
Stockbåten har varit vanligt folks fäten har varit vanligt folks fäten har varit vanligt folks f rdmedel under yngre 
järnålder och vikingatid. Klinkbyggda båtar och skepp 
var sammanfogade med järnnitar och järnet var mycket 
exklusivt. Sådana blev därförförf r för för f rbehållna aristokratin, 
handelssjöfarten och ledungsorganisationen. Viksbåten 
från Söderby-Karl tillhör den sistnämnda kategorin, den 
minsta typen av krigsskepp som kallades karv eller skuta 
och hade 6 par åror. Det vanligaste båtfyndet daterat 
till vikingatid däremot är inte ett ”vikingaskepp”, utan 
en stockbåt, med eller utan extra påsatta bordgångar. Så 
också i Roslagen där båtar från denna tid hittats bland 
annat i Fasterna, Penningby, Söderby-Karl och Rö. Det 
som kännetecknar dem liksom övriga stockbåtar från 
yngre järnålder är att de är mycket fi nt uthugga med stor 
hantverksskicklighet,, vilket klart skiljer dem från den 
historiska tidens grovhuggna båtar. Minst två av dessa
är tillverkade i en teknik som för tillverkade i en teknik som för tillverkade i en teknik som f rsvinner och glöms bort 
efter den föefter den föefter den f rhistoriska tidens slut, konsten att tillverka 
utspända stockbåtar. Dessa är fynden från Söderby-Karl 
och från Fasterna.

BÅTEN FRÅTEN FRÅ ÅTEN FRÅTEN FR N SÖDERBY-KARL
Två delar av en stockbåt som hittats under tidigt 1900-
tal fi nns idag i Söderby-Karls Fornminnes- och Hem-
bygdsföbygdsföbygdsf renings samlingar på Erikskulle hembygdsgård 
(fi g. 1). Stockbåten har endast en mindre del av skrovet 
bevarat, ett större och ett mindre stycke av bottnen och 
den kan tyckas vara av mindre intresse i sitt fragmen-
tariska skick. Trots sitt tillstånd visar dock de bevarade 
delarna att det är rester av ett fynd med stort historiskt 

intresse, då de tunna delarna av skrovet skvallrar om att 
de härrör från en utspänd stockbåt.   

Åldern på båten gör den inte mindre intressant. Bå-
ten daterades vid Moskvas C14-laboratorium till 400 
+ 100 e Kr (okalibrerat), vilket gör att den utgör en av 
Upplands äldsta daterade stockbåtar och härrör från 
övergångstiden mellan äldre och yngre järnålder.  De två 
fragmenten av båten, ett större och ett mindre stycke, 
visar att det är en båt som uthuggits med extremt tunna 
sidor, endast 1-3 cm tjocka. Eftersom de bevarade styck-
ena är tämligen små, har ej några spår av spant bevarats, 
men sådana har varit nödvändiga i denna typ av båt.

Hur den ursprungligen har sett ut är det svårt att sä-
kert avgöra. Vi kan emellertid få ra. Vi kan emellertid få ra. Vi kan emellertid f en hel del ledning av 
likartade, mer bevarade båtar. Båtfyndet från Söderby-
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Fig 1. Fragment av en utspänd stockbåt fråt fråt fr n Söderby-Karl.



Karl har en gång föng föng f rmodligen sett ut som ett likartat 
båtfynd från Lyttersta, Västra  Västra Vingåkers socken, 
Södermanland (Larsson 2008) som visas i fi gur 2. och 
kan enligt en grov uppskattning i så fall ha varit ca 4 m 
lång, med 0,8 bred och 0,2 m hög.

BÅTEN FRÅTEN FRÅ ÅTEN FRÅTEN FR N GAVEL-LÅNGSJÖN, 
FASTERNA

Båten från Fasterna hittades vid 1900-talets mitt i södra 
delen av Gavel-Långsjön i samband med att man bär-
gade sjunktimmer till den intilliggande sågen i Rånäs. 
Den låg länge kvar på backen intill sågen innan Fast-
erna Hembygdsföerna Hembygdsföerna Hembygdsf rening till slut tog hand om den och 
i vars ägo den är idag. Den har till 2008 varit utställd i 
föföf reningens gamla museum vid Fasterna Prästgård, men 
kommer att visas i fökommer att visas i fökommer att visas i f reningens nuvarande lokaler vid 
Granby, Rånäs. 

