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Stockbåten
ten har varit vanligt folks ffärdmedel under yngre
järnålder och vikingatid. Klinkbyggda båtar och skepp
var sammanfogade med järnnitar och järnet var mycket
exklusivt. Sådana blev därfö
rf r fförbehållna aristokratin,
rfö
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 ﬁnt uthugga med stor
hantverksskicklighet,, vilket klart skiljer dem från den
historiska tidens grovhuggna båtar. Minst två av dessa
ärr tillverkade i en teknik som fförsvinner och glöms bort
efter den fförhistoriska tidens slut, konsten att tillverka
utspända stockbåtar. Dessa är fynden från Söderby-Karl
och från Fasterna.

intresse, då de tunna delarna av skrovet skvallrar om att
de härrör från en utspänd stockbåt.
Åldern på båten gör den inte mindre intressant. Båten 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 styckena 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 säkert avgöra.
ra. Vi kan emellertid ffå en hel del ledning av
likartade, mer bevarade båtar. Båtfyndet från Söderby-
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Två delar av en stockbåt som hittats under tidigt 1900tal ﬁnns idag i Söderby-Karls Fornminnes- och Hembygdsf renings samlingar på Erikskulle hembygdsgård
bygdsfö
(ﬁg. 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 fragmentariska skick. Trots sitt tillstånd visar dock de bevarade
delarna att det är rester av ett fynd med stort historiskt

Fig 1. Fragment av en utspänd stockbått fr
från Söderby-Karl.

Fig 3. Båten
ten fr
från Gavel-Långsjö
ngsj n, Fasterna. Ritning av Gunilla Larsngsjö
son.
Fig 2. Båtfyndet
tfyndet fr
från Lyttersta, V
Västra Ving
Vingåkers socken, Södermanland. Ritning efter Larsson 2008.

Karl har en gång
ng fförmodligen sett ut som ett likartat
båtfynd från Lyttersta, Västra Västra Vingåkers socken,
Södermanland (Larsson 2008) som visas i ﬁgur 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.
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Båten från Fasterna hittades vid 1900-talets mitt i södra
delen av Gavel-Långsjön i samband med att man bärgade sjunktimmer till den intilliggande sågen i Rånäs.
Den låg länge kvar på backen intill sågen innan Fasterna Hembygdsf
Hembygdsförening till slut tog hand om den och
i vars ägo den är idag. Den har till 2008 varit utställd i
f reningens gamla museum vid Fasterna Prästgård, men
fö
kommer att visas i fföreningens 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
ä
ävpartierna
är
borta och den har ursprungligen varit något längre och
bredare. Den har liksom alla båtar från yngre järnålder
varit elegant utformad med spetsig fför och akter, som
har uthuggna svängda och utfallande stävpartier
äävpartier (ﬁg. 3).
Skrovet är rundat i tvärsektion med något utplanat bottenparti. Skrovet är mycket tunt uthugget, sidorna är endast 1-3 cm tjocka. Längs en bättre bevarad kant av re-

lingen ﬁnns märken som kan härröra från nithål. Båten
skulle i så fall ha varit fförhöjd
ööjd med en extra bordgång,
men tolkningen är osäker. För att hålla ”skalet” utspänt
har den varit fförsedd med fyra spant, fastsatta med tränaglar i bottnen, av vilka fragment av två ﬁnns kvar.
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Å
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Båtarnas tunna skrov visar att de tillverkats genom utspänningsteknik. Metoden går till så att fförst 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 fför
att bibehålla detta skrov utspänt (ﬁg. 4). Den ursprungliga stocken har på detta sätt kunnat uppnåå nästan dubbla
bredden jämfö
mf rt med den ursprungliga stammen.
mfö
Spantens funktion i järnålderns båtar har enbart varit
att hålla det tunna skrovet utspänt. Hos de bordbyggda

Fig 4. Principen fför tillverkning av en utspänd stockbåt. Efter CrumlinPedersen 1991.

