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Abstract

Falck, A-M. 2017. Seglets introduktion i Skandinavien - En undersökning kring indikationer
för seglets uppkomst under bronsåldern.
Falck, A-M. 2017. The introduction of sail in Scandinavia – A survey about indications of the
occurrence of sail during the Bronze Age.
The first image depicted of sail are in Egypt and dated to the late fourth millennium BC.
Around the third millennium BC the introduction of sail began in the eastern Mediterranean.
Some researchers do not believe that sail have existed in Scandinavia until about 8th century
AD. The reason for this is because of the lack of archaeological evidence. The question that
may be asked is whether it is reasonable that it took about 3000-3500 years for the sail to get
to Scandinavia from the eastern Mediterranean?
The purpose of this essay is to examine and describe which indications that are available
to support the occurrence of the sail in Scandinavia during the Bronze Age. Indications will
be studied in trade contacts, rock art boats, and boat constructions.
The study is relevant to gain a greater understanding of the Scandinavia´s movements on
the open water, trade contacts and boat construction during the Bronze Age.
The result reveals that Scandinavia probably had an indirect contact with areas that used
sails. Indications for contact with areas in Europe are shown by imports and exports of amber,
metals, artefacts and similarities between rock carvings depicting ships. Some of
Scandinavia´s rock art boats seem to show attributes such as mast and sails, but it is difficult
to get an understanding by looking at the pictures only. One idea is that a change is required
in the keel of the boats for sailing. The result reveals that an alternative to keel may have been
double steering oars. From an experimental archaeological survey of Bengtsson & Bengtsson
(2011), it seems that Scandinavian Bronze Age boats have managed to get sailed.
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Förklaring termer och begrepp

Akter - Bakre delen av ett fartyg
Besättning - Manskapet på båten
För - Främre delen av ett fartyg
Kabin - Hytt
Köl - Båtens botten
Navigatör - Den som har till uppgift att navigera båten i rätt riktning
Styråror - Åror som sätts i främre delen och bakre delen på båtar för att förhindra att båten
glider i sidled.
Utriggare - Syftet med utriggare är att stabilisera båten. Kan exempelvis vara stockar som
monteras längst med fartygets sidor.
Ramm - En massiv spets framtill på båten med syfte att förstöra botten på fienders båtar
Reling - Avgränsning av skrovet
Rigg - Mast och de tillbehör till masten som krävs för att båten skall kunna föra segel
Rorsmän - De som styr båten
Sidoroder - Roder som sitter på sidan av båtens skrov
Skrov - Fartygets ”kropp”
Stag - Linor eller vajrar som stöttar masten
Stäv - Begrepp som betecknar både för och akter (förstäv, akterstäv)
Maststeg - ”Steg” som kan sättas på masten för att underlätta klättring
Medianroder - Roder som sitter i mitten på båtens skrov
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1. Inledning

Den första avbilden av segel finns i Egypten och dateras till ca 4000 år f.Kr. Runt ca 3000 år
f.Kr. uppkommer segel i östra Medelhavsområdet, Persiska viken och möjligen Indien
(Andersson 2010: 7). I Skandinavien anser en del forskare att segel inte har existerat förrän ca
700 år e.Kr., då inga arkeologiska bevis för mast eller segel förekommer (Winter 2001: 12;
Crumlin-Pedersen 2010: 119; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38).
Frågan som kan ställas är om det är rimligt att seglet har tagit omkring 3000-3500 år att
nå Skandinavien från östra Medelhavsområdet? Intressant är att några av de hällristningar
som avbildar skepp i Skandinavien från bronsåldern har indikationer som faktiskt kan tolkas
vara mast och segel (Winter 2001; Bengtsson & Bengtsson 2011). Intressant är också
förekomsten av ett antal arkeologiska bevis som indikerar på import och export av bärnsten
och metaller under bronsåldern vilket tyder på ett omfattande handelsutbyte mellan
Skandinavien och delar av Europa, främst Medelhavsområdet (Kristiansen & Larsson 2005;
Ling, Stos-Gale, Grandin, Billström, Hjärthner-Holdar, Persson 2013; Mörner & Lind 2015).
Några forskare anser även att skeppsavbildningar på hällristningar i Skandinavien har likheter
med avbilder på skepp från Medelhavsområdet (Winter 2001; Kristian & Larsson 2005;
Mörner & Lind 2015).
Wehlin (2014: 88) menar att det inte finns något belägg för att en direktkontakt med
Medelhavet förekommit men att varor, kunskap och idéer har kommit till norden via
vattenvägen, antingen längst Atlantkusten eller längst de större flodsystemen genom centrala
Kontinentaleuropa.

1.1. Syfte och frågeställningar
För närvarande finns inte någon kunskap kring om segel har förekommit i Skandinavien under
bronsåldern. Syftet med studien är att undersöka och redogöra för vilka indikationer som finns
för att seglet kan ha förekommit i Skandinavien under bronsåldern.
Att få insikter kring om segel kan ha använts under bronsåldern i Skandinavien är relevant
för att få en större förståelse kring bronsåldersmänniskornas förflyttningar med båt,
handelskontakter samt båtkonstruktion.
Här nedan följer frågeställningarna:
-

Var Skandinavien i kontakt med områden som nyttjade segel eller hade kunskap om dem under
bronsåldern?
Vilka belägg finns för att kontakter med områden i Europa har förekommit?
Kan hällbilderna från bronsåldern i Skandinavien tolkas ha mast och segel?
Vad krävs i en båtkonstruktion för att den skall kunna segla?
Har skandinaviska bronsåldersbåtar haft en båtkonstruktion som klarat av segling?
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1.2. Teori
I Skandinavien finns några få hällbilder som avbildar skepp som kan tolkas vara utrustade
med mast och/eller segel (Burenhult 1973; Winter 2001; Bengtsson & Bengtsson 2011).
Introduktionen av segel i Skandinavien är debatterad. Det förekommer inga arkeologiska
bevis för att mast och segel skulle ha förekommit förrän runt ca år 500-700 e.Kr. (Winter
2001: 12; Crumlin-Pedersen 2010: 119; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38). I östra
Medelhavsområdet har dock segel förekommit från ca 3000 år f.Kr. (Anderson 2010: 7).
Arkeologiska bevis såsom bärnsten, metaller och andra artefakter tyder på att Skandinavien
haft handelskontakter med Medelhavsområdet under bronsåldern, (Kristiansen & Larsson
2005; Ling et al. 2013; Mörner & Lind 2015), det är dock svårt att stödja en direktkontakt
(Wehlin 2014: 88).
I den föreliggande uppsatsen kommer som utgångspunkt att gälla Bengtsson &
Bengtssons (2011) teori som antar att segel kan ha uppkommit tidigare i Skandinavien,
möjligtvis redan under bronsåldern. Grunden för teorin ligger hos de avbildade båtarna som
visar attribut såsom mast och/eller segel. Författarna har även gjort en experimentell
arkeologisk undersökning genom att segla Tilia som är en kopia av Hjortspringbåten.
Hjortspringbåten är från ca 350 år f.Kr. men antas genom hällristningar ha en
båtbyggartradition som sträcker sig bakåt till bronsåldern. Seglingen av Tilia var lyckad och
bevisar att det med en båt som har anor från bronsåldern faktiskt går att segla. En osäkerhet
verkar finnas kring om Skandinavien har haft vetskap om seglet under bronsåldern alls
(Winter 200: 12). En egen tanke i föreliggande undersökning är att det nödvändigtvis inte
behöver finnas bevis för en direktkontakt med östra Medelhavet. Människor från östra
Medelhavet kan ha färdats till områden där skandinaver i sin tur haft direktkontakter med
samma områden. Om människor från Skandinavien och östra Medelhavet hade direkta
förbindelser till samma områden, kan möjligen skandinaver haft vetskap om seglet eller till
och med varit i kontakt med det.

1.3. Källmaterial och Metod
Uppsatsen baseras på en litteraturöversikt där studier skett av vetenskapliga artiklar,
studieböcker samt illustreringar i verk. Studien baseras på en empirisk metod och en
komparativ metod där forskares åsikter, antaganden och resultat från deras undersökningar
jämförs och presenteras utifrån frågeställningarna i analysen.
Litteraturkällor har främst insamlats och redovisats för områden i Skandinavien för att
besvara frågeställningarna. För att få en helhetsbild ur ett större sammanhang i
handelskontakter och spridningen av segel redovisas viss litteratur med forskares resonemang
som berör Medelhavsområdet och Nordsjön.