Båten är vikingatida, med en C14-datering till 1032 
+ 90 e Kr. Båten är lång, idag 6,6 m lång och 0,68 m 
bred. En del av relingarnas kanter och stävpartierna ävpartierna ä är 
borta och den har ursprungligen varit något längre och 
bredare. Den har liksom alla båtar från yngre järnålder 
varit elegant utformad med spetsig fövarit elegant utformad med spetsig fövarit elegant utformad med spetsig f r och akter, som 
har uthuggna svängda och utfallande stävpartier (fi g. 3). ävpartier (fi g. 3). ä
Skrovet är rundat i tvärsektion med något utplanat bot-
tenparti. Skrovet är mycket tunt uthugget, sidorna är en-
dast 1-3 cm tjocka. Längs en bättre bevarad kant av re-

lingen fi nns märken som kan härröra från nithål. Båten 
skulle i så fall ha varit föfall ha varit föfall ha varit f rhöjd med en extra bordgöjd med en extra bordgö ång, 
men tolkningen är osäker. För att hålla ”skalet” utspänt 
har den varit föhar den varit föhar den varit f rsedd med fyra spant, fastsatta med trä-
naglar i bottnen, av vilka fragment av två fi nns kvar. 

TEKNIKEN ATT TILLVERKA UT-
SPÄNDA STOCKBÅTARÅTARÅ

Båtarnas tunna skrov visar att de tillverkats genom ut-
spänningsteknik. Metoden går till så att föatt föatt f rst har ett 
mycket tunt skal (1-3 cm) huggits ut, därefter har detta 
spänts ut med käppar över eld under kontinuerlig ösning 
med vatten och slutligen har man vanligen satt i spant fömed vatten och slutligen har man vanligen satt i spant fömed vatten och slutligen har man vanligen satt i spant f r 
att bibehålla detta skrov utspänt (fi g. 4). Den ursprungli-
ga stocken har på detta sätt kunnat uppnå nå nå ästan dubbla 
bredden jämfömfömf rt med den ursprungliga stammen. 

Spantens funktion i järnålderns båtar har enbart varit 
att hålla det tunna skrovet utspänt. Hos de bordbyggda 

Fig 2. Båtfyndet fråtfyndet fråtfyndet fr n Lyttersta, Vän Lyttersta, Vän Lyttersta, V stra Vingåstra Vingåstra Ving kers socken, Söderman-
land. Ritning efter Larsson 2008.

Fig 3. Båten fråten fråten fr n Gavel-Långsjöngsjöngsj n, Fasterna. Ritning av Gunilla Lars-
son.

Fig 4. Principen föFig 4. Principen föFig 4. Principen f r tillverkning av en utspänd stockbåt. Efter Crumlin-
Pedersen 1991.



båtarna med köl är därförförf r spanten äldst aldrig fastsatta i 
kölen. Båtar byggda på detta sätt är byggda i skalbygg-
nadsteknik. Skrovet byggs fönadsteknik. Skrovet byggs fönadsteknik. Skrovet byggs f rst och spanten sätts i se-
nare, styrkan ligger i ett starkt, fl exibelt skal. Metoden 
ersätts under medeltiden av skelettbyggnadsteknik där 
styrkan sitter i ”skelettet” av köl, stävar och spant som ävar och spant som ä
sätts upp fötts upp fötts upp f rst och ”kläs” med bordläggning sekundärt.

Hos de utspända stockbåtarna skulle båtskalet gå 
ihop till en ärtskida igen om spanten togs ur, vilket ock-
så hänt i en del båtgravar från Slusegård på Bornholm 
(Crumlin-Pedersen 1991), vilka varit byggda med denna 
teknik.