båtarna med köl är därfö
rf r spanten äldst aldrig fastsatta i
rfö
kölen. Båtar byggda på detta sätt är byggda i skalbyggnadsteknik. Skrovet byggs fförst och spanten sätts i senare, styrkan ligger i ett starkt, ﬂexibelt skal. Metoden
ersätts under medeltiden av skelettbyggnadsteknik där
styrkan sitter i ”skelettet” av köl, stävar
äävar och spant som
sätts
tts upp fförst och ”kläs” med bordläggning sekundärt.
Hos de utspända stockbåtarna skulle båtskalet gå
ihop till en ärtskida igen om spanten togs ur, vilket också 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
nts fförutom
i Tunabåten ääven i offerfyndet från Fiholm (Lindquist
1924). Utspända stockbåtar har varit tämligen vanliga
under yngre järnålder
lder och fförekommer ett ﬂertal gånger
i båtgravarna, men materialet kan sällan p g a den dåliga bevarandegraden bestämmas. På Tunagravfä
Tunagravf ltet har
åtminstone ytterligare 3 av de 7 övriga båtarna varit utspända. På ett uppländskt båtgravfä
tgravf lt vid byn med samtgravfä
ma namn i Alsike socken har åtminstone grav X varit en
utspänd
nd och fförhöjd
ööjd stockbåt (Arne 1934).
Metoden har i Skandinavien använts längst i Finland
vid tillverkning av vissa stockbåtar, s k espingar
espingar, men i
Sverige synes metoden inte ha använts efter 1000-talets
slut.
Bygget av en utspänd stockbåt som marinarkeologiskt experiment
Experiment med denna metod på en furustock
gjordes av fförfattaren tillsammans med Mark ”Mischa”
Naimark från Moskva år 2000 i samband med replikbygge år av den stockbåtsbaserade båtgravbåten Tuna i
Badelunda 75 (Nylén & Schönbäck 1994).
Experimentet utf
utfördes som en del av mitt forskningsprojekt 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 ääven intervjuat äldre båtbyggare. Själv
hade han byggt ﬂera båtar i ryska Karelen vid Ladoga-

Fig 5. Den urhuggna stocken till båten.

sjön. Han hade ääven en universitetsutbildning i Fysik vid
Moskvas Universitet.
Bygget gick till så att efter att ha ffällt en furustock
i Södertörnsskogen,
rnsskogen, var det fförsta steget att urholka
stammen. Dessa utspända stockbåtar
tar kallas ibland fför
”mjuka” båtar och det hänger
nger samman med att man fför
att möjligg
ö
öjligg
öra den kommande utspänningen urholkar
båtbottnen till ett mycket tunt, ”mjukt” skal. På ett sätt
som Mischa dokumenterat från ﬂera platser, kontrollerades tjockleken på skrovet genom islagna mörkfä
rkf rgade
rkfä
tränaglar, som från utsidan slås i ca 1,5 cm. När dessa
blev synliga vid urhuggningen av skrovet, var det dags att
avbryta fför att inte hugga igenom det tunna skalet. Vid
urhuggningen användes en tväryxa av samma typ som
använts ända från neolitikum, men då i ﬂinta, idag av
järn. Likt en ärtskida är formen på hålet timglasformat
(ﬁg. 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. Allteftersom stocken har blivit så varm att den nästan bränns och
tjära kan koka på insidan, slogs kokhett vatten över båtens 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
äävar och påsatt, fastsytt relingsbord, vilket framställdes 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
ööjligt
jligt att de varit fföörhöjda
ööjda med en extra bordgång, men spårr av ffästanordningar fför sådana saknas, eller går inte att belägga.
gga. Det var vid jjärnålderns slutskede
mycket vanligt i områdena kring Östersjön, att utspända
stockbåtar
tar fförsågs med ett extra påsatt ”skvättbord”, vilket bland annat kan iakttagas på Badelundabåten.
Provpaddling i vattnen kring Stockholm visar att båtar av denna typ är oerhört lätta och snabba. Det mjuka

Fig. 6. En äsping,
sping, en utspänd
sping
nd och fförhöjd
ööjd stockbåt använd som postbått i Å
Åbolands
bolands skärgå
rg rd. St
rgå
Stävarna ärr fförsedda med särskilda
rskilda jjärn fför
att dra och lyfta bbåten och båten har också fförsetts med två slä
släpk
äpkölar.
Historiska Museet, Åbo. Tecknig L. Välke 1941:13. Efter Koivusalo
2002:61.

skrovet gör dem lämpliga
mpliga fför havet, där det lätt
tt fföljer med
sjögången och böjer
ööjer sig med den. Den utökade bredden
ger dem extra stabilitet. Samtliga stockbåtsfynd i Östersjön ute på öppet hav är också från utspända stockbåtar.
sj
Även
Ä
ven i våra
ra dagar har man i Finland anv
använt
nt den fför ffärder på havet i den Åbol
Åboländska skärgården, som t ex de
äspingar som användes som postbåtar (ﬁg. 6).
Den ffärdiga båten som ﬁck namnet “Smia”, ryskt ord
f r orm efter en orm som varje dag hade kommit till
fö
båtbyggnadsplatsen, har sin hemmahamn vid vikingabyn Storholmen i Estuna där den kan beskådas.