1.4. Avgränsning
En avgränsning finns då undersökningen främst berör de områden där mast eller segel kan
tolkas ha förekommit samt på de platser där tidigare forskning har behandlat Skandinaviens
hällristningar. För en förståelse av Skandinaviens handelskontakter och spridning av segel
förekommer en viss utblick till andra områden, främst Nordsjön och Medelhavet.
Någon ingående beskrivning i detalj kring hur båtkonstruktionen hos bronsåldersbåtarna
såg ut kommer inte att ske, utan de funktioner som anses vara viktiga för en möjlig
introduktion av segel i Skandinavien kommer att undersökas. Studier av hällristningar som tas
upp i föreliggande uppsats behandlar främst skeppshällristningar som är relevanta för frågan
kring seglets uppkomst samt hällristningar vars avbildningar kan utvisa en kontakt till andra
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områden i Europa.
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2. Forskningshistorik

Här nedan följer en beskrivning av tidigare forskares arbeten som berör föreliggande uppsats.
Burenhult (1973: 157 a) diskuterar hällristningsbilder och anser att det är flertalet skepp i
Blekinge som är utrustade med mast. Vilken funktion masten haft vet inte författaren.
Burenhult (1973: 159-160 a) nämner att vissa hällbilder kan vara kopierade från Dipylonvaser
eller Novilara stele samt att två skepp i Järrestad ser ut att imitera segel. Burenhult (1973 b)
har arbetat med att registrera hällristningar i södra Sverige som redovisas i volymen Götalands
hällristningar (utom Göteborgs och Bohuslän samt Dalsland). P. 2, Illustrations.
Ellmers (1995) undersöker besättningsstrukturer i förhistoriska båtar genom främst
arkeologiska källor och avbilder på skepp.
Österholm (1997) har utifrån hällristningar tillverkat en stockbåt med segel. Österholm
(1997: 161-162) antar teorin att hällbilderna är utformade genom att detaljer ”viks ut” i
motivet för att de skall synas. Hällbilderna betraktas då ha utriggade kanoter med paddlare.
Forskaren tillverkade en båt som liknade Söderhavets kanoter med hällristningarna i
Skandinavien som facit. Författaren seglade med båten från Gotland till fastlandet. Enligt
Österholm (1997: 171) klarade båten under resan av både kulingbyar och sommarstormar.
Kaul (1998) analyserar främst rakknivar men beskriver också om dessa och andra föremål
har avbilder av skepp.
Winter (2001, 2002) diskuterar likheter i skandinaviska bronsåldershällristningar med
östra Medelhavet och främre orienten. Winter (2008) menar att några hällbilder i Bohuslän är
lika avbilder i Valcamonica i norra Italien. Likheterna med östra Medelhavet visas enligt
Winter (2001: 11-12) genom skeppens konstruktion och dekorativa detaljer. Samhörigheten
skulle möjligen kunna tyda på någon form av kontakt. Hon menar att det finns hällbilder i
Skandinavien från bronsåldern som inte kan tolkas på annat sätt än att de har mast eller segel.
Kristiansen & Larsson (2005) beskriver omfattande kontaktnät mellan Skandinavien och
flertalet områden i Europa. Kontakter baseras på arkeologiska fynd såsom metaller och
bärnsten som har annat ursprung än de kontexter de hittats i. Kristiansen & Larsson (2005:
208) hävdar att bronsåldersskeppen i form och konstruktion verkar inspirerade av östra
Medelhavet och antar att nordiska hövdingar kan ha rest till östra Medelhavet och återvänt
hem med nya idéer och kunskaper.
McGrail (2007, 2010) diskuterar båtteknologins utveckling. Anledningen till att det tog
lång tid innan seglet började nyttjas i nordvästra Europa menar McGrail (2007: 448) beror på
att teknologin inte nödvändigtvis behöver spridas på ett förutsägbart sätt. McGrail (2010: 103)
hävdar att det från en övergång från åror till segel krävts en förändring i skrovformen på båtar
samt att kunskap om segelteknik kan ha tagit tid i varje enskild region.
Ling (2008) undersöker hällristningars lokalisation och sociala betydelse i Bohuslän. Ling
(2008: 199) anser att styråror eller något liknande verkar vara representerade på ett antal
paneler men att det verkar finnas skillnader i avbilder från tidig bronsålder och senare
bronsålder. Avbildningen kan enligt forskaren vara ett sätt att visa en social differentiering
som kan relateras till sociala normer som är kopplade till form, storlek och struktur av
skeppet.
Andersson (2010: 7) beskriver hur seglet har påverkat människan och samhällen.
Uppkomsten av seglet medföljde även annan kunskap som att leva på mobil yta, navigera utan
sikt av land, utforma nya dieter, kunskaper om vad som behövdes ha med ombord och
framförallt utforskande kring förflyttning med hjälp av vind.
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Broodbank (2010) beskriver segelutvecklingen i Medelhavet. Författaren hävdar att det
tog lång tid för segelteknologin att spridas ut till andra regioner ifrån Medelhavet.
Crumlin-Pedersen (2010) hävdar att den första dokumentationen för rodd i Skandinavien
finns i hällbilder från Dalbo i Norge från ca år 300-200 f.Kr. men att rodd antagligen var
introducerat i Skandinavien innan romerska influenser. Det tidigaste säkra beviset för segel i
norr är skeppsbilder från Gotland vilka tros vara daterade till ca år 500-600 e.Kr. (CrumlinPedersen 2010: 119).
Som tidigare framgått har Bengtsson & Bengtsson (2011) utfört en experimentell
arkeologisk undersökning genom att ha konstruerat en mast och segel på en kopia av
Hjortspringbåten. Hjortspringbåten hittades i Danmark och är daterad till år 350 f.Kr. men
antas genom hällristningar ha haft en båtbyggartradition som sträcker sig bakåt till
bronsåldern. Forskarna menar att styråror istället för utriggare kan ha använts vid segling.
Segel, mast och styråror konstruerades på kopian utifrån hällristningar. Bengtsson &
Bengtsson hävdar att seglingen gick bra men att svårigheter fanns då ingen i besättningen
hade seglat med en sådan konstruktion av segel och mast tidigare.
Van de Noort (2011) beskriver arkeologin i och runtomkring Nordsjön. Van de Noort
(2011: 152) nämner en guldmodell av ett skepp hittad på Irland daterad till ca år 100 f.Kr.
Modellen är utrustad med åror samt mast och anses vara det tidigaste arkeologiska beviset för
att segel användes i nordvästra Europa. Van de Noort (2011: 162) hävdar att det genom
experiment visats att plankbåtar kan ha varit seglade, men att det inte finns arkeologiska bevis
som stödjer det. Författaren hävdar att inga hällbilder från bronsåldern i Skandinavien
avbildar segel eller åror, hällbilderna visar paddlare.
Goldhahn & Ling (2013: 273) menar att hällbilder möjligen kan beskrivas som en
samling av bilder som representerar sociala handlingar, sociala positioner, abstrakta rituella
karaktärer och ting. Goldhahn & Ling (2013: 280) hävdar att maritima hällristningar kan ha
ristats innan, under, eller efter olika maritima rituella praktiker såsom handel,
kommunikationer, krigsföring, maritima ceremonier, initieringar och byggande av båtar.
Eftersom skeppsymbolen inte hittas på platser inåt land utan enbart vid vatten, verkar skeppet
enligt författarna inte varit en religiös symbol (Goldhahn och Ling 2013: 285-286).
Ling et al. (2013) har genomfört en omfattande undersökning av bronsmetaller i Sverige.
Resultatet visar att ursprunget av metaller huvudsakligen kommer ifrån malmer i norra
Tyrolen, Iberiska halvön och Sardinien. Ling et al. (2013: 126) föreslår genom observationer
från metallkällorna en möjlighet för två huvudsystem av metallflöden från Europa till Sverige
under bronsåldern. Ena rutten anses vara maritim via Atlanten, den andra via bärnstensrutter
över land och floder.
Wehlin (2013, 2014) har utfört omfattande undersökningar av främst skeppssättningar
runt Östersjön. Wehlin (2013: 186) antar genom skeppssättningar, hällristningar och
bronsföremål att det fanns plankbyggda båtar under yngre bronsåldern. Wehlin (2014)
diskuterar människorna bakom skeppen, främst navigatörerna. Det är generellt accepterat
enligt Wehlin (2014: 99) att de vertikala strecken som finns ombord på hällristningsskeppen
representerar besättningen. På vissa hällristningsskepp menar forskaren att det ibland
förekommer en ensam man i aktern och ibland även i fören.
Rönnby (2014) diskuterar Östersjöns långtidshistoria. Vissa kategorier av fynd är enligt
Rönnby (2014: 76-77) inte alls representerade bland kända fynd. De fynd som inte är
representerade är särskilt äldre båtar såsom stenålderns utriggade kanoter eller bronsålderns
skeppsbilder. Rönnby menar att fynd av keramik och andra lämningar visar på en omfattande
sjöfart på Östersjön redan under förhistorisk tid.
Mörner & Lind (2015) diskuterar kontakter mellan Skandinavien och Medelhavet.
Mörner & Lind (2015: 132) nämner en pojke som hittats med ett bärnstenshalsband och som
daterats till ca år 1550 f.Kr. Isotopsanalyser av mjölktänderna indikerar på en barndom vid
Medelhavet och bärnstenspärlorna har ursprung från baltiska kusten. Fyndet är enligt
författarna bevis för långdistanskontakter mellan östra Medelhavet och England samt England
och Skandinavien. Mörner & Lind (2015: 136-137) förespråkar att skepp borde gått över
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Atlanten och inte via flodsystem.
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3. Presentation av källmaterial

Här nedan presenteras avsnitt med källmaterial som ligger till grund för undersökningen.

3.1. Hällristningar
Skandinavien har den största samlingen av hällbilder i Europa med ca 30.000 registrerade
platser. Ca 20 % av dem visar figurativ konst, de andra visar abstrakta och icke-figurativa
bilder. Båten är den mest framstående avbildningen i norra Europa och har ristats frekvent
från senmesolitikum inom de nordligaste traditionerna vilket kan tyda på att de som först
utryckte båtkaraktären var jägare/samlare från nordligaste Europa (Goldhahn & Ling 2013:
270).
Hällbilder finns belägna dels på paneler i öppna områden i landskapet, dels på portabla
stenar som har inkorporerats i begravningsmonument i form av gravhögar.
Hällristningsområdena består av kustområden i södra och mellersta delarna av nuvarande
Norge, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, Blekinge, Småland, västra Östergötland, Gotland,
Södermanland, Uppland och Västmanland i Sverige. De senare områdena för hällristningar
finns i Danmark, norra Tyskland, Skåne, södra delarna av Halland, Västergötland och östra
Östergötland (Goldhahn & Ling 2013: 271-272).
De stora figurativa hällristningsplatserna som domineras av skeppsbilder är placerade
nära kusten medan hällristningsfigurer samt skålgropar är placerade på högre platser i
landskapet (Goldhahn & Ling 2013: 280). Skepp avbildade på hällristningar påträffas
vanligen på kuststrandlinjen, vid sjöar och vattenburna farleder i inlandet och bör därför
kopplas samman med aktiviteter som sker där. Fiske, byteshandel, kommunikation,
krigsföring, ritualer, ceremonier och båtbyggande skulle kunna vara exempel på sådana
aktiviteter (Wehlin 2014: 91). Enligt Goldhahn & Ling (2013: 286) verkar inte
skeppssymbolen varit en religiös symbol då skepp inte är avbildade på andra platser, såsom
inåt land.
Bronsåldersskepp har en nära relation till gravar men det är viktigt att se detta ur ett
maritimt perspektiv vid tolkning av skeppets betydelse. Den geografiska spridningsbilden av
skeppssättningar och hällristningar som avbildar skepp finns vid kommunikativa platser i
landskapet. Platserna kan förknippas med möten, ankomst eller avgång och kan då möjligen
uttrycka två typer av resor från samma plats. Resor såsom från livet till döden och från
hemmet till fjärran, från det kända till det okända. På dessa platser är det naturligt att möten
sker, inte enbart mellan de döda och de efterlevande utan även mellan främmande människor
och kulturer (Wehlin 2014: 92).

