppen på 1200-talet torde, enl.
Vogel, ha varit försedda med ett fullständigt genomgående däck, och smärre odäckade skepp hade åtminstone korta halvdäck vid båda ändarna. Kalmarskeppen äro ju genomgående små fartyg, och av de
medeltida skeppen här torde inget, utom möjligen
Fynd II, ha haft däck över mer än för- och akterskeppen. I fråga om åtminstone Fynd I och Fynd V
1

Koldingskeppet hade dock möjligen två master. Jfr s.

127.

141

är det säkert, att så varit förhållandet. I Fynd I hade
de korta däcksplankorna över akterplikten lagts >>på
lock>>, men hur de legat i Fynd V kunde ej utrönas.
Koldingskeppet torde, som på sid. 127 nämnts, ha
haft gångbord vid sidorna i mittskeppet.
Det öppna rummet mellan för- och akterdäcken
skyddades antagligen genom överspänd tältduk eller
av lösa trälämmar. Välvda överbyggnader, möjligen
blott bestående av tältduk eller hudar, hade man ofta
över akterpartiet. Fig. 62.
RIGGNING

Masten - intet av våra hittills funna medeltida
skepp synes ha haft mer än en mast1 - stod alltid
i ett spår i kölsvinet. Den stöddes vidare av de tväroch långskeppsbalkar, som placerats invid masten.
På de övre av tvärbalkarna ligger en långskeppsbalk
vid vardera sidan av masten, och ett tvärstycke
ovanpå dessa stöder masten antingen på för- eller
akterkant. Ett förhållande, som synes vara förtjänt
att beaktas, är, att i såväl Fynd I som IV har masten
sin plats för om de midskepps liggande tvärbalkarna.
Så även i Mathamskeppet. I Fynd V har den däremot ställts akter om dessa balkar. Om masten i de
förstnämnda fartygen icke var avsedd att kunna
fällas, så får dess placering sannolikt anses vara en
kvarleva från äldre skeden, då det var vanligt, att ha
masten fällbar. Den fälldes då föröver, varvid man
betjänade sig av det akterut befintliga vindspelet.
Det synes troligt, att man i Fynd I verkligen brukade
fälla masten, och sannolikt hade den då upplag i en
klyka vid bogsprötet, en klyka, som även användes
för uppläggande av rån. Jfr sid. 44·
Flermastade fartyg synas ej ha förekommit i norra
Europa förr än i slutet av 1300- eller början av 1400talet. Den äldsta bild av ett tvåmastat nordiskt fartyg, som förf. känner till, är ett sigill, som fördes av
prior Hemming i Antvorskov, Danmark, år 1423.
Fig. 105. Det visar ett tvåmastat skepp med ett råsegel på vardera masten, märs på storrnasten och
vevlingar i vanten. Bogspröt saknas däremot. Skeppet har akterkajuta. Vid låringen ett stort hål, antagligen en lastport.
Trots att, som tidigare anförts, ingen avbildning
förutom Winchelseas sigill, fig. 30, med säkerhet
antyder ett vindspel motsvarande det i Fynd I, är
det högst sannolikt, att flertalet medeltida skepp
voro utrustade med ett dylikt hjälpmedel. Ett spel
var nämligen till stor hjälp vid seglens hissande samt
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naturligtvis vid lossning och lastning och som
ankarspel.
Utöver vad som på sid. 42 f. nämnes rörande de till
segelmanövreringen hörande detaljerna är icke
mycket att säga beträffande de enkla enmastade
skeppen, först på 1400-talet blir tacklingen mera
nyanserad, även om den, i jämförelse med följande
århundradens, fortfarande var ganska enkel. Våra
fynd ge. oss hittills icke anledning att beröra utvecklingen därvidlag, den studeras fortfarande bäst
på samtida avbildningar.

Av de överbyggnader, kastell eller häckar, som
möjligen funnits på åtminstone något av de yngre
medeltidsfynden, t. ex. Fynd V, var icke någonting
bevarat. Kanhända kommer man i framtiden att
genom lyckliga fynd bli i tillfälle att studera även
konstruktionen av sådana detaljer. Möjligheterna
att finna dem bibehållna i något fynd äro emellertid
mycket små, och därför får man kanske - liksom i
fråga om tacklingen - nöja sig med att studera dem
på samtida bilder.
Våra medeltida fartygsfynd äro givetvis ännu allt
för fåtaliga och dessutom i flera fall allt för vagt
daterade, för att de skulle kunna anses lämna ett
fullt tillräckligt material för bedömandet av den
tekniska utvecklingen inom skeppsbyggeriet under
denna period. Fastän de samtliga förete ett i många
hänseenden likartat byggnadssätt visa de dock även
i åtskilliga detaljer olika konstruktioner. Det behövs
ett större antal fynd med bra dateringsmöjligheter
för att man med säkerhet skall kunna avgöra, om
vissa konstruktionsdetaljer äro typiska för en viss
tid, eller om de använts vid sidan av varandra medeltiden igenom. I betraktande av, att reminiscenser
ända från förhistorisk tid ännu kunna spåras i en del
av våra allmogebåtar, är det nog sannolikt, att samma
sega fortlevande av en gång inlärda metoder i hög
grad varit för handen även inom det större skeppsbyggeriet, ett förhållande, som ju förresten bestyrkes
av de yngre bland våra fynd.
Inget av kalmarfynden (åtminstone går detta
ej att säkert avgöra) kan antagas vara byggt
under ISOO-talet, och om 16oo-talsskeppen bland
dessa fynd måste sägas, att de äro allt för obetydliga
representanter för ifrågavarande tids skeppsbyggeri
för att i nämnvärd mån belysa utvecklingen under
1500- och 16oo-talen. Därtill behövs skepp av
Elefantens och Riksäpplets storlek

VILKA SKEPPSTYPER TILLHÖRA VÅRA MEDELTIDA FYND?

Utrymmet här tillåter icke att ingå på någon
längre utredning om de medeltida skeppstyperna,
vi veta förövrigt föga om vad som särpräglade dem,
men några av de viktigaste skola i korthet omnämnas.
Det är särskilt två skeppstyper, som med skäl
kunna sägas vara karakteristiska för detta skede och
representera en god del av vad man inbegriper i
ordet medeltid när det gäller sjöfart och skeppsbygge. Dessa typer äro koggen och holken. Båda
vunno lika stor spridning över hela norra Europa.
Såväl Hagedorn som Vogel ha kommit till den uppfattningen, att koggen hade sitt ursprung i Friesland.
Den förre antager, att koggens urbild var det stora
djupgående fraktskeppet nej i Västfrankrike, och
att denna typ i de tyska N ederländerna skulle genom
anbringandet av stävroder fått sin slutgiltiga utformning till den nya typen. 1 Denna Hagedorns
åsikt anses av Vogel (a. a. s. 49 I) vara felaktig, emedan
koggar finnas omnämnda redan vid slutet av I IOOtalet. (Vogel visste då icke, att stävrodret är minst
lika gammalt. 2 ) Ordet kogge anträffas emellertid
redan vid mitten av goo-talet i förbindelse med en
avgift, som kallades cogsculd. Detta var en kunglig
tionde, som upptogs vid Zuiderzee, otvivelaktigt
från fiskarfartygen. >>Som sådana>>, säger Hagedorn,
>>har man att se de äldsta koggarna>>. De mest kännetecknande dragen hos denna typ äro i korthet följande:
ett bestämt förhållande mellan bredd och längd,
breda rundade för- och akterskepp, flack botten och
stort lastrum, >>kort sagt en äkta handelsskeppstyp
och ur- och förebilden till de flesta nordeuropeiska
fraktskeppen till in i det 19:de århundradet.» 3
Skeppen av typen holk överträffade mot slutet
av medeltiden koggarna i storlek och utträngde mer
och mer koggen storsjöfart. Båda typerna synas
Hagedorn a. a. s. Z3 ff.
Han nämner som tidigaste kända bild av ett fartyg med
stävroder Elbings sigill IZ4Z.
3 Vogel a. a. s. 93 f.
Vogel framhåller, att den maskulina
namnformen >>der kogge•> nästan alltid härskar i det hanseatiska
området, medan den feminina formen coga, cogga, cocha etc.
förekommer mera sällan och då mest i utomtyska områden.
I svenska urkunder har namnet formen kogh (mask.), men
eftersom de gånger koggar nämnas äro få, och då det dessutom
nästan endast är i rimkrönikorna ordet förkommer, kan man
icke med bestämdhet avgöra, huruvida kogh eller koghe var
det vanliga namnet. Rimkrönikeförfattarna kunna ju förmodas
ha använt en förkortad form för rimmets skull, >>kogh och holk».
>>l kogga hafn•> heter det i Skrå-Ordningar (s. r88, 198).
1
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Fig. 106. Fynd I i Kalmar. Mittskeppet inombords. Anordningen för mastens fastsättning är utförd på ett sådant
sätt, att det varit möjligt att fälla masten föröver. Foto St Sjöh M.

uppträda ungefär lika tidigt. Redan mot slutet av
goo-talet är nämligen holk bekant såsom namn på en
skeppstyp. En ganska stor likhet synes ha funnits
mellan dessa båda typer, emedan ibland samma
skepp en gång betecknas såsom holk och en annan
gång såsom kogge. 1 A andra sidan måste dock tydliga
olikheter förefunnits, eftersom kogge och holk ofta
nämnas vid sidan av varandra. Av allt att döma låg
en del av typskillnaden mellan dessa båda skepp i
förstävens utformning. I en norsk urkund från 1365
talas nämligen om >>holkastevndn> (med stäv som en
holk). 2 Denna stävform torde vara just den, som
man så ofta finner på avbildningar av större skepp
från 1400-talet, den tid, då holken mer och mer tog
överhand över koggen såsom storskepp. Fartyget
på Amsterdams sigill, fig. 38, är efter all sannolikhet
en holk. Den nästan raka förstäven med det kraftigt
framskjutande stävhuvudet, utformat som underlag
för förkastellets främre del, torde vara just den för
holken brukade stävformen. Att holken även hos
oss uppnådde en betydande storlek torde vara ställt
utom tvivel. >>Smaa skiip och saa the holka stora>>
1
2

Vogel a. a. s. 492.
Falk a. a. s. 88.