KRONOLOGISKA ASPEKTER PÅ
STOCKBÅTARNAS
ÅTARNAS UTFORMNING
Å

Senaste årens forskning har visat att det ääven ﬁnns en
kronologisk aspekt på stockbåtarnas utformning. Såv
å äl
åv
tillverkningsmetoder, som skrovform, har varierat över
tid. De äldsta stockbåtarna från äldre stenålder i Skandinavien har ett ”hårt”, stelt skrov. Den ”mjuka” utspända
stockbåten som ﬁnns representerad i dessa båtar
tar är belagd redan i fynd från yngre stenålder t ex i ett 4000 år
gammalt båtfynd från Helsingfors skärgård (Rausing

1984) och lever i Sverige kvar till 1000-talets slut. I Finland har man fortsatt att tillverka utspända stockbåtar,
framf rallt av asp s k äspingar, in på 1900-talet (Nikkilä,
framfö
Rausing 1984). Huvuddelen av de svenska daterade
stockbåtarna med denna metod härrör från järnålderns
slut.
Båtarna från Söderby-Karl och Fasterna härrör liksom de ﬂesta daterade stockbåtarna från yngre järnålder. I Mellansverige kännetecknas majoriteten av alla
stockbåtsfynd daterade till perioden av att de är elegant
utformade båtar
tar med i plan spetsig fför och akter, liksom
med sluttande stävar
äävar i längdsektion. Man har medvetet
f rsökt att efterbilda de vackra klinkbyggda skeppens
fö
skrovform. Båten var under denna tid ett värde- och
prestigef remål, vilket avspeglas i båtarnas utformning
prestigefö
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 ﬁnns i
hembygdsgårdarnas och museernas samlingar.
De till medeltid daterade stockbåtarna är betydligt mer grovhuggna än
n fföregångarna och istället
llet fför
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
ngre prestigef
prestigeföremål och användningen dröjer
ö
öjer
sig framf
framförallt kvar i marginella områden som Smålands,
Mellansveriges och Norrlands inland, samt i insjöar på
skärgårdsöarna.
Arne, T.J., 1917. 1934. Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike,
Uppland. Stockholm.
Crumlin, Pedersen, O., 1991. Bådgrave of gravbåde på Slusegård.
In S.H. Andersen & O.
Crumlin-Pedersen (eds.), Gravformer og gravskikke. Bådgravene.
Slusegårdgravpladsen,
vol. 3. Jysk Arkæologisk Selskab Skrifter XIV, 3, pp. 97-266. Aarhus.
Humbla, Ph., 1950. Om Björkebåten från Hille socken. Från
Gästrikland 1949. Gävle.
ä
ävle.
Koivusalo, F., 2002. Äspingen. Den forntida österlandsfararens

färdmedel. Vasa.
Larsson, G., 2004. Skepp och sjöfart i Mellansverige under yngre
järnålder. Bottnisk
Kontakt XI. Länsmuséet Västernorrland. Härnösand..
—2007. Ship and Society. Maritime Ideology in Late Iron Age
—
Sweden. Aun 37. Uppsala
University, Department of Archaeology and Ancient History.
Larsson, G., Sundström, L., & Guinard, M. 2008. Stockbåten i
Lyttersta. Societas Archaeologica
Upsaliensis. Rapport 2008:7..
Lindqvist, S. 1924. Båten från Fiholm, Västmanland. Fornvännen. p. 224.
Nylén, E., & Schönbäck, B., 1994a. Tuna i Badelunda. Guld,
kvinnor, båtar. 1. Västereås
Kulturnämnds skriftserie 27. Västerås.
—1994b. Tuna i Badelunda. Guld kvinnor, båtar. 2. Västerås kulturnämnds skriftserie 30. Västerås.
Westerdahl, C., 1980. Ett tioårsprojekt med stockbåtar. Tills. med
Jonas Jansson.
Meddelanden från Marinarkeologiska Sällskapet
llskapet 4/1980. Stockholm.
Gunilla Larsson är Fil. Dr. i Arkeologi och disputerade 2007 på
avhandlingen ”Ship and Society” om skepp, skeppsbyggnation
och sjöfart under yngre järnålder och tidig medeltid, med bl a en
analys av Viksbåten från 1000-talet. Hon har ääven inom forskningen med vikingatida metoder byggt och seglat repliker av vikingaskepp, bl a deltog hon i Expedition Vittfarne till Kapiska
Havet 2004. Hon har under många år arbetat som arkeolog, men
också undervisat i Arkeologi och Marinarkeologi vid Södertörns
Högskola och Uppsala Universitet. Hon har ääven forskat kring
allmogebåtarnas historia och deltog 2006-2007 i ett mindre projekt fför att inleda en dokumentation av bevarade allmogebåtar i
länet åt Stockholms Läns
ns Hembygdsf
Hembygdsförbund och Stockholms
Läns Museum. För de sistnämnda
mnda genomf
genomför hon 2008 dessutom
en inventering av bevarade småbåtsvarv i länet. Tillsammans med
sin familj om tre söner bor hon sedan många årr i Ekeby utanf
utanför
Rimbo..