3.2. Seglets uppkomst i Skandinavien
Seglets uppkomst i Skandinavien är debatterad. Det förekommer inga arkeologiska bevis för
att mast och segel har förekommit under bronsåldern. Generellt antas det att segel i
Skandinavien har uppkommit runt ca 500-700 år e.Kr. då de första arkeologiska bevisen från
den tiden framträder (Winter 2001: 12; Crumlin-Pedersen 2010: 119; Bengtsson & Bengtsson
2011: 38). Några forskare motsäger dock denna teori (Österholm 1997: 168; Bengtsson &
Bengtsson 2011: 38) En experimentell arkeologisk undersökning genom att segla Tilia som är
8

en kopia av Hjortspringbåten och som tros ha en byggtradition som sträcker sig bakåt till
bronsåldern har utförts av Bengtsson & Bengtsson (2011). Den experimentella
undersökningen kommer i den föreliggande uppsatsen vara utgångspunkten för att diskutera
en eventuellt tidigare förekomst av segel.

3.3. Seglets uppkomst i Medelhavsområdet och Egypten
Medelhavet är ett av de få områden där segling uppstod väldigt tidigt och vilket det därifrån
spred sig till andra områden. Nilendeltat och det sydöstra Medelhavet tillsammans med nedre
Mesopotamien och Persiska viken har geografiska likheter genom en kombination av stora
floddeltan och skyddande hav (Broodbank 2010: 255). En möjlighet finns enligt Broodbank
(2010: 255) att segling utvecklades i dessa regioner samtidigt. I vilket fall finns en stark
anledning att tro, enligt författaren, att uppkomsten av segling i sydöstra Medelhavet var
oberoende av varandra. Dock menar McGrail (2007: 448) och Andersson (2010: 7) att den
första avbildningen av segel finns i Egypten och dateras till ca 4000 år f.Kr. Seglet
uppkommer sedan enligt Andersson (2010: 7) runt ca år 3000 f.Kr i östra Medelhavsområdet,
Persiska viken och möjligen Indien. Skepp med maststeg från ca år 500-600 f.Kr. beskriver
McGrail (2010: 102) har grävts ut vid Medelhavet.
Vid mitten av 3000-talet f.Kr. förekom enligt Broodbank (2010: 255) havsgående
segelskepp mellan mynningen av Nilen och Levanten, vilka ersatte en landgående karavanrutt
till området som idag är det moderna Gaza. Exakt var och när överföringen till havsgående
förhållanden skedde är enligt författaren osäkert, men ett troligt scenario är deltats samverkan
med Medelhavet i början av 3000-talet f.Kr. med en möjlig parallell utveckling vid Röda
havet i Egypten. Sedan, menar författaren, tar det lång tid innan andra områden tar upp
segelkonsten.

3.4. Seglets uppkomst i områden runt nordvästra Europa
Det första arkeologiska beviset för att segel användes i nordvästra Europa är en guldmodell av
ett skepp som hittats på norra Irland ( McGrail 2007: 447; Crumlin-Pedersen 2010: 119; Van
de Noort 2011: 151-152). Modellen är daterad till ca år 100 f.Kr. och är utrustad med 15 åror,
en styråra samt en mast som går genom den mittersta sittplatsen i båten (Van de Noort 2011:
152). McGrail (2007: 447) menar också att det samma år som guldmodellen dateras, vittnas
om att Julius Caesar seglade på ett Galliskt skepp. Dock nämner författaren även A periplus,
som är en tidig version av segeldirektiv daterad till ca år 600 f.Kr och inkorporerad i en dikt
Ora Maritima från ca år 300 e.Kr. I skriften beskrivs hur sjömän från Storbritannien reste till
Irland på två dagar, resan kan enligt McGrail endast varit under segel.

3.5. Hällristningar med segel och mast
Det förekommer några hällristningar i Skandinavien från bronsåldern med avbilder på skepp,
vilka kan tolkas vara utrustade med mast och/eller segel (Burenhult 1973: 157,159; Winter
2001: 12; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38). Hällbilder som har mastliknande eller
segelliknande attribut finns bland annat i Blekinge i södra Sverige, Järrestad i Skåne
(Burenhult 1973: 157,159; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38), Himmelstalund i Norrköping,
Askum socken och Tanum i Bohuslän (Bengtsson & Bengtsson 2011: 38).
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3.6. Båtkonstruktioner
Det finns väldigt lite information om hur Skandinaviens bronsåldersbåtar såg ut. Genom
hällristningarna går det att se att det existerade många olika varianter av båtar för olika
aktiviteter. Den enda egentliga indikatorn genom ett båtfynd för hur formen kan ha sett ut, är
Hjortspringbåten som hittades på ön Als i södra Danmark. Hjortspringbåten är en symmetrisk
sydd båt som mäter hela 18 meter, den hittades i en mosse tillsammans med 16 paddlar och
med en styråra placerad i varje ände av båten. Båten dateras till ca år 350 f.Kr. Även fast den
är 150 år för ung för att tillhöra bronsåldern, antas den genom hällristningsbilder tillhöra en
båtbyggartradition som sträcker sig bakåt till bronsåldern. Hjortspringbåten är väldigt lik
många av båtar funna på hällbilder genom att de delar samma form av en lodrät linje samt
”horn” vid varje ände av båten (Bengtsson & Bengtsson 2011: 41).
En typisk bronsåldersbåt var enligt Bengtsson & Bengtsson (2011: 42-43) antagligen en
symmetrisk sydd kanot i trä med ett runt skrov och ”horn”. Den hade ingen köl och var
mindre stabil än de båtar vi använder idag. Förklaringen till att en sådan bronsåldersbåt kunde
segla går enligt författarna att se i segelavbildningarna från Himmelstalund och Askum där
seglen är mer breda än vad de är höga. Författarna anser också att många andra av de
mastliknande båtarna på hällristningar, till exempel i Svennby och Trosa verkar vara relativt
låga. En liknande segelform kan ses på de mycket senare gotländska bildstenarna från ca år
500-600 e.Kr. Författarna menar att denna segelform måste ha varit en bra lösning för en
relativt smal och ostabil båt. Ett segel som är mer brett än högt förser båten med ett lägre
center av kraft än ett segel som är högre och smalare.
En annan lösning som kan varit fördelaktigt i en smal båt menar Bengtsson & Bengtsson
(2011: 43) är den hopfällbara rigglösningen på båtar som är kända från vikingatiden. Riggarna
från vikingatiden är de tidigaste som det finns kännedom om i Skandinavien. Att kunna ta ner
riggen snabbt innan en vindstöt, vid angörande av land eller vid navigering i kustområden
med plötsliga vindförändringar borde varit gynnsamt i en smal båt. Möjligheten att kunna ta
ned riggen och seglet kan ha varit avgörande för att reducera vindar och underlätta för
paddling eller rodd.

3.6.1.Styråror
För att en båt skall kunna seglas har en del forskare menat att en köl är en nödvändighet. Det
finns dock andra alternativ till en köl, såsom styråror fastsatta på varje ända av båten. En
sådan lösning gör en köl överflödig i syftet att förebygga att den glider i sidled.
Hjortspringbåten verkar ha varit utrustad med en styråra vid varje ände av båten (Bengtsson &
Bengtsson 2011: 43).
Flera hällristningsbilder är utrustade med styråror i varje ände av båten och dubbla
styråror kan redan ha varit i användning i början av bronsåldern (Bengtsson & Bengtsson
2011: 43-44)
Ling (2008: 199) menar också att styråror eller något liknande verkar vara representerade
på ett antal paneler. Det finns skillnader i avbildningar från tidig bronsålder och senare
bronsålder. Från tidiga bronsåldern finns exempel på två ensamma bemanningssträck i
upphöjda positioner som förekommer i fören och aktern respektive, de visar antagligen
rorsmannen och mannen i förstäven. Under senare bronsåldern finns enligt författaren
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figurativa olikheter, såsom förstorade hornprydda krigare i aktern och fören. Avbildningen är
enligt forskaren ett sätt att visa en social differentiering som kan relateras till sociala normer
som är kopplade till form, storlek och struktur av skeppet.
Wehlin (2014: 99) anser att individen i skeppens akter sannolikt kan tolkas som
styrmannen och den individ som sköter rodret.

3.7. Indikationer för kontakter mellan Skandinavien och områden i Europa
3.7.1. Artefakter och bärnsten
Det finns flertalet bevis för att kontakter skett mellan Skandinavien och områden i Europa. Ett
sådant bevis är bärnsten från Baltikum som hittats i flertal områden i Europa (Kristiansen &
Larsson 2005; Ling et al. 2013; Mörner & Lind 2015). Kristiansen & Larsson (2005: 168170) menar också att det finns tecken och figurer målade på hällbilder samt importerade
artefakter som verkar kunna ha ett ursprung från vissa områden i östra och centrala
Medelhavsområdet.