heter det t. ex. i Sturekrönikan, och i Karlskrönikan
omtalas ofta holken såsom kungligt skepp under
sjöslagen: >>Then besta holk han hafde tha wid
skägnes (Skäggenäs i Kalmarsund) munde han för
gaa konungen war sielffuer i then holk>> (rad 150204). På ett annat ställe säges: >>han grep her rnagnus
(Magnus Gren år 1450) i hans holk wäl mz ic (150)
folk oc flera hans tjänara i andra smaa skippe siellf
xxiiijde (24:de) han harrom läste i sinne bartze
(skeppstypen bardsa) them wäl fäste.>> En holk med
150 man ombord bör ha varit ett ganska betydande
skepp för denna tid.
Mot slutet av medeltiden finna vi ett fartyg vid
namn krejare omtalat. >>V och XL holka oc Creara>>
nämnas i Karlskr. r. 8803. Krejaren var en mindre
motsvarighet till koggen, som den liknade i alla
väsentliga drag. >>Man skulle>>, säger Vogel, >>kunna
kalla den medeltidens brigg>>. En beskrivning av en .
Stralsundsk krejare om 34-36 silläster är bibehållen
från år 1407. Det var ett enmastat fartyg med skansförklädning, ett akterkastell och välvd kajuta däri.
Besättningen bestod av, förutom skepparen, fyra
man och en skeppsgosse. En krejare från Wismar
1454 var på blott 15 läster.
I senmedeltida urkunder nämnes ibland >>flög-
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skepp)>. Det har ansetts möjligt, att man i denna typ
har att se en föregångare till flöjten\ men troligare
är, att flögskeppet som typ i lika ringa grad som det
samtidigt nämnda märsskeppet skilde sig från andra
skepp vad byggnadssättet beträffar. Benämningen
kan mycket väl ha uppkommit av, att dessa fartyg
icke hade märsar utan bara en )>flög)> på masten eller
masterna. För en sådan slutsats talar bestämt följande omnämnanden: )>tehn stora bardsan ... och iij
(3) anner flög skep)> 2 och )>met Vj (6) mersskep och
nogre flög h skep)>. 3 Flögskepp kan därför mycket
väl ha varit en gemensam benämning på alla fartyg
utan märsar. Analogt härmed skulle märsskepp vara
beteckning för alla fartyg med märsar, alltså icke
heller någon speciell typ, vilket även Börjeson (s. 2 I)
framhållit. Det fanns t. ex. märsekrejare, krejare med
märs. 4
Kravel och bark tillhöra även de mot medeltidens slut uppträdande skeppstyperna.
Från vikingatiden levde kvar en del små skeppstyper: karv, som synes ha varit utrustad med åror
längs hela skeppssidan, skuta, en närbesläktad typ,
som var ett lättseglande fartyg, byrding, ett mindre
kustfartyg, samt butsa. Sistnämnda typ nämnes bl. a.
på ett par ställen i Erikskrönikan. )>Tha 1oth ko-

nungin skip til redha kogga stora och butzor breda)>
heter det på ett ställe (r. 4 I go-g I), och tidigare
talas det om )>budzor storm> (r. 3045).
Vi böra icke glömma typen knarr, vikingatidens
och den äldre medeltidens viktigaste köpmansskepp.
Det skepp, av vilket rester påträffats i Falsterbo,
har varit synnerligen högbordigt, och förf. är benägen att anse detta skepp vara en knarr.
A v de i Kalmar funna medeltidsfartygen kan
Fynd I möjligen vara en kagge, men det är även
tänkbart, att det kan vara fråga om en butsa. Fynd
II torde snarast vara en holk, medan Fynd V möjligen kan vara en krejare. Fynd IV och VI äro
svårare att hänföra till någon bestämd typ. Någon
av dem var kanske en skuta. Det stora Riddarholmsskeppet med sin jämförelsevis smala skrovform är sannolikt en bardsa, att det varit ett krigsfartyg visas av fynden i detsamma.

Börjeson: Stockholms segelsjöfart s. 431.
Styffe: Bidrag t. Skand. Hist. etc. s: 171.
3 Nya källor till Finlands Medeltidshis t.
Utgivna av E.
Grönblad 1857· S. "~73·
4 Även märseskepp kunde naturligtvis föra flög i masttopparna.
1
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Fig. 107. Kiels sigill 1365. Efter Hagedom. Raka stävar.
Tre utstickande balkhuvuden med kilform.

TERMINOLOGI

De i detta arbete använda skeppsbyggnads- och
sjömansfacktermerna förekomma med få undantag
i nautiska lexikon, blott enstaka benämningar ha
hämtats ur annan litteratur i ämnet. Bland ordböckerna kunna särskilt nämnas Nautisk ordbok,
utgiven av C. M. Ekbohrn, Göteborg 1840, C.S:th
(Carl Smith): Båtseglareordbok, Stockholm 1899,
Adolf Ekelöf: Svensk nautisk ordlista, Stockholm
1899, Emil Smith: Nautisk ordbok, Stockholm 1914
och G. Stenfelt: Svenskt nautiskt lexikon, Stockholm
1920. Ake Rålamb ger i sin Skeps Byggerif Eller
Adelig Öfnings Tionde Tom, Stockholm 1691, mycket
värdefulla upplysningar om terminologien. Utarbetandet av nedanstående ordlista har självfallet gjorts
med särskild tanke på äldre skeppsbyggeri. Förklaringarna skilja sig i olika arbeten ibland något

från varandra och förf. har i sådana fall, här och där
med någon ändring av formuleringen, följt den, som
synes bäst definiera det aktuella begreppet. För
ett par detaljer, som sakna motsvarigheter inom
nutida skeppsbyggeri och ej heller finnas nämnda i
äldre litteratur, har här helt nya benämningar måst
skapas. Av utrymmesskäl äro en del av de mest välkända termerna icke medtagna, och av samma skäl
ha förklaringarna ibland gjorts mera kortfattade än
i flertalet ordböcker. Några båtdetaljer, särskilt
sådana i mindre båtar, äga i vissa trakter lokala benämningar. Någon gång har förf. använt sig av en
dylik benämning, som - emedan den redan vunnit
spridning genom nyare litteratur i ämnet - kanske
bör lämnas företräde framför den ursprungligen
mest allmänt vedertagna termen.

Akterskarp, den inknipna delen av ett fartygsskrovs botten akterut.
Akterskeppet, den del av fartyget\ som befinner sig akter
om skrovets bredaste del.
Akterspegel, den plana eller buktiga yta, som avslutar ett
fartyg akterut.
Akterstäv, det på kölens aktra ända stående timmer, som
sammanbinder fartygets sidor akterut, och vid vilket
rodret är fästat. Benämningen akterstam, som även
ofta användes, har äldre hävd. I Rålambs här ovan
anf. arb. användes sistnämnda term.
Ankar-armar, de krökta delar av ett ankare, som utgå
från ankarläggens nedre del. Ankar-fly, den spadformiga delen av en ankararm, varmed ankaret griper,
-krona eller -kryss, den punkt, varifrån armarna utgrena sig, -lägg, den längsta delen, >>kroppem>, på ett
ankare, -ring, ring, som går genom läggens övre del,
och i vilken -trossen är fastgjord, -stock, den del av
ankaret, som är vinkelrät mot läggen, tjänar att balansera ankaret, så att alltid ett av flyna kan gripa. På
de medeltida ankarena var stocken alltid av trä, numera är den oftast av järn.
Avvisarlister, balkar eller plankor, pålagda långskepps på
utsidan av fartyget till skydd mot törnar från andra
fartyg, kajer, bryggor etc.

Babord, fartygets vänstra sida, då man står vänd föröver.
Bakstag, tåg som stötta en mast akteröver.
Balkvägare, grova plankor, fastgjorda långskepps på insidan av spanten och tjänande till upplag för tvärbalkarnas ändar samt till långskeppsförsträvning.
Berghult, kraftiga plankor, som, ibland i flera omgångar,
fastsattes långskepps på utsidan av fartygsskrovet.
Benämndes även barkholt. De kunde även ingå i
själva bordläggningen, som tjockare plankor i denna.
Betingar, vertikalt ställda timmer, med en över däcket
uppstickande del, formad för fastgöring av trossar etc.
Beting kallas även den konstruktion - bestående av
två över däcket uppstickande ståndare, betingsknektar,
samt en mellan dessa fastgjord tvärbeting - kring
vilken ankartåget anbringas på ett sådant sätt, att
erforderlig friktion erhålles, då det vid ankarets fällande löper ut.
Betås, en lång stång, varmed råseglet spändes ut åt
sidan, då man seglade fördevind.
Bidevind ligger ett fartyg, då det seglar så nära vinden,
som möjligt.
Björn, förstärkningstimmer, lagt ovanpå bottenstockarna
vid sidorna om kölsvinet till stöd för detta invid mastspåret. Även vissa stöttor i ett fartyg benämnas björnar.
Bladlask, en starkt uttunnad lång snedlask (se lask),
vanlig särskilt vid bordens längdskarvning.
Blinda, ett råsegel, som hade sin plats under bogsprötet. Satt ett sådant segel på en liten stång över
bogsprötet kallades det bovenblinda.

1 Fartyg bör i denna liksom i andra ordlistor ersättas med
båt i tillämpliga fall, d. v. s. då motsvarande detaljer förekomma
även i småbåtar.
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Bog, den avrundade bukiga delen av förskeppets sidor.
)>Babords bog)> och )>styrbords bog)>.
Bogband, en förstärkning tvärs över och på ömse sidor
om förstäven för att sammanhålla och stärka bogen.
Bogspröt, ett från förstäven utskjutande kraftigt rundhult, avsett för fästande av stag, stagsegel och boliner.
Bojort, ett på 1500- och 16oo-talen vanligt fartyg av
mindre- eller medelstorlek. Hade vanligen två master,
men även enmastade bojorter förekommo.
Bolin (boglina), ett tåg, varmed lovartsdelen av ett råsegel 'under hidevindssegling hålles sträckt föröver.
Bolinen fästes vid seglet i en s. k. bolinspruta, ett kort
tåg, vars båda ändar äro fastgjorda vid seglets stående
lik på något avstånd från varandra.
Bord, bordläggningsplankor, de plankor, som bilda
ytterskalet på ett fartyg eller en båt. Fordom benämndes även hela skeppssidan bord, därav uttryck som
ombord och utombords m. fl.
Bordgång, de hoplaskade bordläggningsplankor, som tillsammans utgöra en längd från för till akter, bilda en
bordgång.
Bordhals, den närmast stäven kommande delen av
förliga bordet i en bordgång.
Bordkam, se kam.
Bordnaglar, trä- eller järnnaglar, som sammanhålla bord
och spant.
Bottenstockar, starka timmer av mer eller mindre böjd
form, som ligga tvärs över kölen och giva form åt
fartygets botten. En bottenstock utgör understa delen
i en spantring.
Bottentiljor, trampbräder, vanligen sammanfogade till
flak, lagda tvär- eller långskepps över bottenstockarna.
Brassar, tåg som leda från yttersta ändarna, nockarna,
på en rå, ned till däck samt tjänande till att manövrera rån i lämplig skevning till vindriktningen.
Bråspel, se vindspel.
Bärighet, ett fartygs förmåga att bära last.
Dragg, ankare med flera än två flyn men utan stock.
Dragrepet, äldre benämning på det tåg, varmed ett råsegel hissades och firades. Numera benämnes det
fall.
Drev och drivning, se kalfatring.
Dymling, träbult, som användes till förbindningar. Förf.
skiljer mellan dymling och tränagel. Den senare är
alltid försedd med huvud och är vanligen kilad i andra
ändan, medan en dymling saknar huvud och ofta ej
heller är kilad.
Dyvicka el dyvika, propp till länshål, urtappningshål1 i
en båt. Även själva hålet kallas ibland dyvicka.
Däcksbalkar, de balkar, som uppbära däcket.
Däcksband, krumtimmer, som under däcket läggas tvärs
förstäven och fastnaglas vid båda fartygssidorna.
Esping, äsping, vid slutet av medeltiden omtalas espingen
såsom ett slags mindre krigsfartyg, synbarligen avsett
i huvudsak för rodd. Senare är esping benämning på
en större skeppsbåt eller barkass.
E ssing, se ässing.
Fall, en stävs eller masts avvikning från lodlinjen. Även
benämning på de tåg, som användas för att hissa och
fira seglen.