Under järnålder är det i de sydskandinaviska fynden, 
de engelska fynden och det holländska fyndet ek som 
har använts, med undantag av Hjortspringbåten, där den 
utspända bottnen är tillverkad av lind. I Mellansverige 
har lind använts till bottnen i Björkebåten från 300-talet 
(Humbla 1950), men annars har furu använts fönts fönts f rutom 
i Tunabåten även i offerfyndet fräven i offerfyndet frä ån Fiholm (Lindquist 
1924). Utspända stockbåtar har varit tämligen vanliga 
under yngre järnålder och földer och földer och f rekommer ett fl ertal gånger 
i båtgravarna, men materialet kan sällan p g a den då-
liga bevarandegraden bestämmas. På TunagravfäTunagravfäTunagravf ltet har 
åtminstone ytterligare 3 av de 7 övriga båtarna varit ut-
spända. På ett uppländskt båtgravfätgravfätgravf lt vid byn med sam-
ma namn i Alsike socken har åtminstone grav X varit en 
utspänd och fönd och fönd och f rhöjd stockböjd stockbö åt (Arne 1934).

Metoden har i Skandinavien använts längst i Finland 
vid tillverkning av vissa stockbåtar, s k espingar, men i espingar, men i espingar
Sverige synes metoden inte ha använts efter 1000-talets 
slut. 

Bygget av en utspänd stockbåt som marinarkeolo-
giskt experiment

Experiment med denna metod på en furustock 
gjordes av fögjordes av fögjordes av f rfattaren tillsammans med Mark ”Mischa” 
Naimark från Moskva år 2000 i samband med replik-
bygge år av den stockbåtsbaserade båtgravbåten Tuna i 
Badelunda 75 (Nylén & Schönbäck 1994).  

Experimentet utföExperimentet utföExperimentet utf rdes som en del av mitt forsk-
ningsprojekt kring båtar och båtbygge vid Södertörns 
Högskola. Mischa Naimark som byggde båten är båt-

byggare och hade studerat lämningar efter sydda båtar 
i Ryssland och även intervjuat även intervjuat ä äldre båtbyggare. Själv 
hade han byggt fl era båtar i ryska Karelen vid Ladoga-

Fig 5. Den urhuggna stocken till båten.



sjön. Han hade även en universitetsutbildning i Fysik vid  även en universitetsutbildning i Fysik vid  ä
Moskvas Universitet.

Bygget gick till så att efter att ha fäatt efter att ha fäatt efter att ha f llt en furustock 
i Södertörnsskogen, var det förnsskogen, var det förnsskogen, var det f rsta steget att urholka 
stammen. Dessa utspända stockbåtar kallas ibland fötar kallas ibland fötar kallas ibland f r 
”mjuka” båtar och det hänger samman med att man fönger samman med att man fönger samman med att man f r 
att möjliggöjliggö öra den kommande utspänningen urholkar 
båtbottnen till ett mycket tunt, ”mjukt” skal. På ett sätt 
som Mischa dokumenterat från fl era platser, kontrolle-
rades tjockleken på skrovet genom islagna mörkfärkfärkf rgade 
tränaglar, som från utsidan slås i ca 1,5 cm. När dessa 
blev synliga vid urhuggningen av skrovet, var det dags att 
avbryta föavbryta föavbryta f r att inte hugga igenom det tunna skalet. Vid 
urhuggningen användes en tväryxa av samma typ som 
använts ända från neolitikum, men då i fl inta, idag av 
järn. Likt en ärtskida är formen på hålet timglasformat 
(fi g. 5). 

Härefter drogs båten lätt genom gräset två kilometer 
genom skogen till den plats vid en bäck där den skulle 
spännas ut. Det gick till så att stocken har pallades upp 
på trästockar invid en uppgjord långsmal eld. Alltefter-
som stocken har blivit så varm att den nästan bränns och 
tjära kan koka på insidan, slogs kokhett vatten över bå-
tens insida. Den uppvärmda bottnen lade successivt ut 
sig över elden och har allteftersom spänts ut med allt 
längre stickor.    

Experimentet visar att stocken, som ursprungligen 
mätte 0,45 meter, utan större problem lade ut sig och 
efter proceduren mätte 0,9 meter i bredd. Förlagan hade 
påsatta stävar och pävar och pä åsatt, fastsytt relingsbord, vilket fram-
ställdes på samma sätt, men med längre tid över elden.