3.7.2. Hällristningar
Många forskare anser att vissa hällristningsbilder på skepp i Skandinavien har stora likheter
med samtida skepp från östra Medelhavet (Winter 2001; Kristiansen & Larsson 2005; Mörner
& Lind 2015). Winter (2001: 11) menar också att det bland flera tusen hällbilder som avbildar
skepp, finns ett antal som visar likheter med graverade och målade skepp från området i östra
Medelhavet. Författaren anser att skeppen mellan områdena är lika i både konstruktion och
dekorativa detaljer. Bland de skandinaviska representationerna förekommer även vissa
föreställningar som påminner om den egyptiska och den grekiska religiösa tron. Som exempel
på dessa föreställningar är Egyptens gravmålningar och reliefbilder där skepp blir offrade till
avlidna eller gudar. Enligt författaren kan även exempel finnas i Minoiska och Mykenska
kontexter.

3.7.3. Ursprung av bronsföremål
Ling et al. (2013) har utfört omfattande isotopanalyser av bronsartefakter i syfte att studera
metallernas ursprung. Resultaten visade att majoriteten av de analyserade objekten bestod av
liknande samansättningar som kopparmineraler från centrala och södra Europa såsom Norra
Tyroloen i Österrike, Sardinien och Iberiska halvön. Sex bronsföremål verkar härröra från
östra Medelhavet (Ling et al. 2013: 119-121). Genom resultaten av analyserna vill Ling et al.
(2013: 126-128) argumentera för att det förelegat två huvudsystem av metallflöden från
Europa till Sverige under bronsåldern. Det ena systemet var maritimt via Atlanten och det
andra var via centrala och sydöstra Europa via bärnstensrutterna, över land och floder.
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4. Analys

4.1. Indikationer för kontakter mellan Skandinavien och områden i Europa
Här nedan följer fyra avsnitt som analyserar och redogör för seglets uppkomst och spridning
och vilka indikationer som finns för att Skandinavien haft kontakt med områden i Europa.

4.1.1. Seglets uppkomst och spridning
För att besvara första frågeställningen: Var Skandinavien i kontakt med områden som nyttjade
segel eller hade kunskap om dem under bronsåldern? Måste det först förklaras vilka områden
som under skandinaviska bronsåldern nyttjade segel och hur spridningsbilden anses sett ut.
Den första avbildningen av segel finns i Egypten och dateras till ca år 4000 f.Kr.
(Andersson 2010: 7; McGrail 2007: 448). En nyligen utgrävd keramikdisk har dock hittats i
Kuwait från ca år 6000-5000 f.Kr. Keramikdisken är försedd med en bild som anses föreställa
ett skepp försedd med två master (Broodbank 2010: 102-103). Runt ca år 3000 f.Kr. antas
seglet ha uppkommit runt östra Medelhavsområdet (Anderson 2010: 7; Broodbank 2010:
255). Uppkomsten av segel i det centrala Medelhavet kan ha förekommit runt ca år
1300-1200 f.Kr. (Broodbank 2010: 256-257). Från det att seglet uppkommit i Medelhavet
verkar det sedan ta hela två millennium att nå Iberiska halvön. Skeppskonstruktioner anses
vara en tidig teknologi som har en snabb spridning. Anledningen till att det tagit lång tid att nå
andra områden förklarar Broodbank (2010: 255-258) med att det kan bero på att det i slutet av
tidig bronsålder fanns Kykladiska kanotbaserade regimer med en stark tradition och social
makt i kanotutövningar och som därför sannolikt var ideologiskt motståndare till segel. Det
kan också bero på tekniska och ekonomiska aspekter. Det krävdes en båtkonstruktion som
klarade av att segla och därtill tillkom kostnader i form av investeringar i arbetskraft, material
och välstånd.
Att det fanns kanotbaserade regimer i områden som var emot en ny segelteknologi kan
vara en rimlig förklaring. Om det finns en stark tradition i utövandet kan det säkerligen ta lång
tid innan nya influenser tas emot. Huruvida teknik och ekonomiska aspekter haft betydelse för
seglets utveckling är svårare att få en uppfattning om. Om det fanns ett ekonomiskt utbyte
mellan olika områden och en vilja att ta över segelteknologin kan det tyckas att en spridning
av den teknologin kunde ha kommit till stånd tidigare.
McGrail (200: 448) ger en annan bild över spridningen av segel. Forskaren menar att det
tar ända fram till ca år 2000 f.Kr. för seglets uppkomst i det Egeiska havet. Förklaringen som
ges för detta är att teknologi inte behöver spridas i en förutsägbar väg. Ett exempel som
författaren ger är att Egyptens båtar är avbildade med både sidoroder och medianroder innan
ca år 2000 f.Kr. Användandet av medianrodret ökar sedan från ca år 1500 f.Kr. I Medelhavet
uppkommer sidorodret senare. Medianrodret är inte känt i området förrän vid medeltiden.
Att teknologi inte behöver spridas i en förutbestämd riktning är mycket möjligt. Intressant
är Broodbanks (2010: 255) teori, som nämnts ovan i kap. 3.3., att uppkomsten av segling i
sydöstra Medelhavet kan ha varit oberoende av något annat område. Om seglingen har
utvecklats oberoende behöver sidorodret inte alls ha tagits över från Egypten. Det kan kanske
vara en förklaring till att enbart sidorodret användes i det Egeiska området.
En förutsättning för att segelteknologin skulle kunna uppstå och experimenteras med
anses vara tillgången till skyddande och lugna vatten (Broodbank 2010: 255; McGrail 2010:
95; Bengtsson & Bengtsson 2011: 39). Nilendeltat och det sydöstra Medelhavet anses
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tillsammans med Mesopotamien och Persiska viken ha stora floddeltan och lugna vatten
(Broodbank 2010: 255) Intressant är att Bengtsson & Bengtsson (2011: 39) menar att
Skandinaviens vatten borde varit idealiskt för att experimentera med segelutveckling under
bronsåldern. Många båtar avbildade på hällbilder hittas i skyddade skärgårdar med relativt
grunda vatten, vilket är en miljö som enligt forskarna borde fungerat utmärkt för
segelexperiment.
Utifrån detta ser det ut som att Skandinavien har haft ungefär samma utgångsläge med
skyddande och lugna vatten som Medelhavsområdet för att kunna experimentera med en
segelteknologi.

4.1.2. Bärnsten och metaller
Det finns flertalet indikationer för att kontakter förts mellan Skandinavien och områden i
Europa. En indikator för kontakt är export av bärnsten (Kristiansen & Larsson 2005: 125;
Ling et al. 2013: 128-129; Mörner & Lind 2015: 130). Kontakt med Medelhavet visas genom
att baltisk bärnsten når östra Medelhavet runt ca år 1900-1600 f.Kr. Därefter runt ca år 1500
f.Kr. kanaliseras bärnsten genom Tumuluskulturen i södra Tyskland (Kristiansen & Larsson
2005: 125). Mörner & Lind (2015: 130) menar att samtidigt som Skandinavien under
bronsåldern började importera bronsobjekt från medelhavsområdet började bärnsten från den
baltiska kusten uppkomma i stora mängder i Mykenska och Minoiska gravar. Författarna
anser att bronsobjekten och bärnstenen är bevis för ett handelsutbyte mellan Skandinavien och
östra Medelhavet.
Indikation för kontakt genom bärnsten kan även skönjas mellan Skandinavien och
England. Kristiansen & Larsson (2005: 122) anser att det under bronsåldern, ca år
1950-1750/1700 f.Kr., sker ett handelsutbyte mellan Wessex och Danmark. Wessex erhöll
bärnsten från Danmark i utbyte av metall i form av engelska/irländska yxor. Under denna tid
försvinner bärnsten från gravar i Danmark och var enligt författarna endast använda till utbyte
för metall. Ett annat bevis för kontakt mellan Wessex och södra Skandinavien under
bronsåldern är enligt Kristiansen & Larsson (2005: 157-158) dryckeskärl. Trots olika material
och storlekar på dryckeskärlen anses de dela en stilistisk tradition från Wessex till
Skandinavien. Kärlens ursprung kan vara Mykenskt men ingen passande prototyp har hittats.
Prototyperna kan vara av utländsk import som inte bevarats arkeologiskt på platsen för
ursprung. Författarna menar att det inte enbart är gruppen av dryckeskärl som visar en nära
kontakt mellan Wessex och södra Skandinavien utan att kontakt även syns i förekomsten av
importerad tenn i Jylland och importerad bärnsten i Wessex. Kontakten kan ha varit direkt
längst med Frisiska kusten eller varit ledd via kanaler genom södra Tyskland.
En annan indikation för kontakt är enligt Mörner & Lind (2015: 132) ett fynd av en pojke
i England. Pojken hade begravts vid Boscombe Down, 5 km från Stonehange och dateras till
ca år 1550 f.Kr. Isotopanalyser av mjölktänderna indikerar på en barndom vid Medelhavet.
Runt halsen hade pojken ett halsband med 90 stycken bärnstenspärlor som härstammade från
Baltiska kusten. Enligt författarna är detta bevis på en långväga migration och handel mellan
östra Medelhavet och England samt mellan England och Skandinavien.
Om isotopanalyserna stämmer skulle det möjligen kunna visa på en direktkontakt mellan
Medelhavet och England. Svårare är det att visa på en direktkontakt mellan England och
Skandinavien, då bärnstenspärlorna kan gått via mellanhänder.
Indikationer på att baltisk bärnsten kan ha varit en bytesvara mot metall utgörs av en
omfattande analys av blyisotoper i bronsartefakter från bronsåldern som skett i syfte att
studera metallernas ursprung av Ling et al. (2013). I kapitlet nedan redovisas deras
undersökning.
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4.1.3. Analyser av bronsåldersartefakters isotopkompositioner
I analysen av blyisotoper i bronsartefakter beskriver Ling et al. (2013: 107) att de flesta
artefakterna i undersökningen kommer från depåer, våtmarker och verkstäder. Några få
artefakter kommer från gravar eller begravningsmiljöer och resten är ströfynd. Prioritet har
lagts på artefakter som tillhör nordisk bronsålderstradition, ca år 1700-500 cal. f.Kr.
Resultaten enligt Ling et al. (2013:119-121) visade att majoriteten av de analyserade
objekten bestod av liknande samansättningar som kopparmineraler från centrala och södra
Europa: Norra Tyrolen i Österrike, Sardinien och Iberiska halvön. Sex bronsföremål verkar
tillhöra östra Medelhavet. I Fig. 1 ses en karta över markerade områden där de skandinaviska
artefakternas isotopsammansättningar i analysen korresponderar.