Fingerlingar, de järnhakar, med vilka rodret upphänges
i rormaljorna och fasthålles vid akterstäven.
Fira, att gradvis släppa efter på ett tåg, i vars andra ända
en kraft verkar.
Fjäder, det parti av en spunningsköl, som bildar spunningens översida.
Frihult, stycke av en trästock, som fastgjort i ett tåg
hänges utombords för att skydda fartygssidan mot
skamfilning.
Fånglina, ett i fören på en båt fästat tåg, varmed båten
förtöjes.
Följare, förstärkningstimmer, vanligen fastnaglat till ett
annat timmer, t. ex. vid en stävs inkant. Benämningen
har i detta arbete använts för ett par detaljer av något
olika art, för vilka en bättre och riktigare term icke
kunnat hittas.
Fören, den förligaste delen av ett fartyg.
Förhydning, en utvändig extra beklädnad å ett fartygs
botten.
Förlig, åt fören till på ett fartyg. Förlig vind är däremot
= vind akterifrån. (Egentl. fördevind, jfr bidevind.)
Förskarpen, även förpiken, den del av fartyget förut, som
motsvarar akterskarpen akterut.
Förskeppet, den del av ett fartyg, som är belägen för om
skrovets bredaste parti. I mera vidsträckt bemärkelse
kallar man hela den förliga hälften av fartyget förskeppet och den aktra hälften akterskeppet.
Förstäven el. förstammen, skrovets förligast belägna
konstruktionsdel, som sammanbinder fartygets sidor
förut. Den är laskad till eller på annat sätt förbunden
med kölen.
Förstävsknä, krumtimmer, som förstärker sammanbindningen mellan köl och förstäv.
Gaffel, ett rundhult, som med sin tjockare kloformade
del griper om en mast, och till vilken övre liket av ett
trapetsformigt segel är fastnajat.
Gaffelsegel, trapetsform~~t segel, vars främsta lik är rörligt
fästat till en mast. Ovre liket är fästat vid en gaffel
och det nedre styres vanligen av en bom, ibland av
endast skotet.
Galjon, en utbyggnad av förskeppet vid bogsprötet.
Garnering, den bräd- eller plankbeklädnad, som fästes
på insidan av spanten.
Gatt, 1) ett hål eller en öppning å ett fartyg, t. ex. haloch skivgatt z) inloppet till en hamn.
Gattad, man säger flatgattad akter, då den är flat, rundgattad, då den är rundad.
Gods, kallas med ett gemensamt namn allt i riggen ingående tågvirke. Stående gods, det fasta, såsom vant
och stag, löpande gods det rörliga, såsom fall och skot.
Hals, se bordhals. Hals kallas även det förliga nedre
hörnet av ett segel, liksom även det tåg, som sträcker
ned detta hörn.
Halvspant, spant, som ej går tvärs över kölen, och alltså
saknar bottenstock. I likhet härmed benämnes en
balk, som ej går tvärs över fartyget, halvbalk.
Halvtimmer, spantstycken i för- eller akterskarpen, som
ligga ovanför s. k. )>käringan>, se detta ord.
Hukplanka, bordläggningsplanka vid stävarna i ett fartyg, på vilket icke alla bordgångarna nå ända fram till

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

stäven. Hukplankan är försedd med ett hak och mottager däri instickaren, ett avsmalnande bord.
Hå, gamla benämningen på tullklampar med knagge.
Termen användes än i dag på sina håll i vårt land.
Håband, ögla av rep, läder eller vidjor, som fastgjordes i
ett hål i håns knagge. Aran stacks vid rodden genom
håbandet. Den norska benämningen är hamleband.
Hå/skeppet, utrymmet nederst i fartyget under durkarna,
bottentiljorna.
Häck, en på hög- och senmedeltida fartyg vanlig, men
icke alltid förekommande, påbyggnad över akterskeppet, vanligen på tre sidor försedd med barriär.
Hälen, aktersta ändan av kölen.
Hängknä, ett vinkelformigt timmer, som användes vid
förbindningen mellan tvärskeppsbalkarna och spanten.
Ett knäspant (se detta ord) är ett slag av hängknä,
som samtidigt ingår såsom en del av spantringen.
Jungfru, plattrunt trästycke med hål, vilkas antal kan
variera (vanligast är det tre), för iskärning av tåg. Runt
kanten har jungfrun en halvrund urskölpning, kip,
för omläggning av de tåg (vant, barduner etc.), till
vilka den hör.
Kabyss, kokrummet, köket, på ett fartyg.
Kalfatring, drivning och beckning av nåten för att få den
tät. Drivning är att täta en nåt med hjälp av drev och
drevjärn. Drev, repat tågvirke.
Kam, det stycke av en bordläggningsplanka, som ligger
an i en stävspunning.
Kantkrum, en bordläggningsplankas buktning från
sidan sett.
Kantlister, på en köl, de på en viss typ av kölar, Tformade, upptill utsparade >>flänsar», till vilka sandborden klinkas eller spikas.
Kantringsspant, de spant i fören och aktern som, i längdsnittet sett, ej sitta vinkelrätt mot köllinjen utan luta
akter- resp. förut.
Kardel, även dukt, var och en av de huvuddelar, varav
ett tåg är slaget.
Kastell, uppbyggnad i fören eller aktern på särskilt
medeltida fartyg men även förekommande på I 500talsskepp. Ursprungligen hade kastellen formen av
höga, på stolpar vilande stridsplattformar. Så småningom sammanbyggdes de mera organiskt med skroven. Häcken är en enklare form (eller ett rudiment) av
akterkastellet.
Kattspår, förstärkningstimmer, som lagts ovanpå bottenstockarna tvärs över kölsvinet. Liknande förstärkningar, som ej gå över kölsvinet, benämnas björnar,
se detta ord.
Kip, en i block, jungfrur etc. gjord urskölpning eller
skåra för omläggning av ett tåg.
Klink, ett fartyg är byggt på klink då borden med sina
underkanter äro lagda utanpå, samt fastnaglade vid,
närmast underliggande bords överkant. Fogen i
dubbleringen kallas nåt.
Klinka, båthyggarterm för nita. Består i att genom hamring tillstuka ändan av en järnnagel mot en påsatt
klinkbricka, så att nageln ej kan utdragas. Detta klinkningssätt benämnes i detta arbete vanlig klinkning.
Även det enklare sättet att kröka ändan av en genom-
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driven järnnagel eller spik och därefter driva in den i
träet, kallas klinkning.
Klinknagel, nagel av järn, varmed borden sammanhållas och nåten åtdrages. Nagelhuvudet sitter vanligen på bordets utsida (i för- och akterskarparna, där
det är svårt att nita inifrån, kan det sitta på insidan).
Även sammanfästning av borden med naglar av trä
förekommer, men termen klinknagel blir då oegentlig.
Klot, en svarvad, genomborrad detalj av trä, som fastbändslas vid vant och barduner, att leda smäckrare
tåg.
Knap, detalj av trä för beläggning av tåg. Kan fastsättas
vid reling, däck, rundhult etc.
Knävring, en kort träpinne (vanligen med en fals i mitten), som brukas såsom stoppare för en genom ett hål
instucken tågända, i vilken den fästes i ett öga eller
med en knop.
Knä, ett krumtimmer i vinkelform, som förenar vissa
detaljer i ett fartyg med varandra, t. ex. stävarna med
kölen, balkar med spanten etc.
Knäspant, ett vinkelformat spantstycke, som ibland användes över tvärskeppsbalkar, då dessa, som i medeltida fartyg var vanligt, nådde fram till och till och
med gingo igenom bordväggen. Termen präglad av
förf. Jfr hängknä.
Koffernagel, en i ett hål i relingen eller i en nagelbänk
nedsatt rund bult av trä eller järn, avsedd för fastsättning av löpande gods.
Kravell el. kravel, byggt på k. säges ett fartyg vara, då
bordläggningsplankorna ligga kant i kant emot varandra utan överskjutning. Även namn på en fartygstyp under 1400- och I500-talen.
Kri, ett utanpå nedre delen av förstäven pålagt trästycke,
som fastgjordes så, att det vid en grundstötning kunde
lossna utan att fartyget därför blev läck. Resningsknäet vid förstäven kallas ibland inre kriet. .Numera
benämnes även yttre vinkeln mellan köl och förstäv kri.
Krumtimmer, krokväxta timmerstycken, som användas i
skeppsbyggeriet.
Krysstimmer el. käring, ett V -formigt kort timmer, som
brukar placeras i akterskarpen, där det utgör bottenspantstycke. Även de V-formiga timmer, som vid
för- och akterstävarna bruka fastgöras under däcket
eller ässingen, benämnas krysstimmer eller kryssband
(= däcksband).
Käring, se föreg. ord.
Köl, det understa timret, >>ryggraden>>, i ett fartyg.
Kölgången el kö/stråket, bordgången närmast kölen. Se
även sandbord.
.
Kölsvin, ett kraftigt timmer, som ligger ovanpå kölen
och bottenstockarna, vanligen nötat i de senare, d. v. s.
bottenstockarna äro infällda i hak i kölsvinet. I kölsvinet brukar finnas hål, spår, för masten.
Lann, det parti av borden i en klinkbyggd farkost, varmed
de ligga an mot varandra i nåten.
Lanning, en förtunning (avfasning) i lannet för att få
bättre anliggning av borden till varandra.
Lask, längdskarv på timmer eller plankor. Se fig. 108.
J och P liggande snedlask, O stående do, Q stående
>>halvt- i halvt>>-lask, R liggande d:o, S liggande hak-
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lask. Förf. har för >>liggande>> och >>stående>> laskar även
använt benämningarna horisontal resp. vertikal lask.
Latinsegel, trekantigt segel, vars ena lik är fastnajat vid
en lång rå, som är ställd snett till masten med råns ena
nock uppåt akteröver.
Latta, tunt trästycke, påsatt för att hindra skamfilning.
Lik, tåg varmed ett segel är kantat och tjänande till förstärkning av seglet. På ett råsegel kallas det övre liket,
som är fastnajat vid rån, för råliket, sidoliken kallas
stående lik och det undre, horisontella liket undra lik.
Lodja, en rysk fartygstyp, känd sedan tidig medeltid.
Blev efter Johan III:s krig med Ryssland vanlig även
i Sverige och användes här mycket på r6oo-talet som
transportfartyg.
Loggertsegel, trapetsformigt råsegel med förliga liket
kortast. Rån ligger an till masten nära främre nocken.
På s. k. flygande loggertsegel ligger rån an vid masten
närmare råns mitt, varjämte skillnaden i längd mellan
de stående liken ej är fullt så stor.
Långskepps, i fartygets längdriktning.
Låring, avrundningen mellan sidan och aktern, >>höften>>
på ett fartyg. >>Styrbords låring>> och >>babords låring>>.
Längdskarv, bordens eller timrens förlängningsskarvaL
Benämnas ibland tvärskarvar, vilket är något oegentligt, varför förf. använt den förstnämnda termen.
Läst, ett i de nordiska länderna samt i Tyskland och
Holland av gammalt använt mått för angivande av
fartygs dräktighet (lastkapacitet). En utredning om
skeppslästen lämnas av W. Vogel i Geschichte der
deutschen Seeschiffart, Berlin 1915, bd. r, s. 553 ff.
Den hanseatiska skeppslästen varierade betydligt på
olika orter, men i genomsnitt kan den beräknas till
omkring 2000 kg. Vogel antager, att skeppens lastdryghet redan på medeltiden beräknades efter samma
formel, som var vanlig från r5oo-r8oo-talet. Man
multiplicerade köllängden, största bredden och rumdjupet midskepps (i fotmått) med varandra och dividerade denna produkt med en genom erfarenhet erhållen divisor, som vid en läst = 4000 skålpund låg
vid omkring 200. Vogel framhåller, att den uträknade
lastdrygheten naturligtvis avvek mer eller mindre
från den faktiska, också den senare kunde självfallet
variera efter det fribordsminimum, som man höll för
tillåtet. Jfr Sam Owen Jansson: Om läst och lästetaL
Sjöhistorisk årsbok 1945-1946.
Mastfot, nedersta delen av en mast.
Mastspår, den urtagning i kölsvinet, vari mastfoten vilar.
Saknas kölsvin eller går en mast ej ned till detta,
kan mastspår anordnas på andra sätt.
Mesanmast, aktersta masten på fartyg med flera än två
master, samt på tvåmastade fartyg, om aktra masten
är lägst.
Mudder, förekommer i allmänhet på sjöbottnen vid
långgrunda stränder med rik växtlighet och består,
förutom av fin lera, till större delen av organiska, mest
växtorganiska lämningar, varigenom färgen blivit
mörk, ända till svartaktig.
Muskyla, träklubba med kort skaft, användes vid diverse
sjömansarbeten.
Märlspik eller märlprim, ett fotslångt spetsigt verktyg,