Hos båtarna från Fasterna och Söderby-Karls är 
överkanterna på båtarnas relingar skadade, men det är 
inte omöjligt att de varit föjligt att de varit fö öjligt att de varit föjligt att de varit f rhöjda med en extra bord-öjda med en extra bord-ö
gång, men spår av fär av fär av f stanordningar föstanordningar föstanordningar f r sådana saknas, el-
ler går inte att belägga. Det var vid järnålderns slutskede 
mycket vanligt i områdena kring Ö

gga. Det var vid j
Ö

gga. Det var vid j
stersjön, att utspända 

stockbåtar fötar fötar f rsågs med ett extra påsatt ”skvättbord”, vil-
ket bland annat kan iakttagas på Badelundabåten. 

Provpaddling i vattnen kring Stockholm visar att bå-
tar av denna typ är oerhört lätta och snabba. Det mjuka 

skrovet gör dem lämpliga fömpliga fömpliga f r havet, där det lätt fött fött f ljer med 
sjögången och böjer sig med den. Den utöjer sig med den. Den utö ökade bredden 
ger dem extra stabilitet. Samtliga stockbåtsfynd i Öster-
sjön ute på öppet hav är också från utspända stockbåtar.
Ä
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äspingar som användes som postbåtar (fi g. 6).
Den fäDen fäDen f rdiga båten som fi ck namnet “Smia”, ryskt ord 

föföf r orm efter en orm som varje dag hade kommit till 
båtbyggnadsplatsen, har sin hemmahamn vid vikinga-
byn Storholmen i Estuna där den kan beskådas.

KRONOLOGISKA ASPEKTER PÅ 
STOCKBÅTARNAS UTFORMNINGÅTARNAS UTFORMNINGÅ

Senaste årens forskning har visat att det även fi nns en även fi nns en ä
kronologisk aspekt på stockbåtarnas utformning.  Såvåvå äl 
tillverkningsmetoder, som skrovform, har varierat över 
tid. De äldsta stockbåtarna från äldre stenålder i Skandi-
navien har ett ”hårt”, stelt skrov. Den ”mjuka” utspända 
stockbåten som fi nns representerad i dessa båtar ätar ätar r be-
lagd redan i fynd från yngre stenålder t ex i ett 4000 år 
gammalt båtfynd från Helsingfors skärgård (Rausing 

Fig. 6. En äsping, en utspsping, en utspsping änd och fönd och fönd och f rhöjd stockböjd stockbö åt använd som post-
båt i Å
Fig. 6. En 
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1984) och lever i Sverige kvar till 1000-talets slut. I Fin-
land har man fortsatt att tillverka utspända stockbåtar, 
framföframföframf rallt av asp s k äspingar, in på 1900-talet (Nikkilä, 
Rausing 1984).   Huvuddelen av de svenska daterade 
stockbåtarna med denna metod härrör från järnålderns 
slut.

Båtarna från Söderby-Karl och Fasterna härrör lik-
som de fl esta daterade stockbåtarna från yngre järnål-
der. I Mellansverige kännetecknas majoriteten av alla 
stockbåtsfynd daterade till perioden av att de är elegant 
utformade båtar med i plan spetsig fötar med i plan spetsig fötar med i plan spetsig f r och akter, liksom 
med sluttande stävar i lävar i lä ängdsektion. Man har medvetet 
föföf rsökt att efterbilda de vackra klinkbyggda skeppens 
skrovform. Båten var under denna tid ett värde- och 
prestigeföprestigeföprestigef remål, vilket avspeglas i båtarnas utformning 
och ibland utsmyckning, liksom i det stora arbete som 
lades ner på båtarnas utseende. Smäckra långsmala båtar 
och skepp prisas i skaldekvädena. Skeppet som symbol 
och metafor används i många olika sammanhang.  Ett 
stort antal odaterade fynd av den spetsovala typen fi nns i 
hembygdsgårdarnas och museernas samlingar. 

De till medeltid daterade stockbåtarna är betyd-
ligt mer grovhuggna än fön fön f regångarna och istället föllet föllet f r 
spetsovala ofta återigen mer trågformade. De är ofta 
tungt byggda med tjocka skrov och raka eller rundade 
ändar med mycket material av stocken kvar. Stockbåtar 
är inte längre prestigeföngre prestigeföngre prestigef remål och användningen dröjer öjer ö
sig framfösig framfösig framf rallt kvar i marginella områden som Smålands, 
Mellansveriges och Norrlands inland, samt i insjöar på 
skärgårdsöarna.  
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