Figur 1. visar en karta på markerade områden där skandinaviska artefakters isotopsammansättningar i analysen
korresponderar (Ling et al. 2013: 127).

Genom analysen anser Ling et al. (2013: 125-126) att en ny bild av möjliga kontakter
framkommer mellan Skandinavien och Europa under bronsåldern. Den baltiska bärnstenen
verkar vara det mest konkreta beviset för en skandinavisk handelsvara som byttes mot koppar
söderut. Bärnsten kan hittas i ungefär samma områden som de analyserade skandinaviska
artefakterna. De gula cirklarna på kartan i Fig. 2 visar distributionen av baltisk bärnsten i
förhållande till mineralutvinningsregionerna som är markerade med orangea cirklar.
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Figur 2. De gula cirklarna på kartan visar distributionen av baltisk bärnsten i förhållande till
mineralutvinningsregionerna som markeras med orangea cirklar (Ling et al. 2013: 127).

Forskarna menar att kopplingen mellan Skandinavien och Centraleuropa är av stor vikt. Av
stor vikt är också kopplingen mellan Skandinavien och den sena Wessexkulturen samt dennes
band till östra Medelhavet som visas genom bärnstenspärlor och andra artefakter.
Koppar från Tyrolen överfördes antagligen norrut via centraleuropeiska ”bärnstensrutter”
till Skandinavien. Analyserna bekräftar enligt forskarna tidigare hypoteser, att Österrike
försåg Skandinavien med metall som mest under ca år 2000-1500 cal. f.Kr., samt ca år
1100-700 cal. f.Kr. Från västra Medelhavet dominerade mineralerna runt ca år 1500-1300
cal. f.Kr. Iberiska halvön verkar varit den dominerande leverantören av koppar till Sverige
under senare delen av bronsåldern, detta ska också stämma överens med bevis för att det
förekommit brytning i regionerna (Ling et al. 2013: 126)
Genom resultaten av analyserna menar Ling et al. (2013: 126-128) att det möjligen kan ha
förelegat två huvudsystem av metallflöden från Europa till Sverige under bronsåldern. Det ena
systemet maritimt via Atlanten och det andra via bärnstenrutter och över land genom centrala
och sydöstra Europa. Metallen från västra Medelhavsområdet kan antingen blivit kanaliserad
via rutten; södra Frankrike-Garrone- Brittania-de brittiska öarna och Skandinavien eller via
Atlantiska samhällen norrut. Fig. 3 visar en hypotetisk kartbild enligt Ling et al. (2013: 129)
på metallflöden och rutter från mineraldistrikt i Europa till Skandinavien under bronsåldern.
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Figur 3. visar enligt Ling et al. (2013: 129) en hypotetisk kartbild på metallflöden och rutter från mineraldistrikt i
Europa till Skandinavien under bronsåldern.

I vilket fall verkar de brittiska öarna haft en strategisk position inom det nord-sydnätverket
och att de starka banden mellan brittiska öarna och västra Medelhavsområdet är av största
vikt. Kopplingar mellan de brittiska öarna och Skandinavien visas bland annat i en blytacka.
Blytackan kommer från Vårdinge i Sverige med en mineralsammansättning tillhörande
Cornwall. Tillgängligheten av tenn kan enligt forskarna vara anledningen till att områden som
producerade koppar passerade brittiska öarna under bronsåldern. Antagligen sökte handlare i
många fall inte separat för tenn och koppar men mottog de två metallerna från närliggande
hamnar. Det talar för möjligheten att hamnar på brittiska öarna fungerade som ett
överföringscenter för koppar från andra delar av Europa likväl som att förse andra delar av
Europa med lokalt producerat tennmineral. Bevis för hypotesen är enligt författarna nordiska
svärd och artefakter från ca år 1500-1300 cal. f.Kr. som har isotopsammansättningar liknande
brittiska svärd från perioden, som i sin tur korresponderar med isotopsammansättningar från
västra Medelhavsområdet (Ling et al. 2013: 126-128).
Ling et al. (2013: 128-129) menar att resultaten visar en ny komplex bild av flöden och
möjliga kopplingar mellan Skandinavien och Europa under bronsåldern. Bilden betraktas som
termer av idéer i allianser och nätverk. Den naturliga förekomsten av bärnsten måste enligt
författarna varit huvudorsaken för den framgångsrika bronsålderstraditionen i södra
Skandinavien. Regionen hade även en gynnsam maritim position i norra Europa och kunde
därigenom ha kontrollerat distributionen av metall in till Skandinavien genom att övervaka
trafik både från Nordsjön och Östersjön. De många hällristningarna från denna period i
Sverige illustrerar att bronsålderns samhällen i Sverige var högst beroende av maritima
nätverk och handel. Indikationer finns för att den mesta metallen, som utgjordes av tackor, var
gjutna till ”Nordiska” regionala former. Författarna ställer sig frågan kring om detta kan
indikera på att de Atlantiska nätverken främst försåg Skandinavien med tackor av brons,
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koppar och tenn medan centraleuropeiska system levererade både färdiga artefakter och
tackor av metall.
Ling et al. (2013) analys verkar bekräfta att östra Medelhavet och England har varit
viktiga centra för handelskontakter. Intressant är att även västra Medelhavsområdet och
Iberiska halvön också varit stora leverantörer av metall till Skandinavien. Från kartan i Fig 2.
visas att bärnsten finns i nästan alla de regioner från vilka metaller har exporterats till
Skandinavien.
Ling et al. (2013) antyder ovan, som verkar rimligt, att bärnsten kan ha bytts mot metall
söderut. Om bärnsten byttes mot metall, är en tanke att, även fast det inte funnits en personlig
direktkontakt mellan områdena kanske ett utbyte utförts genom mellanhänder.
Det tog lång tid innan seglet nådde Iberiska halvön, som ovan nämnts av Broodbank
(2010) i kap 4.1.1. En intressant notering är att seglet även borde ha uppkommit i Iberiska
halvön vid tidpunkten för export av metaller till Skandinavien under senare delen av
bronsåldern.
Trots att det, som även Wehlin (2014: 88) anser, inte finns några konkreta bevis för att en
direktkontakt har förelegat mellan Skandinavien och Medelhavet, har varor, kunskap och
ideér kommit till norden via vattenvägen.
Ytterligare indikationer för kontakter mellan Skandinavien och Europa följer här nedan
genom likheter mellan hällristningar som avbildar skepp.