förr vanligen av ben eller horn, liknande en pryl. Användes för att skilja kardelerna i tåg vid dessas hopsplitsning etc.
Märs, den medeltida benämningen på mastkorgen.
Sedermera ett kring toppen av en undermast fästat
plan av plank och ribbor, som tjänar att giva stängvanten större spridning.
Nock, yttersta ändan av en rå, bom eller gaffel.
Nollkrysspant el. nollspant, det spant i ett fartyg, som är
beläget vid fartygets största tvärskeppssektion. Det
markeras ibland med ett inhugget kryss å kölens översida. På ritningar betecknas det med ett kryss i en
nolla, därav namnet.
Nåt, fogen mellan två bordgångar eller två däcksplankor.
I nåten anbringas tätningsmaterial.
Nöt, en i ett timmer gjord inhuggning för inpassning
tvärs över ett annat timmer. En dylik hopfogning
kallas nötning. Rålamb (r6gr) benämner en sådan
urtagning kep (kip).
Pen, den förligaste delen av galjonen, till vilken galjonsbilden, om sådan finnes, är fastgjord.
Pik, kallas det trånga rummet längst ned i för- eller
akterskarpen. Förpiken och akterpiken.
Pinnkompass, en tavla av trä, som förr användes på skeppen och varpå med pinnar, som stuekos i hål i kompasstrecken, de styrda kurserna markerades.
Plikt, rum i ett fartyg längst för- eller akterut ovanför
piken.
Pyts, ämbar, vanligen av trä.
Pärla, pärlad rand, en för utsirning av vissa detaljer på
fartyg och båtar längs detaljens kant hyvlad smal
skåra.
Rack, krumträ varmed rån hålles invid masten. Racken
kan även bestå av träklot och s. k. slädar, påträdda en
eller flera repbyglar. Friktionen blir därigenom
mindre.
Rankt, vekt, säges det fartyg vara, som har lätt för att
kränga över åt ena eller andra sidan. Motsatsen till
rankt är styvt.
Reling, kallas i nutida träfartyg den plana översta delen
av brädgången. I detta arbete har ansetts lämpligt
att med reling beteckna överkanten av fartygssidan,
medan de förstärkningstimmer, som pålagts å in- och
utsidan av denna kant benämnts relingsföljare resp.

avvisar list.
Relingsföljare, längs relingens insida fastgjorda timmer
för förstärkning av relingskanten.

Resning, ett fartygs språng, eller vad det är högre föroch akterut än midskepps. Även en förhöjning (påbyggnad) på kölen vid fören eller aktern kallas resning,
liksom även ett fartygs master och tackling i hänseende
till höjden över vattenytan.
Rev, anordning på ett segel, varigenom dess yta vid
behov kan minskas. Består av en indelning av seglet
medelst i horisontellt-parallella rader fästade sejsingar
(korta tågstumpar). Varje del av seglet mellan raderna
av sejsingar kallas ett rev. När seglet skall revas upprullas ett eller flera rev och fastgöres med sejsingarna.
Reven kallas i vissa trakter söften. Även andra metoder
för minskning av segelytan förekommo, t. ex. en redan

FARTYGSFYNDEN I FORNA HAMNEN I KALMAR

på de fornnordiska fartygen vanlig metod att >>hefla>>
upp seglen, vilket skedde på ungefår samma sätt, som
när man drager upp en jalusi.
Rigg, se tackling.
Rorkult, rorpinne, styrval, den hävarm, varmed rodret
vrides.
Rormaljor, järnöglor, som fästas vid akterstäven och
vilka rodret upphänges i sina hakar, fingerlingar.
Rundgattat, fartyg med i plan sett rundad akter.
Rå, rundhult, som tjänar till att sprida ett råsegel. Dettas
övre lik är fastgjort vid rån med råband.
Råsegel, fyrkantiga segel, som spridas av rår.
Röst el. röstbänk, breda och tjocka plankor, som placeras
horisontellt utanför skeppssidan i höjd med däcket,
något akterligare än masterna. De tjäna till fastsättning
av vanten, giva dessa en större spridning och därigenom
erhålles bättre stöttning åt masterna.
Röstjärn, järn som fastgöras i skeppssidan nedanför röstbänken till fästen åt vanten med sina jungfrur.
Sandbord, de bordläggningsplankor, som ligga närmast
kölen, kölgången. Kallas av en del förf. sambord, (sentida
förvanskning). Benämningen sandbord för kölgången
har varit i bruk åtminstone sedan 16oo-talet (Rålamb
anf. arb.). Ursprungligen var det emellertid den
andra gången från kölen, som hade denna benämning,
emedan det var denna bordgångs plankor, som vid
uppdragandet av fartyget på land släpade på sanden.
Från båtskjulet till stranden grävde man en fåra och
i denna lades rullar av hårt trä som underlag för kölen.
Fåran var så bred, att kölgången icke rörde vid sanden,
utan först andra bordgången släpade mot denna.
(Falk anf. arb. s. 28.)
Skarndäck, plankgång runt ett träfartyg överst, täckande
topptimrens ändar. Skarndäcket ligger under brädgången, i höjd med däcket.
Skarpet, den spetsiga vinkeln mellan fartygssidorna
längst förut och akterut.
Skarpt byggt kallas ett fartyg med kilformig tvärsektion
i bottnen.
Skivgatt, ett för ledande av tåg avsett, vanligen med vridbar blockskiva försett, avlångt hål i fartygs rundhult
etc. En till sidan av ett rundhult fästad klots med
skivgatt och skiva kallas skivtask.
Skot, tåg som fåstas i skothornet på ett segel för att
sträcka det sidovägen och giva det lämplig ställning
i förhållande till vinden. I Rålamb anf. arb. benämnes
skotet >>skiötet>>.
Skothorn, det undre hörn av seglet, som drages akteröver
vid seglingen. Motsvarande förliga hörnet benämnes
halshorn.
Skrov, fartygskroppen. Tackling och inredning inbegripes icke i skrovet.
Skägget, parti som är utbyggt på förstävens förkant och
tjänar bl. a. till att understöda galjonen, där sådan
finnes.
Slaget, den rundade del av skrovet, som bildar övergången mellan sida och botten. Den eller de bordgångar, som bilda slaget, kallas slagstråk.
Slagvatten, vatten som samlas i bottnen på ett fartyg.
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Slagvägare, långskepps på insidan i slaget liggande förstärkningstimmer, fastgjorda vid spanten.
Spant, >>revbenen>> i ett fartyg, de tvärskepps ställda
hoplaskade timmer, som giva form åt skrovet och på
vilka bordläggningen fästes.
Spe/betingar, ståndare för fastsättning av spelstocken
till ett vindspel.
Spelstock, valsen på ett vindspel.
Spetsgattad, farkost med i plan sett spetsigt akterparti.
Spri el. sprit, en smäcker stång, varmed övre aktra hörnet
av ett segel sträckes ut från masten. Spriets nedre
ända vilar då i en stropp vid masten, spristroppen.
Språng el. spring, däcks- eller relingslinjens höjning föroch akterut.
Spunning, ett urhugget spår längs kölens båda sidor för
inpassning av sandbordens nedre kanter, kö/spunning.
Motsvarande urtagningar i stävarna för infällningar
av bordens ändar, kammar, kallas resp. förstävs- och
akterstävsspunning.
Spygatt, hål i fartygssidan, varigenom vatten avledes
från däcket.
Stag, tåg som stötta en mast föröver eller ett bogspröt
underifrån. I senare fallet benämnas de waterstag.
Stagsegel, triangelformigt segel, vars främre lik är fästat
vid ett stag.
Stenankare, primitivt ankare med en större sten som
tyngd och med övriga delar av trä.
stockankare, äldre ankartyp med stock av trä, övriga
delar av järn. Se ankare.
Stråkköl el. lösköl benämnes det timmer, som på båtar
med låg köl ibland pålägges under kölen. stråkkölen
ökar båtens stabilitet och styrbarhet.
Stuvlask, sammanfogning av två timmer eller plankor
utan överskjutning, >>stumt emot>> varandra.
Styrbord, fartygets högra sida, då man vänder sig föröver. Benämningen härstammar från de förhistoriska
fartygen, vars styråra alltid satt vid denna sida. Motsatta sidan låg bakom den, som styrde, och fick därav
namnet bakbord, vilket först i ganska sen tid förändrats
till babord.
Stävhuvud, övre ändan av en förstäv eller akterstäv.
Svärd, avlånga järnbeslagna träplan, som hängas utombords, ett på vardera sidan, midskepps på flatbottnade
fartyg. Det i lä nedfiras vid hidevindssegling för att
minska avdriften ur kursen. Användas än på vissa
holländska och tyska fartyg.
Tackling, tacklage, detsamma som rigg. I allmän bemärkelse allt, som tillhör ett fartygs master och segel
med tillbehör. I inskränktare betydelse avses med
tackling endast tågvirke och block.
'
Toft, sittbräda tvärskepps i en båt. De tofter, som avses
för roddarna, kallas årtofter.
Toftvägare, toftribbor, lister, som tjäna till upplag för
tofterna. Spikas vanligen på spanten.
Topptimmer, de överst sittande timren i en spantring.
Tullbord. Ässingen kallas i vissa trakter tullbord el. tullbom.
Tullar, årtullar, pinnar, som parvis fastsättas i hål i tullbordet, att lägga årorna emellan vid rodden. På tullbordet lägges vanligen, för att hindra slitning av detta,
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en över tullarna trädd brädbit, roddlappen el. rosulan.
Arlägen med tullar kallas tullgångar.
Tullklamp, se hå.
Tur, kallas en jämn vacker bukt i en svängd linje på ett
fartyg. Om t. ex. bordläggningen väl följer formen
säger man att borden ligga i jämn tur. Motsats vantur.
Tvärskepps, i vågrät riktning vinkelrätt mot kölen.
Tågnål, en träkrok, som användes till fastgöring och
sträckning av vanten, särskilt på båtar med råsegelsrigg.
Upplängor, opplängdor, de delar av spantringen, som utgöra fmtsättning uppåt från bottenstocken. Rålamb
( r6gr) skriver >>oplängiare>> = förlängare uppåt.
Vant, tåg som stötta en mast från sidorna.
Vantfästen el. vantståndare, vid utsidan av relingen på
en del senmedeltida fartyg vertikalt placerade ståndare
av trä, motsvarande våra dagars röstjärn, i vilka vanten
fastgjordes. Termen präglad av förf. Tidigare fästades vanten oftast i avvisarlisten eller följaren vid
relingen, ibland i övre bordet.
V attengången, det ställe av fartygssidan, där vattenytans
plan skär densamma. Vanligen räknas till vattengången alla bordgångarna mellan vattenlinjerna.
Vattenlinjer, de linjer på ett fartygs skrov, som utmärkas
av vattenytan dels då fartyget är tomt, tomvattenlinjen, och dels då det är lastat, lastvattenlinjen.
Vevlingar, mellan vant anbringade tågsteg för underlättande av äntring upp i riggen.
Vindor, ett slags mellanstycken vid förstäven, till vilka
bordgångarna anslutas. Ännu använda på den norska
Holmedalsjakten och på en båttyp i Hedesunda,
Gästrikland. Benämningen härstammar från på för-

historiska båtar brukade vindor. Det bordstycke, som
anslöts till stäven, uthöggs ur ett grovt ämne, så att det
fick en »vind>> (vriden) form, varigenom en smidigare
anslutning uppnåddes.
Vindspel, en mekanisk anordning för uppvindande medelst handkraft av ankare, segel, lastgods m. m. Vindspel finnas av två huvudtyper, bråspel och gångspel, av
vilka den förstnämnda äldre typen hade horisontellt
liggande spe/stock, som kringvreds med spakar. Den
vilade i två spelposter el. spe/betingar. Dessas övre
ändar benämnas manshuvud. Gångspelet har vertikal
spelstock.
V åghål, hak som urtagits i undersidan på bottenstockarna
för att slagvattnet skall kunna rinna till pump- eller
ösningsrummet, ösgattet.
Vägare, se balkvägare.
Vändgång, den bordgång i slaget på klinkbyggda farkoster, å vilken stark lanning göres både i bordets
underkant, i insidan, och vid dess överkant, i utsidan.
Vändgången bildar övergång mellan de här mera
liggande borden i bottnen och de >>resta>> borden i
slaget. På rundbottnade fartyg finns vanligen ingen
markerad vändgång.
Zittra, ett spantstycke, som lägges vid sidan av en spantskarv för ernående av starkare förbindning.
Amning, den i synnerhet på större fartyg vanliga utmärkningen av fartygets djup i fot från kölen
räknat.
Artullar, se tullar.
Assing, relingskanten på en båt. Stavas essing i Ekbohrn:
Nautisk ordbok, r84o
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Fig. ro8. Några av de i detta arbete använda termerna illustrerade. A köl med T -formad sektion. B kölsvin med C
mastspår. D bottenstock. E upplänga. F topptimmer. G garneringsbräder. H >>björn>>. I våghål i bottenstock. J vanlig
>>horisontal» snedlask i spantringen. K bordläggning på klink. L bordläggning på kravell. M sandbord. N sektion av
spunningsköL O vertikal (stående) snedlask. P horisontal (liggande) snedlask. Q vertikal halvt-i halvtlask. R horisontal halvt-i halvtlask. S horisontal haklask. T tränagel, som förbinder bord med spant. U nagelhuvud. V klinknageL
X klinknagelbricka. Y klinknagelhuvud. W kil, >>årätta>>, i tränagels inre ände. Z tätningsränna i bord. A krysstimmer,
>>käring>>. Ä ässing, äsing. Ö toftvägare. a toft. b årtull.

ENGLISH SUMMARY

Kalmar, situated on the south-east coast of Sweden on Kalmar Sound, was one of the principal
towns of the country in medieval times. It was
a place of considerable importance already in
the 12th century. Thence was exported from
the lake region of Småland iron reduced from
bog-ore, known as "Kalmar iron," and many foreign ships, especially German and Dutch ones,
were also attracted to Kalmar by the periodically
very profitable herring fisbing in the Sound. The
town possessed a good natural harbour, comprising
a bay protected. outside by numbers of islets and
shoals. A well-fortified stronghold was built on an
islet at the south side of the harbour, and the actual
town was protected by a circuit-wall making a
wide sweep towards the harbour. Kalmar played
an important röle in Scandinavian history throughout medieval times and was frequently the place
for political decisions.
In 1611, during the cruel Kalmar War, a feud
between Denmark and Sweden, the town was completely impoverished by plunder and fire. It never
entirely recovered, for already in 1647 another
violent conflagration swept over the town, seating
the fate of the old seaport. For reasons of defence
the town was, in fact, immediately transferred to
the neighbouring Kvarnholmen (Mill Island). Here
the harbour was deeper, the old one having become
more and more silted up in the course of the centuries and being fit only for small and shallow-draft
vessel s.
Nowadays the old harbour is narned Slottsjjärden (Castle Bay), since it lies immediately north of
the castle. By filling out, its original extent has
been reduced to less than half (Pl. 3), hut it nevertheless measures c. twelve acres. Slottsjjärden was
so silted up with mud - which was as much as
4 1 j 2 metres deep in places - that it was necessary
to clear it out. In 1933-34 a dam was constructed
at the entrance to the bay, the water was pumped
out and the ooze removed. During this work many

finds were made of ships and boats, pilework for
wharves, ballast-beds - some of which had been
used in a barrier across the harbour-mouth and two
as mooring-berths for vessels out in the harbourand extraordinarily rich finds of pottery, glass, leather,
objects of tin and bronze, etc. The scientific leader
of the investigations was Professor - now Antiquarius regni - Martin Olsson, examination and
measurement of the vessel finds being made by the
present author.
The vessel finds described in this publication comprise about twenty ships and boats. Very little remained of many of them, however. Best preserved
were some of the finds that are datable to medieval
times. (Swedish medieval times are usually dated
from c. 1050 to c. 1520.) Five ships derive from this
period, viz. Find I, Find II, Find IV, Find V and
Find VI, and two small boats, viz. Find III and
Find VII. None of these finds, however, belong to
the earliest medieval times, the oldest having apparently been built in the mid-13th century.
All these medieval vessel finds are clinker-built
and have keels with a T -shaped section. The keel
may vary somewhat in appearance, however. The
tightening was usually done by means of a double,
twisted cord of cowhair, for which a shallow groove
had, as a rule, been gouged in the planks. In some
places there was tightening with moss. The keel
and stem scarfs were mostly tightened with coarse
fabric saturated with tar.
Find I, the oldest of the vessel finds, was prohably built, as already mentioned, about the middle
of the 13th century or slightly later. It is quite a
small ship, c. 1I metres long and 4·55 metres broad
amidships, the depth, reckoned from the upper edge
of the keel, being approximately 2 metres. The upper part of the stempost was lacking, hut a piece
of the aft-side of the stem gave an indication of the
original curvature of the stem at the top. The
sternpost is quite straight with a moderate rake.
Amidships the vessel was almost flat-bottomed,
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hut had quite clean-shaped entrance and run. The
building material is mainly oak. A few beams or
other details are of pine. All the timber is axed.
The after-part of the keel is made of a knee-timber, whose upright part forms the base of the sternpost. This is five-sided in section, and the planks
here met in a point astern of the stern. At the stempost, on the other hand, they fitted ·inta natehes in
the ste~.
An efficient system of cross-beams strengthened
the comparatively broad hull. Of the cross-beams,
which probably numbered twelve originally, nine
remained, and of these five still lay in their approximate position. The beams had been superiroposed in threes, in four places in the hull. The
lowermost rest on the here shortened futtocks,
whose ends are geared into natehes on the lower surface of the beams. One end of these lower beams has
a knee forming the rib up to the next beam. The
remairring beams, with the exception of those placed
nearest the stem, projected through the planking,
which was fitted into natehes in the beam-heads.
The ship carried a mast, apparently lowerable,
which stood in a step in the keelson. The mast was
steadied by two longitudinal timbers, pegged to the
upper cross-beams. Forward of the mast lay a crosspiece.
The outside of the gunwale carried a rubbingstrake - not preserved. Inside the ship had a thin
ceiling of narrow battens, the uppermost of which
lay at the gunwale. There was a deck over small
seetians only in stem and stern, the square-body
being open. In the after-body stood a powerful
windlass, and where it had been there lay on the
bottom some remains of rope, presurnably from the
yard-rope, the halyard by means of which the squaresail was hoisted and lowered. lnboard on the port
how lay a simple anchor, made of tree forks endasing
a large stone.
A defective detail found in the forepart of the
ship had probably been attached over the head of
the stempost and may be assumed to have formed
a crutch for supporting the yard (Fig. 25). A similar
crutch is visible in the ship on the seal of Harderwijk (Fig. 34), and the ship on the seal of Wismar
(Fig. 32) exhibits a yard, with furled sail, lying in
the stem, possibly in a comparable crutch.
The top planking of the ship was of pine and was
jointed with small treenails, the rest of the planks
being fastened with ordinary iron rivets. At the

sternpost several planks display a strange raised part
on the outside (Fig. 26).
The· most remarkable detail in the construction
of this small ship is the projecting beam-ends. Find
I is the first vessel find in which this construction extremely common throughout the whole of medieval times - could be demonstrated. At !east four,
and probably all, of the medieval vessels constituting
the Kalmar finds, had such projecting beam-heads.
Later, in the Kolding Fjord in Denmark in 1943, a
medieval ship was recovered carrying the same kind
of cross-beams (Fig. 102). The large ship, whose
remains were unearthed at Bursiedon near Southampton in 1933, probably also had cross-beams of
this type. This hearn-fastening appears to have
been employed by the ancient Egyptians. Two
Roman vessels on a relief from c. 200 B.C. (Fig.
28), also exhibit projecting deck-beams. The ship
on the seal of Winchelsea (Fig. 30) has three projecting beam-ends and is furnished with a windlass
of apparently the same type as that in Find l. Projecting beam-heads are found besides in several of
the ships on medieval seals, ej. Fig. 34, 38, etc.
The measurements and reconstruction of Find I
appear on Pl. 4-9. Fig. 19-26 are illustrations of
a reconstruction rnadel made by the present author.
Light parts on the rnadel indicate the non-extant
parts of the ship.
Find II is a considerably larger medieval ship,
which had not been preserved to the same extent as
Find I, however. The original length of the ship
may be estimated at 19-20 m and the width at s.86 m. It was fairly flat-bottorned and had a broader
forebody than after-body. The mast was a short
distance afore of midships.
Furthest forward the keel has a knee, in which
it was tabled with the stempost, whose extant part
is completely straight. The frame-timbers lay
quite close tagether and were quite coarse. The
planks were 25-30 mm thick. The keelson is stout,
and at the mast-step found support in timbers (björnar) nogged to the fl.oor-timbers (Fig. 36). No
cross-beams remained in Find II, hut in two planks
there were hales of the same kind as those in Find
I for projecting beams; consequently it is clear that
Find II had also had beams of the same type. The
inside planking in Find II was well made with quite
close, broad planks of oak.
Find II gives proof of fairly thorough ship-building, hut was unfortunately not preserved to such an
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extent that a reliable reconstruction of the fin d could
be made. Pl. 30 shows a merely schematic attempt
at reconstruction. Nor was it possible in this case
to determine the date with any certainty on the basis
of the objects found in and near the find, hut the
author considers it probable that Find II can hardly
be more recent than the 14th century.
Find III is a small rowing-boat, which may also
be from the 14th ~entury. It was almost completely
preserved, and its appearance, after assembly and
some supplementation, is shown in Fig. 40-41.
The keel is made of a broad, hollowed plank of oak,
and is equipped on the under-side with a nogged
false-keel. There are two pairs of tholes, the sternmost pair being movable. The gunwale has at the
stempost a saddle angle-shaped in section, evidently to proteet it when hauling in Iines, etc. The
boat seems primarily to have been a ship's boat,
hut it may also have served as a fishing-boat.
Find IV was a ship c. 16 m Iong and4mbroad
with quite a raking stem and sternpost. The port
side was preserved amidships right up to the gunwale. The keel is high with broad wing-lists. In a
knee it was united with the straight sternpost, which
was not preserved, however. The lower part of the
stempost remained. Alternate floor-timbers are
coarse and of pine, the intervening ones being less
stout and of oak. The garboards were not attached
to the floor-timbers. The keelson has a step for a
mast.
There had been a thin ceiling in the ship. It had
had six cross-beams, all of which projected through
the planking in the same way as the beams in Find
I. The holes for the projecting heads of the six
beams still remained in the planking (Fig. 47-49),
hut only one of the beams still lay in the find. A
slender robbing-strake had been fixed to the outside of the uppermost strake hut one, being attached
solely with nails. It has thirteen vertical holes,
which must have been to make fast the shrouds.
Find IV appears to originate from the latter part
of the 15th century, hut no more definite date can
be given in the case of this find. Pl. 30 shows an
attempt at reconstruction.
Find V is an interesting ship find from c. 1500.
Its port side was preserved up to the gunwale, hut
the starboard side was destroyed by fire like the
after-part of the top of the port side. The northern
rampart of Kalmar Castle, built in the 157o's, lay
over the foremost part of the ship, in consequence
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of which it was not possible to uneover this section.
The total length of the ship may be computed at c.
16.2 m. The width was 5.6 m and the depth 2.4 m.
The ship seeros to have been round-sterned, with
a broad after-part. The sheer is considerable at the
how, less at the stern. Timbers as well as planks
are of pine. The outer part of the keel and stempost,
the beams, etc., are of oak. The keel is built up of
two superiroposed timbers, as also the stempost.
The sternpost, not extant, had a slight rake. The
timbers had been axed from crooked trunks and
coarse branches of pine. The planks are 25-35
mm thick. The garboards were doubled, the outer
planks being of oak. The keelson was supported
at the mast-step, as in Find II, by timbers (björnar),
here only two pairs. The inside planking is thin.
A running-strake ran along the gunwale on the
outside and a little lower down there was a similar
list. Immediately aft of midships on the outside to
port were fixed three shroud-holds of oak, which
projected over the gunwale. There had originally
been four of these (Fig. 57 and 61 ). A similar contrivance with shroud-holds of this type can be observed
on reproductians of several medieval vessels, the
earliest being on the seal of Elbing (Fig. 63). A
Swedish painting from the end of the I 5th century
(Fig. 62) shows a ship equipped with such shroudattachments.
Find V had had cross-beams as weil as longitudinal beams (Fig. 58). One of the cross-beams, situated on the quarter, had projected through the
planking. A partially preserved water-shoot (Pl.
16 c) for the pump-water had also projected from
the quarter (Fig. 6o). Part of the pump-barrel was
intact (Pl. 16 d). The ship in Fig. 62 is furnished
with a projecting pump-dale of the same kind as
that in Find V.
Find V, like Find I, was decked solely at the how
and stern. In the bottom of the hull were found
inter alia two crossbow-arrows of wood (Pl. 16 f).
The ship appears to have been destroyed in an encounter with the. garrison of the Castle, p~esumably
in an attempt to effect a landing.
Pl. 16 a and b, Pl. 17, and Fig. 57-61 show the
author's attempt to reconstruct Find V by means
of drawings and a model. The shape given to the
stern in the model lacks adequate support in the
extant find material to enable it to be regarded as
reliable. The ship may possibly have had an aftercastle or, like the ship in Fig. 62, a vaulted "cabin."
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Find VI could not be dated with any great certainty, hut probably belongs to the end of the 15th
century or early part of the 16th. The stempost,
which was samewhat ben t back, was extant, hut the
sternpost was missing. PI. 30 shows an attempt at
reconstruction.
Find VII is a small rowing-boat probably from
approximately the same period as Find VI.
Find. VIII, a small sailing-boat, seems to have
been used as a so-called "fireship," probably during
the war of I6II.
Finds IX and X, two rather small vessels, are also
Iikely to have been sunk during the I6II war. Find
X had been destroyed by fire.
Find XI appears to be a ship's boat (or perhaps a
fishing-boat), presurnably from the 17th century.
Find XII is the only carvel-built ship among the
Kalmar finds. This hull, tagether with two others,
lay beside two ballast-beds out in the harbour. The
hull contained piles of cannon-balls, of four different
sizes, and also a fragment of a cannon and one of a
smaller firearm. In the forebody there was a heap
of tiles, etc., belonging to the fire-place in the caboose.
The keel is built up of two superiroposed oak
timbers, the upper having a rabbet for the garboards.
Part of the stempost and remains of the substructure
of the head were preserved. The extant part of the
sternpost carried incised draught-marks for each
whole and half foot (åmning). The ribs were quite
irregularly placed and are comparatively slender.
Find XII had double planking. The inner planks
are of oak, c. 40 mm thick. The outer planking,
sheathing, consisted of pine planks 35 mm thick,
and seems to have replaced an earlier, original
sheating. The vessel probably carried two masts.
Before the main-mast there was a mast-step constructed in a simple manner. The exact position of
the mizzen-mast was not observable.
This vessel find seems to be the bojort Kråkan,
belonging to the Swedish navy from 1636-1646.
It was subsequently used as a revenue-cutter in
Kalmar, in whose harbour it sank in 1651. The
bojort was one of the smaller types of naval vessels
that was extremely common in Sweden during the
16th and 17th centuries. It is undoubtedly a development of the vessel type known as bojer appearing alone the North Sea coasts during the mid-15th
century. The spritsail used in this type began to be
replaced about 1620 by a new type of sail, the gaff-