4.1.4. Hällbilder
Det är inte enbart metaller och bärnsten som anses vara indikationer på kontakt. Flertalet
forskare anser att några av Skandinaviens hällristningar som avbildar skepp är lika skepp från
andra områden, främst östra Medelhavsområdet (Winter 2001; Kristiansen & Larson 2005;
Mörner & Lind 2015).
Winter (2001: 11) anser att Skandinaviens hällristningar visar likheter med östra
Medelhavet genom avbildade skeppskonstruktioner och dekorativa detaljer. En del av de
skandinaviska representationerna påminner enligt författaren även om den egyptiska och
grekiska religiösa tron.
En grupp av hällbilder med en ovanlig skrovkonstruktion finns i Gisslegärde i Bohuslän.
Gruppen av hällbilder visar likheter med avbilder av grekiska krigsskepp som finns målade på
vaser från runt ca år 700 f.Kr. Grekerna ska ha uppfunnit ”rammen” runt ca år 1000 f.Kr., som
är en massiv projektering som står ut från skeppen med syfte att ramma skrovet på fienders
båtar. Några av Sveriges hällristningar av skepp med rammdetaljen är avbildade tillsammans
med figurer såsom vagnar, hästar, mänskliga figurer med vapen och processioner. Strukturen
liknar kombinationer av motiv på Dipylonvaser. Vaserna ska ha använts som gravmarkörer
för enbart eliten i samhällena och motiven tros representera scener från gravritualen (Winter
2001: 11-12)
Skepp finns även avbildade med en kabin i Bohuslän. Skeppsavbilderna med kabin har
enbart hittats i Bohuslän och sorten är frånvarande i Medelhavet även fast det fanns skepp
med kabiner där. En avbildning av ett skepp på ett mobilt block av sten från Hyria i Grekland
liknar ett skepp i Bohuslän. Skeppet från Bohuslän är avbildat med två kabiner på relingen
och en ensam vertikal linje i skrovet. Den grekiska avbildningen av skeppet ska vara identiskt
med avbilden från Bohuslän, bortsätt från några få linjer i skrovet samt att det är två vertikala
linjer löpande nedåt från relingen (Winter 2001: 12).
Några av de scener som involverar skeppssymbolen i Skandinavien kan möjligen avbilda
en myt eller berättelse som har sitt ursprung från området kring Medelhavet. Kompositionen
och betydelsen av scenen kan vara lika, men är formad för att passa olika samhällen (Winter
2001: 12). Likheter i sättet att framställa vissa symboler och figurkombinationer indikerar
enligt Winter (2002: 204) på att kännedom fanns om den bakomliggande innebörden hos det
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föremål eller företeelse som avbildades. Men det är ändå viktigt menar författaren att beakta
att symbolerna faktiskt kan ha förändrats och fått helt eller delvis nya innebörder och
funktioner i en annorlunda kontext.
Hällristningar som är lika mellan områdena är intressanta. Rimligt är att någon influens
har kommit till Skandinavien från Medelhavsområdet. Fortfarande är det svårt att påstå att
detta ger stöd för någon direktkontakt. Föremål kan ha importerats till Skandinavien och
därefter kopierats såsom det angivits ovan med Dipylonvaserna. Det som Winter (2002)
nämner, att det antagligen fanns vetskap om den bakomliggande innebörden hos de föremål
eller företeelse som avbildades är intressant. Hur skulle de skandinaviska
bronsåldersmänniskor veta det utan en större inblick i Medelhavskulturen? Föremål som
kändes igen från den egna kulturen borde det ha funnits en klarhet och förståelse i, men avser
bilden ett seglande skepp är det inte säkert att bronsåldersmänniskorna förstod avbilden om de
aldrig tidigare sett något seglande skepp. Det kan också vara på det sätt som Winter (2002)
menar att symbolerna kan ha förändrats och fått nya innebörder i en annorlunda kontext.
I berättelser i den grekiska mytologin har det ibland framförts påståenden om att skepp
nådde Baltikum, men även de sydöstra delarna av Sverige genom floder och havskusten
(Mörner & Lind 2015: 136-137). Några av de skepp som syns på skandinaviska hällristningar
anser dock Mörner & Lind (2015: 136-137) varit för stora för att ha gått via flodsystem och
förespråkar istället att resorna gått över Atlanten.
Argumentet som Mörner & Lind (2015) för, att vissa skepp på skandinaviska
hällristningsbilder ser ut att varit för stora för att gått på flodsystem och borde gått över
atlanten, känns vanskligt. Skepp kan möjligtvis gått över atlanten som Ling et al. (2013) även
förespråkar. Men att hällristningsbilderna skulle vara ristade i naturtrogna skalor känns
osäkert.
Kristiansen & Larsson (2005: 208) anser att skepp är en komplex konstruktion och utgör
en överförd tradition. Skeppskonstruktioner kan enligt författarna inte haft sitt ursprung i små
bilder. Det krävdes förståelse kring hantverken och tekniken att kunna bända trät för de höga,
böjda stävarna och den komplexa dubbelkonstruktionen av köl och stäv. Krigsvagnar kunde
importeras och därefter imiteras, men denna möjlighet förelåg ej avseende skepp.
Som nämnts tidigare, influenser och ideér verkar ha kommit via vattenvägen till
Skandinavien. Att en direktkontakt har förekommit är däremot svårt att bevisa. Trots detta
finns forskare som anser att en möjlig direktkontakt har funnits (Winter 2001: 12; Kristian &
Larsson 2005: 208; Mörner & Lind 2015: 130). Exempelvis menar Kristiansen & Larsson
(2005: 208) att det är svårt att inte se bronsåldersskeppen som ett resultat av direkta
personliga kontakter. Forskarna antar att nordiska hövdingar reste den långa vägen till östra
Medelhavet och återvände hem med nya ideér och kunskaper. En annan möjlighet, men som
författarna anser är mindre troligt, är att människor kring östra Medelhavet seglade till
Baltikum. Hantverkare kan även ha rest norrut i följe med nordiska hövdingar.
Ett annat exempel avgivet av Mörner & Lind (2015: 130) är att människor kring
Medelhavet hade kunskap om geografi, jordens form och solens rörelse och att det därför är
logiskt med tolkningen att människor från Medelhavet runt ca år 1750 f.Kr. nådde upp till
Skandinavien. Enligt författarna introducerades sedan bronsartefakter i Skandinavien,
bärnsten exporterades och detta gav människor anledningar till att skapa nya hällbilder av
skepp.
De olika antaganden från forskarna som redovisas i exemplen kan alla vara möjliga men
då det brister i bevisföringen för teorierna, är det svårt att anamma någon av dem.
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4.2. Hällbilder med mast och segel
I det här kapitlet följer en analys kring tredje frågeställningen; Kan hällbilderna från
bronsåldern i Skandinavien tolkas ha mast och segel?
Frågan huruvida skandinaviska hällbilder är avbildade med segel eller inte har
uppkommit ett flertal gånger. Även frågan huruvida segling alls var känt i Skandinavien under
bronsåldern gör sig gällande. Några forskare hävdar att segling först blev känt under 500-600
talet e.Kr. då det äldsta och enda fynd av ett skandinaviskt skepp utrustat med segel är från
den tiden (Winter 2001: 12).
Bengtsson & Bengtsson (2011: 38) anser att det finns en möjlighet att seglet redan var
känt och användes i södra Skandinavien under bronsåldern eftersom några av de samtida
bilderna på hällristningarna kan tolkas så. En del av hällristningarna som avbildar båtar bär
karaktäristiska drag som liknar master och segel.
Exempel på hällbilder med sådana karaktäristiska drag är två hällbilder av båtar i
Blekinge i södra Sverige (Burenhult 1973: 157; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38). Dock
anser Burenhult (1973: 157) att han inte vet vilken funktion masterna haft, om de burit segel
eller inte.
Segelliknande bilder kan också hittas i Himmelstalund i Norrköping, Askum socken och
Tanum i Bohuslän. Där finns även avbilder på några båtar utrustade med vad som ser ut att
vara en rak central påle såsom en mast. I Järrestad i Skånes län är tre av dessa mastliknande
linjer också stöttade med vad som liknar stag (Bengtsson & Bengtsson 2011: 38). I Fig. 4
visas en översikt på hällbilder från Skandinavien som Bengtsson & Bengtsson (2011: 40)
anser skulle kunna visa attribut såsom mast och/eller segel samt rigg.
Vid en översikt av bilderna ser flertalet av dem ut att kunna bära mast och/eller segel men
om avbilderna verkligen gör detta kan inte med säkerhet sägas.

Figur 4. visar en översikt på hällbilder med båtar som Bengtsson & Bengtsson (2011: 40) anser kunna avbilda
mast, rigg eller segel i Skandinavien.
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En teori finns, som även diskuterats ovan i kap. 4.1.4., att vissa hällbilder på skepp kan ha
kopierats från föremål som härstammar från Medelhavsområdet. Föremål där avbilder kan ha
kopierats är exempelvis Dipylonvaser (Burenhult 1973: 159-160; Winter 2001: 11-12) och
Novilara Stele (Burenhult 1973: 159-160; Bengtsson & Bengtsson 2011: 38).
Två skepp i Järrestad försöker enligt Burenhult (1973: 159-160) imitera segel. Det ena
skeppet menar författaren har en typologisk samstämmighet med Novilara Stele då båda är
utrustade med utåtvälvda rep i för och akter i syfte att stabilisera seglet.
Det förekommer även andra teorier såsom att den högre centrala mastliknande attributet
skulle representera en stående besättningsmedlem eller någon som besitter hövdingastatus
(Bengtsson & Bengtsson 2011: 38).
Många teorier menar Bengtsson & Bengtsson (2011: 38-39) är möjliga men att den mest
uppenbara har blivit ignorerad av alla utom ett fåtal. Många av de skandinaviska hällbilderna
avbildar en rak linje positionerad nära mittenlinjen där en mast normalt borde bli placerad.
Dessa bilder hittas över hela regionen i de flesta stora hällristningsområden, och verkar
sträcka över hela bronsåldern och in i förromersk tid och tidig järnålder. Dessutom verkar det
enligt forskarna finnas två båtar som verkar bära ett fyrkantigt segel och de kan hittas på
minst två olika platser. Det långa tidsspannet gör det svårt enligt författarna att argumentera
för att bilderna antingen skulle vara tillfälligheter eller importer. En jämförelse menar
forskarna är att arkeologiskt bevis visar på att paddlar användes för att driva fram båtar. Ändå
är antalet bilder på båtar som verkar paddlas i södra Sverige lika sällsynta. Ingen sådan bild är
alls funnen i södra Sverige enligt Bengtsson & Bengtsson och enbart en eller två kan hittas på
Sveriges östkust.
Här går dock forskares åsikter isär kring vilka attribut bronsåldersbåtarna är avbildade
med på skandinaviska hällbilder. Här nedan presenteras olika forskares syn på vad
hällbilderna visar och deras tillhörande teorier.
Avbilder på människor som håller i paddlar menar Ling (2008: 200-201) syns på några av
hällbildskeppen. Dock anser inte forskaren att det är utförandet att driva fram båten som är
avbildad, utan att olika föreställningar som är illustrerade. De illustrerade föreställningarna
påminner starkt om ritualer som Kwakiutl indianerna på nordvästra kusten av Amerika
utövade i sina krigskanoter, vilka användes för militära och ceremoniella event. Attribut
såsom mast eller pålar menar Ling ska betraktas som undantag då det än så länge inte finns
några indikationer på förhistoriska båtfynd i Skandinavien eller norra Europa som kan stödja
en segelteori.
Crumlin-Pedersen (2010: 119) menar att det är paddlade bronsåldersbåtar som visas på
vissa hällbilder i Skandinavien. En hällbild från Dalbo i Norge daterad till ca år 300-200
f.Kr., visar enligt författaren det första dokumenterade beviset för rodd. Forskaren menar dock
att rodd antagligen introducerades i Skandinavien innan romerska influenser nådde området
och att det kan verka märkligt att inte seglet togs över samtidigt som åror på skandinaviska
båtar. Det tidigaste säkraste beviset för segel anser forskaren komma från skeppsavbilder på
Gotland, vilka tros vara daterade till ca år 500-600 e.Kr.
Van de Noort (2011: 162) menar, även han, att ingen av hällbilderna i Skandinavien från
bronsåldern eller järnåldern avbildar segel, utan att hällbilderna avbildar paddlare. Sydda
plankbåtar blev enligt författaren alla paddlade men menar dock att de experimentellt visats
kunna bli seglade. Det är inte omöjligt anser forskaren att båtarna vid vissa tillfällen med rätt
vind, faktiskt assisterade med segelkraft. Vidare menar han att det inte finns några
arkeologiska bevis för att en segelfunktion skulle varit medveten vid punkten för
båtbyggnationen.
Winter (2001: 12) anser motsatsen, att vissa hällbilder med representationer av skepp inte
kan tolkas på annat sätt än att de är utrustade med mast eller segel. Vilka även enligt
författaren visar typologiska likheter med representationer av skepp från området kring
Medelhavet.
Genom undersökning av Burenhults Götalands hällristningar (utom Göteborgs och
20

Bohus län samt Dalsland 1973) som infattar illustreringar av hällbilder, kan inte många
hällbilder av båtar tolkas som att de paddlas.