sail, first occurring in Frisian waters. The Swedish
bojorts in the mid-17th century appear to have carried a gaff-sail and above it a square-sail on the
main-mast, a lateen mizzen on the mizzen-mast, a
headsail and sometimes a spritsail on the bowsprit.
At least some of the bojorts had a lee-board at the
side to reduce the leeway, since they were rather
flat-bottomed. Whether Kråkan was equipped with
one, is uncertain however.
Find XIII was a ship c. 15 m in length with
an almost flat bottom, broad how and slighter
afterbody. The only mast stood unusually far
abaft. The mast-step is a hole in the stoutest of
three damps joined in a square cross, which were
placed above the broad keelson plank (Fig. 76, 77).
The stempost is broad in relation to the size of the
ship; the sternpost is missing. The timbers were built
up most irregularly. The futtaeks were not scarfed
or nailed to the floor-timbers, hut lay alongside these
(Fig. 77). The planks, c. 1 inch in thickness, have
no groave for the tightening. Tightening was done
by means of untwisted cowhair. The planks of the
ceiling lay close together.
Certain circumstances, inter alia the method of
scarfing the timbers, support the idea that Find
XIII, which probably sank during the latter part
of the 17th century, may have been a lodja. The
lodja was a comparatively small ship, mainly used
in the Swedish navy during the 16th and 17th centuries for transport purposes, hut it could at times
carry smallish cannon. This type had been borrowed from Russia, hut was presurnably modified
to some extent in the Swedish shipyards. Fig. 79
shows two Russian lodjas in the Arctic Ocean in
the 16th century. Fig. 78 gives the measurements of
a present-day Esthonian lake-lodja.
Find XIV was a strongly built ship, entirely of
pine, with closely laid timbers. It appears to have
been c. 22m Iong and c. 7 m broad. Only the bottom of the hull was extant. Its stout and simple
method of construction indicates that it was a transport vessel, possibly a struss. The keelson was missing, and consequently it is impossible to determine
whether there was one or several masts. The tightening between the planks consisted of straw and
sea-weed saturated with tar, in some places of moss.
Over the scarf between keel and stempost had been
placed a forefoot, attached with cramp-irons. Find
XIV probably sank some time during the latter part
of the 17th century.
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Of Find XV, which was a fairly large ship, only
very little was preserved (Pl. 25 a). This vessel was
presurnably destroyed during the war of 16n, when
several ships were sunk in and near the harbour.
Finds XVI and XVII are two smallish craft,
whose remains lay upon each other, the keels facing
upwards (Pl. 23 d). They exhibit no details of
major interest.
Find XVIII wall a boat c. 9·5 m long, with a mast.
The mast stood in a step in a cut-out damp on the
keelson plank. In the boat lay an object of bone
(Fig. 90). (No fewer than 34 objects of this type
were found in Slottsfjärden.) It is the bone of a
bovine animal (although most of these objects are
·of bones from horses), worn on the upper surface
and smoothed on the other. By means oftwo wooden
pegs fitted into bored holes the bone was attached
to an underneath layer. It may perhaps have been
fitted on the gunwale to proteet it against the hauling in of lines belonging to fishing-tackle, etc. Find
XVIII cannot be earlier than the 17th century, hut
is possibly later.
Find XIX is a comparatively large boat from the
16th or 17th century. Only part of it remained. The
keel, like the keel in Find IX, was scarfed from three
pieces. The sternpost stood on the keel without being fitted into it; it was merely held fast by means of
a treenail bored obliquely through the keel.
Of Find XX, a rather small dinker-built craft,
only inconsiderable fragments remain. The keel
exhibits an unusual T -section, with coarse winglists, which have an almost harizontal under-side.
It has besides a rabbet-like groove below the winglists (Pl. 26 b). The age of the fin d could not be
determined, hut it cannot be later than the 17th
century.
Find XXI is the keel of a ship (Pl. 26 c).
Find XXII consists of some insignificant remains
of a very small boat that may derive from the Viking
Age, in which case it is the oldest boat find in Slottsf.järden. It had a deeply hollowed keel (Fig. 85).
The planks, of which only two fragments were recovered, are merely c. 10 mm thick. They were
partly fastened with iron rivets and partly jointed
with small treenails. · The length of the boat may
have been 3-4 metres.
A keelson, Find XXIII, had no mast-step in the
actual timber hut in a special damp that was
fastened with coarse dowels on the top of the
keelson.
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Stems with stage-like notches in the aft-side, as
Finds XXIV and XXV (Pl. 27 a), belong to an early
developmental type, known from several finds in
other places. The immediate purpose of the stages
was probably to make the stems as light as possible.
When the stems began to be made straight or with
a more moderate rake, such notches were no longer
necessary except at the base of the stempost (if this
was curved), where a notch occurs in a medieval
ship found in Stockholm. In such cases the stages
were made to provide a more even transition between the keel and the usually, in seetio n, high er
stempost.
The anchors of iron discovered in Slottsjjärden are
all of the type shown in Fig. 86 and Pl. 27 d, with a
stock of oak. Several are likely to be medieval.
A fine and interesting find is the rowlock illustrated
on p. 121 and Pl. 29 a. It is ornamented with incised borders and figures. The upper surface of the
branch exhibits a earved ornament in the form of a
palmette.
This rowlock was not furnished with a loop of
rope, withes or leather (håband) to hold the oar hut
had a loose thole-pin inserted into a hole aft of the
branch. This find presurnably originates from the
nth-12th century.

Our knowledge of medieval shipbuilding in scandinavia has hitherto been extremely slight. Not
until recent decades have any ship finds from this
period been brought to light and scientifically investigated. Of these, the Kalmar finds are perhaps
the most important, particularly because they were
so extensively preserved. Quite a well-preserved
ship from the end of the medieval era was, however, uneovered in the Riddarholm canal in Stockholm in 1930 (Fig. 93). A seeond ship, lying beneath it, was only partially extant. Relics of vessels
have previously been discovered in several places
in Stockholm in the course of excavati_ng foundations. One of these finds, known as the Näckström
find, probably derives from the beginning of the
x6th century. Remains of a ship with quite a
high hull and originating from early medieval
times were excavated in 1932 at Falsterbo and are
now exhibited in the Falsterbo Museum. In Denmark an interesting medieval ship was recovered
in 1943 in the Kolding Fjord. However, only
parts of it have been brought to the surface so
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far. A beam from this find is shown in Fig. 102,
and Fig. 97 illustrates how the clinker-built planks
in the ship's sides (the bottom was carvel-built) are
shaped: one broad plank has been earved out so that
it resembles two clinker-built planks. From the
mid-16th century is derived the large ship, Stora
kraveln Elefanten (The Elephant), that sank near
Kalmar in 1564. Part of this ship's after-part has
been tak~n up and is now exhibited in the National
Naval History Museum in Stockholm.
A ship excavated in 1928 at Galtabäck in Halland
is undoubtedly considerably more recent than was
previously assumed. In the opinion of the author
it is Iikely to be a West European ship from the
12th-13th century. Its planking was sawn. Fig.
92 shows an attempt at reconstruction.
(Literature relevant to the above ship finds is
cited in the footnotes on pp. 126-128.)
Shipbuilding has a Iong, proud history in Scandinavia, where it had attairred a very high standard
already before medieval times. Our medieval shipbuilding technique is essentially based on experience
handed down from earlier epochs, hut the shape of
the hull and the rigging were gradually influenced
by the development in navigation in the rest of
Europe. The Swedish ships, however, were prohably inferior in size throughout almost the whole of
medieval times. The progress made by Sweden
during the first half of the 16th century was also reflected in seafaring and shipbuilding, and in the
mid-16th century that country began in these
spheres of activity to assert itself more and more in
the North European competition.
Among the Kalmar finds Find I, despite its
smallness, is probably to be regarded as a vessel of
almost medium size, hearing in mind the Swedish
conditions in the mid-13th century, and Find II is
Iikely to be an ordinary 14th century Swedish ship.
Towards the end of the medieval period the size of
ships was considerably increased, the average then
presurnably much exceeding the size exhibited by
Finds IV and VI. The Riddarholm ship is in all
prohability quite an ordinary ship of the period.
Keel and stem constructions, frame-structure and
clinker-planking had in the main attairred their final
perfection already before medieval times. It was
chiefly with regard to transverse and longitudinal
strengthening that it became necessary, as the ships

gradually became larger, to broaden the traditional
ideas held in respect of shipbuilding. The length
of the keelson was augmented, and it was often supported laterally at the mast-step by timbers (björnar)
laid on the floor-timbers. The workmanship of the
ceiling was improved, bilge-planks and beam-stringers
were introduced in the larger vessels and resulted
in a good longitudinal strengthening inboard. The
wales laid on the outside and usually running from
stem to stern, which after the introduction of carvelplanking were incorporated in the actual planking,
likewise constituted an excellent longitudinal
strengthening. The principal binding and strutting
function in the vessel was fulfilled, however, after
the frame-structure, by the beam-system. In small
ships, e.g. Find I, a system of transverse beams was
considered adequate, hut in large ships longitudinal
beams were also essential. The fastening of the
beams to the side of the ship through insertian of
the planks into notches in the beam-ends appears to
be a method employed in Sweden throughout the
entire medieval period. This method may possibly
have been adopted already in the Viking Age, hut
no find has yet been brought to light furnishing
positive proof of this.
Introduction of the stern-rudder very soon resulted in a change in the sternpost construction,
and the form of the ship was influenced in other
respects too, since the very strong sheer previously
occurring was by degrees considerably reduced.
At first it went against the grain in more than one
way, however, to re-model the after-part of the vessel
in such a manner as to adapt it best to the new type
of rudder. The problem was sometimes solved by
making the tiller curved and fixing it as shown in
Fig. 104. Evidence of this is provided by a ship
portrayed on a triptych in a Seanian church (Fig.
98) and by a ship in a mural engraving in a Gotland
· church (Fig. 99). (Note also a German copperplate engraving from the beginning of the 14th century mentioned in the note on p. 136.) With such
a contrivance for steering it was possible to retain
both the tall sternpost and the strong sheer unchanged.
The Kalmar finds have yielded valid proof that
the medieval seal engravers and other artists reproduced the ships of their time with an often very
great fidelity of detail. The projecting beam-heads,
for instance, are faithfully portrayed in many vessels appearing on seals. The same is also true of
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the windlass contrivance on the seal of Winchelsea
(Fig. 30), and of the shroud-holds and pump-dale
in Fig. 62, etc.
From the Viking Age there survived in Seandinavia a number of ship types: the karv, which in addition to a sail seems to have been equipped with
oars along the entire side of the vessel; the skuta,
a closely allied type, which was a small fast-goer;
the byrding, also a small coasting-vessel; and the
butsa, which had a broad hull hut whose appearance
otherwise is almost unknown. The most important
of the types surviving into medieval times was, however, that designated as the knarr. That was the
merchantman par excellence of the Viking Age as
well as of the early medieval period. Fig. 94 prohably represents a vessel of that type.
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The kagge and the holk were the most common
medieval ships in the whole of Northern Europe.
The krejare (crayer) is a type that became common
during the latter part of that era. Of the vessels
recovered at Kalmar Find I can be interpreted as a
kagge, hut may perhaps also be a butsa. Find II
is most likely to be a holk, Find V being maybe a
krejare. Finds IV and VI are more difficult to refer
to any definite type; the former may possibly be a
skuta. The large Riddarholm ship, which was
equipped as a warship, is presurnably a bardsa. Our
knowledge of the various medieval ship types is so
slight, however, that no completely definite conclusion can at present be drawn with regard to the
types of ships to which our finds belong.

Fig. 109. Seal of the inhabitants of Kalmar city,
middle of 13th century.

BILDMATERIALET

Alla bilder, vid vilka fotograf (eller annan källa)
icke har· angivits, äro tagna av författaren. Plåtarna
till samtliga foton, som förf. tog vid utgrävningen
av slottsfjärden - de här publicerade utgöra ca
tredjedelen av dessa bilder - förvaras i A T A.
Originalfotografierna till fig. 100 och 102 ha beredvilligt ställts till förfogande av museumsinspektör mag. art. Sigvard Skov, Koldinghus museum.
Klicheerna till fig. 15, 16, 19, 21, 22, 24-27, 92
och 106 tillhöra St Sjöh M, som välvilligt utlånat
dem för detta arbete. U r Martin Olsson: Kalmar
slotts historia I ha klicheerna till fig. 6, 9 och 109
lånats.
= K. Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademiens antikvarisk-topografiska arkiv. Stockholm.
St H M
= Statens historiska museum. Stockholm.
St Sjöh M= Statens sjöhistoriska museum. Stockholm.

AT A

Uppmätningar samt rekonstruktionsritningar och
-skisser äro utförda av författaren (vid uppmätningen av Fynd VI, IX, XVI och XVII med biträde av amanuensen fil. kand. Nils Lagerholm).
På rekonstruktionerna äro fyndens bevarade partier ytstreckade. I sektionerna äro bevarade skurna
partier skrafferade. Där även icke bevarade detaljer för tydlighets skull skrafferats markeras bibehållna delar med korsstreckning, övriga med
snedstreckning. >>Säkra>> rekonstruerade linjer äro
heldragna medan linjer, där bevarat material icke
ger fullgod ledning, i regel äro prickade, utom då
det på annat sätt tydligt framgår, att linjerna ifråga
utgöra rekonstruktion utan säkert underlag. På modellerna av Fynd I och V ha de icke bibehållna
partierna ljusare färg. Beträffande uppmätningar
och rekonstruktioner se även not 2 på sid. 28.
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PI. I. slottsfjärden - den forna hamnen i Kalmar - med dess närmaste omgivningar. Plan och sektioner, visande de vid utgrävningarna I933-34 gjorda fynden av fartyg och båtar, rester av bryggor, stenkistor m. m. Sektionerna i dubbel skala mot planen.
I -XX fartygs- och båtskrov. XXI fartygsköL S I -S 5 stenkistor och rester av dylika, tillhörande en medeltida hamnspärr. S 6 och
S7 stenkistor för förtöjning av fartyg ute i hamnen. P-P9 rester av pålnirl'gar för hamnbryggor. Jfr sektion b-b.
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Pl. 2, a. Bevarade partier av två stenkistor, S 2 och S 5, i den sannolikt medeltida hamnspärr, som från en av slottets
hamnbryggor sträckt sig snett över fjärdens grundaste del och förmodligen även fortsatt ut över de båda huvudinlopp.en. Jfrpl. I ochpl. 3·
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b. De två stora stenkistor, 56 och 87, som tjänat såsom förtöjningsplatser ute i hamnen.
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Pl. 3. .Rekonstruerad karta över Kalmar på medeltiden. Den del av medeltidsstadens hamn, som utgrävdes åren
•932-34, angives genom vågstreckning. De till medeltid daterbara fartygs- och båtfyndens lägen äro markerade
(I-VII). I Kalmar slott. 2 Bykyrkan. 3 Dominikanerklostret. 4 Platsen för systraklostret. 5 St. Gertruds kyrka,
som synes ha varit en rundkyrka. 6 Norderport. 7 Västerport. 8 Söderport. 9 Munkeporten. 10 Synnersta vattuporten. 1 1 Sjöbroporten. 12 Nordersta vattuporten? 13 Garpetornet. 14 Strandbrygga (Fiskarbron ?). 15 Storbron,
den förnämsta hamnbryggan. 16 Korsbron. 17 Stadens >>hemlighus>>. 18-19 Hamnbryggor, vilkas namn ej äro säkert
kända. 20-21 Slottets hamnbryggor. 22 Hamnspärr. 23 Ett grund i hamnen (*Calmar~). 24 Brygga, som möjligen
är yngre än från medeltiden.
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PI. 4. Fynd I, ett mindre fartyg från medeltiden, under utgrävning. a. Plan med de överst liggande lösa· delarna av skrovet inritade.
Den streckade linjen markerar skrovets form. Minussiffrorna angiva detaljernas djuplägen i förhållande till medelvattenytan 1933.
b. Plan med en del något djupare liggande lösa detaljer. Bokstäver inom ring markera småfynd. Jfr pi. 6. c. Plan av skrovet sedan
det fullständigt utgrävts och de löst liggande delarna borttagits. Fören till vänster.
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a. Fynd I. Uppmätning av de lösa delar, nr 1-19, vilkas läge vid påträffandet ej .blev närmare angivet.

re= o

L_____

(

211\'i

.·:.:CL.....'

!C

o

8

@,

.1

'B< Jt3

./.f:,'------------·---------.....------o
,, 13!1
o
~-?"\Cj

l

:;....,.-----+-----+----------r----------···

PI.

s,

b. Uppmätning av en del viktiga lösa detaljer i Fynd I.

.y.M.YY~±O.oo

~r_:_-:0~--

PI.

s,

_ _ _ __

- - - - - - - - - ----

c. Fynd I. Längdsektion, med styrbords insida visad.
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Pl. 6, a. Fynd I. Detalj,
visande bordens förbindning sinsemellan och med
spanten.

Pl. 6, b. Fynd I. Tvärsektion vid a...,--a
på pl. 4, c.
a-~a

PI. 6, c. Fynd I. Tvärsektion
vid b-b på pl. 4, c; Bokstäver
inom ring markera småfynd.
e ligger i ett skikt, som bildats
före fartygets sänkning, w i ett
yngre skikt.
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Pl. 6, e. Fynd I. Tvärsektion
vid mastspåret. Jfr rekonstruktionen, pl. 8, b.
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Pl. 6, f. Fynd I. Tvärsektion vid e-e på pl. 4, c.

Pl. 6, g. Fynd I. Tvärsektion vid f-f på pl. 4, c.
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PI. 7, a. Fynd I. Uppmätning av köl och stävdelar efter delamas hoppassning i riktigt läge. Vid A och C roderfåsten.
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PI. 7, b. Fynd l. Längdsektion med styrbords insida visad. Rekonstruktion. Streckade partier voro bevarade. Jfr pl. 8.

PI. 7, c. Fynd I. Rekonstruerad plan av fartyget.

Pl. 8
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PI. 8, a. Fynd I. Rekonstruktion av tvärsnittet vid b-b (pl. 4, c) med spelet.

PI. 8, b. Jlynd I. Rekonstruktion av tvärsnittet vid mastspåret.

PI. 8, c. Fynd I. Rekonstruktion av tvärsnittet e-e på pl. 4, c.
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c. Fynd Il. Tvärsektion vid a-a. Rekonstruktionsförsök.
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d. Fynd II. Tvärsektion vid b-b på pl.
a. l de bord, som märkts med siffrorna 200
resp. 215, funnos hak för en utstickande tvärbalk.

a. Fynd II. Medeltida fartyg. Planuppmätning av skrovet efter utgrävningen. Fören till höger. Bokstäver inom ring markera läget av småfynd.
Dessas djupläge angives i fyndbeskrivningen och på pi. I I, a.
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b. Fynd II. Tvärsektion vid a-a på pl.
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b. Fynd II. Kölen (den tillvaratagna delen) och förstävs-del hoppassade i rätt läge. Den tillvaratagna delen av akterstäven inritad på ungefärlig plats. En schematisk
rekonstruktion av Fynd II finnes på pl. JO.
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a. Fynd II. Längdsektion, med babords insida visad. Spåntväggen längst till vänster skar av en del av akterpartiet, så att detta ej kunde helt friläggas.
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Pl. 12, a. Fynd III. Liten medeltida båt. Uppmätning av fyndet in situ. Överst plan, därunder längdsektion. Båtens
ungefårliga läge i mudderlagret, innan detta råkade i glid före upptäckten, antydes här med streckade linjer. Tvärsnittet
a--a och detaljen b ritade i dubbel skala mot planen.