4.3. Båtkonstruktion
För att besvara fjärde och femte frågeställningen som är; Vad krävs i en båtkonstruktion för
att den skall kunna segla? Samt; Har skandinaviska bronsåldersbåtar haft en båtkonstruktion
som klarat av segling? Följer här olika forskares åsikter kring vad en båtkonstruktion kräver
för att kunna segla samt en redogörelse från en experimentell arkeologisk undersökning utförd
av Bengtsson & Bengtsson (2011).
En uppfattning är att det från en övergång från åror till segel krävts en förändring i
skrovformen på båtar. En annan uppfattning är att segel även behöver en noggrann hantering
av riggen för att det annars kan leda till katastrofala följder. Segel producerar inte enbart en
drivande kraft, utan även en tvärgående kraft som kan bidra till en oönskad drivning av båten i
sidled (McGrail 2010: 103).
En lösning för att båten inte skall glida i sidled och samtidigt gör en köl överflödig i det
här sammanhanget är styråror fastsatta på varje ände av båten (Bengtsson & Bengtsson 2011:
43). Två styråror verkar, som nämnts innan, Hjortspringbåten varit utrustad med. I Bengtsson
& Bengtssons (2011: 63-64) experimentella seglats med Tilia som kan ses i Bild. 1 och Bild. 2
och som tidigare nämnts är en kopia av Hjortspringbåten, framkom att styrårorna gav ett
utmanande nytt sätt att styra. Längden av båten utgjorde att rorsmännen inte kunde
kommunicera och de hade behövt mer övning och tid för att det skulle bli perfekt. Efter några
försök kunde styrårorna synkroniseras och fungerade då väldigt effektivt. Trots att styrårorna
var utrustade med små blad, hävdar forskarna att båten svarade väldigt bra och drev
förvånansvärt lite i sidled. Bengtsson & Bengtsson (2011: 68) menar att styrårorna borde ha
fungerat som en tidig typ av köl, vilka kunde varit väldigt effektiva när de användes korrekt.
Styråror eller något liknande verkar vara representerade på ett antal paneler. Skeppsbilder
från tidiga bronsåldern har ett streck eller linje som är lett från det sista mansstrecket i aktern
nedåt till kölen. I dessa fall har det sista bemanningssträcket gjorts en bit bort ifrån de andra
mot akterstäven i en mer upphöjd position som representerar rorsmannen (Ling 2008: 199).
Det kan tolkas enligt Ling (2008: 199) som att rorsmannen håller styråran/styrstången.
Skeppsbilder från senare bronsåldern stödjer denna tolkning enligt författaren, såsom två
skeppsbilder från platsen Kville 49.
Ellmers (1995: 232-233) menar att Hjortspringbåten bevisar att dubbla styråror användes
under tidig tid. Styråror kan även senare ses på Gotlands bildstenar från ca år 400 e.Kr. Även
fast formen på båtarna har förändrats och att paddlar blivit ersatta av åror, är fortfarande dessa
båtar utrustade med en styråra vardera i fören och aktern. Även in i modern tid finns en avbild
på en båt med en styråra i aktern och en man i fören med en styråra eller påle. Båten är en
kyrkbåt som avbildas med åtta par roddare från andra halvan av 1900-talet från Österdalälven
nära Leksand.
Wehlin (2014: 105) har undersökt gravar i skeppssättningar. Gravarna påträffas inte alltid
centralt i skeppet och det finns exempel på gravar som återfinns i fören respektive aktern och
vid kantkedjan i skeppet. Forskaren menar att placeringen skulle kunna visa individens
relation till dennes sociala ställning ombord på skeppet samt möjligen även i samhället.
Gravar placerade i skeppssättningens främre och bakre del skulle kunna förknippas med
styrmannen och/eller navigatören. I gravar samtida med skeppssättningarna har föremål hittats
som tolkats som miniatyrpaddlar. De symboliska paddlarna skulle enligt författaren kunna
indikera den döde individens sociala status ombord på skeppet.
Ett annat förslag på lösning för att göra båten stabil vid segling är att använda utriggare.
Österholm (1997: 161-162) antar teorin att hällbilderna är utformade genom att detaljer ”viks
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ut” i motivet för att de skall synas. Hällbilderna betraktas då ha utriggade kanoter med
paddlare. Winter (2001: 11) hävdar även hon att vissa hällristningar möjligen visar
konstruktioner såsom utriggare och menar att det kan vara en möjlig förklaring till hur
skeppen är avbildade. Författaren menar att avbilderna kan jämföras med det egyptiska sättet
att avbilda människor och ting från sidan, med de gömda delarna visade i profil så att
representationen blir fullständig.
Några arkeologiska bevis för att utriggare skulle ha använts i Skandinavien finns dock
inte (Rönnby 2014: 76-77). Teorin om att hällbilder är avbildade med utriggare är tveksam.
Möjligen kan några utav hällbilderna vara konstruerade på det sättet men görs det en
jämförelse med exempelvis Tilia som är kopian av Hjortspringbåten, (se bild.1 och bild. 2),
liknar faktiskt Hjortspringbåten många av hällristningsbilderna som avbildar båtar. Likheten
syns då genom att hällbilden är avbildad i profil.
Anledningen till att det inte hittas några arkeologiska bevis för att mast och segel kan ha
förekommit under bronsåldern kan bero på att ingen kunskap finns kring hur de tidiga
riggarna såg ut. Brister i kunskap utgör att det är svårt att veta vilka indikationer som skall
letas efter samt var i båten de kan hittas. Exempel för detta är bland annat genom skeppet
Lady Ship. Lady Ship är från ca 900 år e.Kr. och hittades i Danmark. Båten blev tolkad som
en segelbåt enbart genom att hon bar fyra tunga järnringar som var positionerade på var sida
av båten nära mitten. Järnringarna tolkades som att de användes som stöd för riggen. Ett annat
exempel är Skuldelev båtarna som även de var funna i Danmark. Båtarna hittades med deras
mast och rigg bortplockade, vilket indikerar på att när båtarna kasserades tänktes utrustningen
återvinnas och användas igen (Bengtsson & Bengtsson 2011: 43).
Anledningen till varför segel sällan visas på hällristningar kan enligt Bengtsson &
Bengtsson (2011: 53) bero på en upptäckt de gjorde under deras experimentella undersökning.
De märkte att de behövde ta ner riggen och dra upp styrårorna när de närmade sig land för att
inte gå på grund. Detta kan möjligen vara anledningen till att segel sällan visas. Eller att det
på hällbilder nästan alltid visas i en position där styråror förbereds för ankomst eller avgång.

Bild 1. Visar båten Tilia, kopian av Hjortspringbåten som på bilden genomgår
en experimentell seglats (Bengtsson & Bengtsson 2011: 64).
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Bild 2. Visar båten Tilia, kopian av Hjortspringbåten som på bilden genomgår
en experimentell seglats (Bengtsson & Bengtsson 2011: 64).