Pl. 12, b. Fynd III. Uppmätning av båten efter dess hopsättning och komplettering. Fören till höger.

Pl. 13

PI. IJ, a. Fynd IV. Fartyg från medeltidens senare del. Skrovet efter utgrävningen, i plan och längdsektion. Fören till vänster. Vid
A-F hål för genom bordläggningen utstickande tvärbalkar. En dylik balk, H, var bevarad.
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PI. 13, b. Fynd IV. Köl och förstäv hoppassade i rätt läge. En schematisk rekonstruktion av Fynd IV finnes på pl. JO.
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PI. IJ, c. Fynd IV. Tvärsektioner, samt
detaljuppmätning av tvärbalk och knä.
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PI. 13, d. Fynd IV. Sektion av bordplanka. En jungfru samt en
käpp med inskurna hack, sannolikt en >>räknesticka>>. Båda detaljerna
funna i skrovet.
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PI. 14. Fynd V. Fm:tyg från slutet av medeltiden. Planuppmätning och längdsektion. Förpartiet av skrovet låg inunder slottets norra vallmur, och var ej åtkomligt.
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PI. 15, d. Fynd V. Köl och förstävsdelar hoppassade i rätt läge. Skalan gäller även för pl. a och b.
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Pl. 15, b. Fynd V. Tvärsektion vid mastspåret (jfr pl. 16, b), samt sektion (i dubbla skalan) vid b-b på pl. 14.
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Pl. 15, c. Fynd V. Detalj visande bordens
hopfästning (med kullslagna klinknaglar).

PI. 15, a. Fynd V. Detaljer, som efter skrovets upptagande lågo kvar under dess babordssida. Flertalet äro lagningslappar (L. L.), som varit spikade på bordläggningen, Till
fartyget höra även två följare, en har suttit vid relingen och en på tredje bordgången uppifrån (jfr pl. 16, b), samt tre s. k. vantfästen. Övriga detaljer här ha icke tillhört Fynd V.
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PI. 16, d. Fynd V. Försök till rekonstruktion av pumpanordningen. Svart
betecknar den bevarade delen.
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PI. 16, c. Fynd V. Rännbalk för pumpvattnet.
Bevarat stycke.
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PI. 16, e. Fynd V. Förbindningen mellan långoch tvärskeppsbalkar vid
masten.
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PI. r6, f. Fynd V. Två i skrovet funna pilar av trä.
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PI. r6, g. Fynd V. Några i skrovet funna trädetaljer, därav två knivskaft.

PI. r6, b. Fynd V. Tvärsektion vid fnastspåret. Rekonstruktion.

o

PI. r6, a. Fynd V. Längdsektion av skrovet. Rekonstruktion. Bevarade delar äro streckade.
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Pl. I7

Pl. 18

.M.

2

PI. 18, a. Fynd VI. Mindre fartyg, sannolikt från slutet av medeltiden. Plan och längdsektion av skrovet efter utgrävningen.
Fören till vänster.

---~

PI. 18, b. Fynd VI. Köl och förstävsdelar hoppassade i rätt läge. En schematisk rekonstruktion av Fynd VI ·finnes på pl. 30.

2M.

PI. 18, c. Fynd VI. Tvärsektioner.

Pl. ~9

~M.

Pl. 19, b. Fynd VII. Rekonstruktion av båten, sedd från
styrbords sida,

'
\

Pl. 19, a. Fynd VII. Roddbåt, antagligen från medeltidens slut eller
1500-talet. Överst plan och längdsektion av båten efter utgrävningen.
Därunder tvärsektion i dubbla skalan. (Skalan på pl. 19, b.) Nedtill
köl och stävar hoppassade i rätt läge.

'

Pl. 19, c. Fynd VII. Tvärsektionen vid a-a rekonstruerad.
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Pl. 19, e. Fynd VIII. Pil av trä, funnen
på båtens botten. Längd 17,4 cm.
~~~~~~~~~~~~---~-~~~-

Pl. 19, f. Fynd VIII. Tvärsektion a-a
rekonstruerad.
M,

Pl. 19, d. Fynd VIII. Segelbåt, sannolikt från början av 16oo-talet.
Plan, samt längd- och tvärsektion (den senare i dubbla skalan) av
fyndet efter utgrävningen. Nedtill köl, förstäv och bit av akterstäven
hoppassade i ungefår riktigt läge.

Pl. 19, g. Fynd VIII. Försök till rekonstruktion av båten,
sedd från babords sida.
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PI. zo, a. Fynd IX. Mindre fartyg, möjligen från början av r6oo-talet. Pl;m och sektioner av fyndet efter utgrävningen.
Tvärsektion i dubbel skala mot planen.
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PI. zo, b. Fynd X. Mindre fartyg, troligen
sänkt I 6II. Plan och sektioner av fyndet efter
utgrävningen.

Pl.
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PI. 21, a. Fynd XI.

Båt, antagligen från 16oo-talet. Detalj av bordläggningen samt köl och stävar hoppassade i riktigt läge. Till höger
ett i båten funnet block.

,---- ------

Pl. 21, b. Fynd XIII.

Mindre fartyg från 16oo-talet, möjligen en lodja. Plan och längdsektion av fyndet, med garneringen, som visas
särskilt, borttagen.
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PI. 21, d. Fynd XIII. Klot, jungfru, blockskiva,
samt en fjärde trädetalj, vars funktion ej är känd.
PI. 21, c. Fynd XIII. Tvärsektioner.
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PI. 21, e. Fynd XIII. Kölen, bevarad del av förstäven samt akterstävsknä hoppassade i riktigt läge.
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b. Fynd XII. Köl och stävdelar hoppassade i riktigt läge. Skalan som pl.
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PI. 22, a. Fynd XII. :\Iindre kravellbyggt fartyg från r6oo-talet, troligen bojorten Kråkan, som sjönk i Kalmar hamn r651. Plan och sektioner av fyndet,
sådant det påträffades. Akterpartiet nedpressat av utfyllningsmassor vid stranden. Fören i ursprungligt läge. I akterskeppet högar av kanonkulor, i fören
tegel m. m. efter kabysspisen .
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PI. 23

PI. 23, a. l<ynd XII. Detalj av bordläggningen samt av ekbordens längdskarvar.
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PI. 23, b. Fynd XII. Riggdetaljer, funna i skrovet: block,
klot, två jungfrur, två blockskivor. Dessutom ett verktygsskaft.
PI. 23, c. Fynd XI1. Försök till schematisk rekonstruktion av fartygets utseende med bojorttackling.
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PI. 23, d. Fynd XVI och Fynd XVII. Två smärre farkoster från okänd tid, möjligen 16oo-talets slut. Båda lågo med kölen uppåt.
Plan, med bordläggningen vid en sida borttagen, och tvärsektioner. A en detalj, vars ändamål är okänt. Till höger tre föremål,
funna invid skroven, men sannolikt ej tillhörande något av dessa: block, jungfru samt en läderskiva med inritsade ränder (föremålets
användning oklar).
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Pl. 24, c. Fynd XIV. Kölen, bevarad del av förstäven, kri samt för- och akterstävsknä hoppassade i riktigt läge.
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Pl. 24, b. Fynd XIV. Längd- och tvärsektioner. Skalan för pl. 24, a och b lika pi. 24, c.
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PI. 24, a. Fynd XIV. Fartyg, sannolikt från z6oo-talets senare hälft. Planuppmätning. Fören till höger.
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Pl. 25
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PI. 25, a. Fynd XV. Rester av fartyg, sannolikt från 16oo-talet. Planuppmätning av bevarat parti samt detalj,
visande bevarad del av förstäven, köllask och kölsektion samt sektion av sandbord.
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PI. 25, b. Fynd XVIII. Båt från okänd tid, antagligen 16oo- eller I7oo-talet. Plan och tvärsektion, den sistnämnda i dubbel skala mot planen, samt köl och stävar hoppassade i riktigt läge. Före~ till vänster.
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PI. 25, c. Fynd XVIII. Försök till rekonstruktion av båten, sedd från babords sida.

PI. 26
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PI. 26, a.

Fynd XIX.

l

Rester av ett mindre fartyg, möjligen tillhörande 1500- eller 16oo-talet. Uppmätning av köl
(aktern till höger) och rest av kölsvin. Se även pl. 28, b.
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PI. 2 6, b. Fynd XX. Rester av fartyg från okänd tid. Bevarad del av kölen (dess förliga del) samt tvärsektion.

'"·
PI. 26, c. Fynd XXI. FartygsköL Fören till höger.
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PI. 26, d. Fynd XXII. Stycke av köl från en liten båt. Vikingatid? Till höger är den inpassad i rekonstruktion, tillsammans med två fragment av bord, som tillhörde fyndet.

PI. 26, e. Fynd XXIII. Kölsvin från ett mindre fartyg. Den bevarade delens längd är 4,65 m.
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Pl. 27, a. Fynd XXIV (A) och Fynd XXV (B).
Stävstycken med avtrappningar (hak). Till
höger rekonstruktion, visande bordens sannolika anslutning till stävarna.

o

PI. 27, b. Balkända, tillhörande en genom
bordläggningen utstickande tvärskeppsbalk. Ej funnen i närheten av något av
fartygsfynden.

o

I.M.

PI. 27, c. Primitivt båtankare, bestående
av en gråsten med genomborrat hål och
ett genom hålet trätt ekstycke, vars ändar
utgjort ankarets flyn.

PI. 27, d. Ankare av järn med stock av ek. Ett flertal dylika ankaren av växlande storlekar
påträffades i fjärden. Deras lägen markeras på pi. I.

Pl. z8

PI. 28, a. Vantjungfru, samt en annan trädetalj, vars
funktion ej är känd.

PI. 28, b. Block och jungfru från Fynd XIX.

PI. 28, c. Riggdetaljer av trä, funna på olika
platser i fjärden: från v. kaus (dotkopf), därefter en sannolikt som ledare i en bolinspruta använd detalj, vidare tre jungfrur.

c(Q5=Jl
r

~

~

PI. 28, d. Åtta stycken
s. k. vakare till fiskeredskap eller till förtöjningslinor för båtar.
Några ha inskurna
ägaremärken.
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PI. 28, e. Några verktyg, som sannolikt använts ombord på fartyg: två borrsvängar av
trä, en klubba, sannolikt en s. k. muskyla, också av trä, samt ett blyföremål, möjligen
använt som lod.

Pl. 29

6

PI. 29, a. Vackert ornerad hå (årläge), gjord av ek. Sannolikt från början av medeltiden. Den tullpinne, som måste
ha funnits, saknades. Dess antagna utseende inritat med
prickade linjer.

PI. 29, b. Två s. k. tågnålar av trä
samt ett föremål av horn. Det sistnämndas användning oklar.

PI. 29, c. Ornering (visad i utbredning) på en s. k. märlspik av horn.
Märlspikens ornerade del åttkantig.

DM.

---

FY"'D RH

~-----)

'~-- - - - - -~

/--

FYND VI

o

--H-j-

-

\l

j

-+---

5

--f

------~-

~---

~~~j

FYNDIII

VII

c~~>

\::-~ __::=;L 9

~D

/----------_;;,
(__

___

-~-

PI. 30. De till medeltid daterbara fartygen och båtarna i kalmarfynden, visade i delvis schematisk rekonstruktion och i samma skala. Samtliga sedda från babord.
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