23

5. Diskussion och slutsats

Här nedan följer en diskussion runt frågeställningarna som framkommit i analysen, som följs
av en slutsats.
Var Skandinavien i kontakt med områden som nyttjade segel eller hade kunskap om
dem under bronsåldern?
Analysen visar att Skandinavien troligtvis hade en indirekt kontakt med områden som
nyttjade segel. Utifrån isotopanalyserna utförda av Ling et al. (2013) visas det att importer av
metaller fanns från två områden som under tiden för exporten mycket sannolikt nyttjade segel.
De två områdena är östra Medelhavsområdet och Iberiska halvön (Broodbank: 2010). En
direktkontakt mellan områdena är svårt att bevisa men eftersom det verkar som att bärnsten
har varit en handelsvara som bytts ut mot metall, kan det trots mellanhänder kanske funnits en
möjlighet till att ryktesspridning kring segel från de två områdena nådde Skandinavien. Om
Skandinavien tog över segelteknologin går inte att svara på, men genom kontakterna ökar
chanserna till att de eventuellt fick vetskap om att segel fanns.
Vilka belägg finns för att kontakter med områden i Europa har förekommit?
Det finns en mängd belägg för att kontakter funnits mellan Skandinavien och Europa.
Indikationer för kontakter i den föreliggande analysen har främst riktat in sig på
Medelhavsområdet och Nordsjön. Indikationer för kontakt visas främst genom export av
baltisk bärnsten samt import av metaller och artefakter (Kristiansen & Larsson 2005; Ling et
al. 2013; Mörner & Lind 2015). En indirekt kontakt mellan både Medelhavsområdet och
Nordsjön påvisas. Svårigheten ligger i att bevisa en direktkontakt mellan områdena. Den
närmsta indikationen för en direktkontakt ligger i isotopanalyser av en pojkes mjölktänder.
Pojken hittades i England med indikationer på en barndom från Medelhavet, runt halsen bar
han ett halsband som bestod av baltiska bärnstenspärlor. Om analysen stämmer kan det
eventuellt spegla en direktkontakt mellan England och Medelhavet. Svårare är kontakten
mellan Skandinavien och England då bärnstenspärlorna kan gått via mellanhänder.
En annan indikation för kontakt är likheter i hällbilder (Winter 2001; Kristian & Larsson
2005; Mörner & Lind 2015), i den här analysen har likheter mellan skeppsavbildningar
analyserats. Ett flertal hällbilder i Skandinavien som avbildar skepp är lika både hällbilder
samt båtkonstruktioner som fanns i Medelhavsområdet under bronsåldern (Winter 2001;
Kristiansen & Larsson 2005; Mörner & Lind 2015). Flera förslag finns kring varför
hällbilderna visar likheter. Ett förslag är att en direktkontakt förelegat (Winter 2001;
Kristiansen & Larsson 2005; Mörner & Lind 2015), men, som nämnts, vilken är svår att
bevisa. Ett annat förslag är att föremål med skeppsavbilder har importerats från
Medelhavsområdet som sedan kopierats på hällbilder. Många av hällbilderna är lika föremål
med avbilder av skepp från Medelhavsområdet och det senaste förslaget kan vara möjligt. Det
som kan tala emot detta är, som Bengtsson & Bengtsson (2011: 38-39) nämner, att några av
hällbilderna som kan tolkas visa attribut såsom mast eller segel. Dessa finns genom hela
bronsåldern in i förromersk järnålder och det kan vara svårt att visa på specifika föremål som i
sådana fall har kopierats. En annan fråga som kan ställas men som inte ger något direkt svar,
är att om bronsåldersmänniskorna kopierade avbilderna, visste de då vad de avbildade?
Tänkvärt är det som Winter (2002: 204) anser, att en kännedom fanns till den bakomliggande
innebörden hos det föremål eller företeelse som avbildades men att symbolerna kan ha
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förändrats och fått helt eller delvis nya innebörder. I vilket fall indikerar dessa förslag på att
någon form av eventuell kontakt har utförts mellan områdena.
Kan hällbilderna från bronsåldern i Skandinavien tolkas ha mast och segel?
Det finns delade meningar mellan forskare om hällbilderna visar mast och/eller segel. I figur
4. visas de avbilder på skepp som enligt Bengtsson & Bengtsson (2011) skulle kunna tolkas
bära attribut såsom mast eller segel. Många av de skepp som avbildas kan faktiskt tyckas bära
attributen men det är svårt att få en tillförlitlig uppfattning enbart genom att titta på
avbilderna.
Å andra sidan menar Bengtsson & Bengtsson (2011: 38-39) att arkeologiska belägg visar
på att paddlar användes för att driva fram båtar. Ändå är antalet avbilder på båtar som verkar
paddlas i södra Sverige lika sällsynta. Ingen har hittats i södra Sverige och en eller två har
hittats på Sveriges östkust.
Här går olika forskares åsikter isär huruvida båtarna på hällbilder visar paddlare eller ej.
En del anser att några hällbilder avbildar paddlare, andra menar att alla hällbilder visar
paddlare. Genom en undersökning av Burenhults Götalands hällristningar (utom Göteborgs
och Bohus län samt Dalsland 1973) som infattar illustreringar av hällbilder, ser inte särskilt
många hällbilder av båtar ut som att de paddlas.
En intressant iakttagelse Bengtsson & Bengtsson (2011) gjorde när de gjorde sin
experimentella seglats var att de var tvungna att ta ner riggen och ta upp styrårorna för att inte
gå på grund när de närmande sig land. Detta kan vara anledningen till att segel sällan avbildas
på hällristningar samt att styråror nästan alltid visas i en position där de förbereds för ankomst
eller avgång.
Vad krävs i en båtkonstruktion för att den skall kunna segla?
En uppfattning är att en förändring krävts i båtarnas skrovkonstruktion och därtill en noga
konstruktion av riggen för att de skall kunna segla (McGrail 2010: 103). En annan lösning är
utriggare (Österholm 1997; Winter 2001), som hjälper båten att förbli stabil vid segling. Dock
finns inga arkeologiska bevis för att utriggare skulle ha funnits i Skandinavien (Rönnby 2014:
76-77). Ytterligare ett förslag är dubbla styråror som behåller stabiliteten hos båten samt
förhindrar en drivning i sidled vid den tvärgående kraft som uppkommer vid segling
(Bengtsson & Bengtsson 2011). Styråror har hittats tillsammans med Hjortspringbåten, en till
fören och en till aktern (Ellmers 2005; Bengtsson & Bengtsson 2011; Wehlin 2014)
Hjortspringbåten dateras till ca år 350 f.Kr. men anses ha en båtkonstruktion som sträcker sig
bakåt till bronsåldern (Ellmers 2005; Bengtsson & Bengtsson 2011). Bengtsson & Bengtsson
(2011) utförde en experimentell undersökning genom att segla Tilia som är en kopia av
Hjortspringbåten. Seglatsen utfördes med dubbla styråror som till en början var ovant men
som efter några försök fungerade utmärkt och förhindrade att båten gled i sidled. Forskarna
som utförde experimentet menar att styråror kan ha fungerat som en tidig typ av köl.
Intressant är att några av hällbilderna från bronsåldern visar att någon form av styråror
används (Ling 2008; Bengtsson & Bengtsson 2011) Dubbla styråror kan även skönjas på
bildstenar på Gotland från ca år 400 e.Kr och in i modern tid på en kyrkbåt från Leksand.
Detta måste betyda att styråror har varit en funktion som fungerat och funnits kvar in i
modern tid.
Har skandinaviska bronsåldersbåtar haft en båtkonstruktion som klarat av segling?
Det finns tyvärr inga arkeologiska bevis för att segling förekommit i Skandinavien under
bronsåldern, såsom mast eller segel. En anledning till att det inte finns några bevis att tillgå,
kan bero på att ingen kunskap finns kring hur de tidiga riggarna såg ut. Brister i kunskap gör
det även svårt att veta vilka indikationer som skall letas efter samt var i båten de kan hittas
(Bengtsson & Bengtsson 2011: 43)
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Som nämnts ovan har en experimentell undersökning gjorts genom att segla Tilia, hon är
än kopia av Hjortspringbåten som hittats i Danmark och tros ha anor som sträcker sig bakåt
till bronsåldern. Seglatsen var lyckad. Hjortspringbåten var av typ och konstruktion en sydd
plankbåt och även Wehlin (2013: 186) anser genom skeppssättningar, hällristningar och
bronsföremål att det fanns plankbyggda båtar under yngre bronsåldern. Sydda plankbåtar har
enligt Van de Noort (2011: 162) experimentellt visats kunna bli seglade. Själva
båtkonstruktionen hos Skandinaviens bronsåldersbåtar verkar således faktiskt ha kunnat klara
av att bli seglade. Lägg därtill att Skandinaviens vatten vid skyddande skärgårdar borde varit
idealiskt för att experimentera med segelutveckling under bronsåldern (Bengtsson &
Bengtsson 2011: 39).
Slutsats
Syftet med studien var att undersöka och redogöra för vilka indikationer som finns för att
seglet kan ha förekommit i Skandinavien under bronsåldern. Indikationer visas genom att
Skandinavien troligtvis hade en indirekt kontakt med områden som nyttjade segel under
bronsåldern, vilket kan öka möjligheten till att människorna i Skandinavien hade vetskap eller
kontakt med seglet. Belägg för kontakter med områden i Europa visas genom import och
export av bärnsten, metaller, artefakter samt likheter genom hällristningar som avbildar skepp.
Hällbilder i Skandinavien kan tyckas bära attribut såsom mast och segel, men en tillförlitlig
uppfattning kring frågan är svår genom att enbart titta på avbilderna. För att en båt skall kunna
segla har uppfattningar funnits i att en förändring krävts i skrovkonstruktionen. I analysen
framkommer att ett alternativ till köl kan varit dubbla styråror. Genom experimentella
undersökningar genom att segla sydda plankbåtar som antas varit en båtkonstruktion som
funnits under bronsåldern i Skandinavien verkar således Skandinaviens bronsåldersbåtar
faktiskt ha kunnat klara av att bli seglade.
Utifrån analysen och diskussionen kring frågeställningarna här ovan framkommer
indikationer för att möjligheten finns för att segel förekom i Skandinavien under bronsåldern.
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6. Sammanfattning

Den första avbilden av segel finns i Egypten och dateras till ca år 4000 f.Kr. Runt ca år 3000
f.Kr. uppkommer segel i östra Medelhavsområdet, Persiska viken och möjligen Indien. I
Skandinavien anser en del forskare att segel inte har existerat förrän ca 700 år e.Kr., då inga
arkeologiska bevis för mast eller segel förekommer. Frågan som kan ställas är om det är
rimligt att seglet har tagit omkring 3000-3500 år att nå Skandinavien från östra
Medelhavsområdet?
Syftet med studien är att undersöka och redogöra för vilka indikationer som finns för att
seglet kan ha förekommit i Skandinavien under bronsåldern. Frågeställningarna har varit:
Var Skandinavien i kontakt med områden som nyttjade segel eller hade kunskap om dem
under bronsåldern? Vilka belägg finns för att kontakter med områden i Europa har
förekommit? Kan hällbilderna från bronsåldern i Skandinavien tolkas ha mast och segel? Vad
krävs i en båtkonstruktion för att den skall kunna segla? Har skandinaviska bronsåldersbåtar
haft en båtkonstruktion som klarat av segling? Teorin som antagits i föreliggande uppsats har
varit Bengtsson & Bengtssons (2011) som antar att segel kan ha uppkommit tidigare i
Skandinavien, möjligtvis redan under bronsåldern. Studien utfördes genom en
litteraturöversikt och metoden var empirisk och komperativ då forskares åsikter, antaganden
och resultat från deras undersökningar jämfördes och presenterades utifrån frågeställningarna
i analysen. En avgränsning har funnits genom att undersökningen främst berört områden där
mast och segel kan tolkas ha förekommit samt på platser där tidigare forskning behandlat
Skandinaviens hällristningar. Ytterligare avgränsning har funnits genom att en ingående
beskrivning av hur båtkonstruktionen hos bronsåldersbåtarna såg ut, ej har angivits i detalj,
utan i stället har de funktioner som ansetts viktiga för en möjlig introduktion av segel i
Skandinavien främst undersökts.
Resultatet visar utifrån analysen och diskussionen kring frågeställningarna att indikationer
framkommer för att möjligheten finns för att segel förekom i Skandinavien under bronsåldern.
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