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Havsguden från Västervik - 
om skeppet Neptunus och 
Vasakungarnas nya stora 

kravlar

− Johan Rönnby och IngvaR SJöblom −

Den 31 maj år 1564 sänks Erik den XIV:s ny-
byggda flaggskepp Mars i ett sjöslag mot 
lybska och danska skepp utanför nordöstra 

Öland. Det över sextio meter långa krigsskeppet 
med drygt 120 kanoner ombord fattar först eld och 
exploderar sedan våldsamt. I en beskrivning gjord 
av den tillfångatagne svenska amiralen Jakob Bag-
ge skildras hur fockmasten flyger högt upp i luf-
ten av smällen och hur fartyget sedan snabbt går 
till botten efterlämnande ett stort moln av gulbrun 
rök och ånga. Cirka 600 svenska och ett 100-tal lyb-
ska sjömän och knektar följer med henne ner. 

År 2011, 447 år efter förlisningen, upptäcktes 
lämningarna av Mars av en dykargrupp från Väs-
tervik på 75 meters djup utanför Böda på norra 
Öland. I mörkret nere på botten låg de välbeva-
rade resterna av ett mycket stort kravellbyggt 
stridskepp från 1500-talet. Marinarkeologiska 
undersökningar av fartyget har gett ny tidigare 
okänd information om hur denna typ av fartyg var 
byggda och utrustade. Dokumentationen av det 
eldhärjade skrovet ger också en inblick i den kao-
tiska stridsmiljön ombord i samband med striden1.           

Kungens otur när det gäller hans största fartyg 
året 1564 var inte över med förlusten av Mars. I 
slutet av samma sommar, den 16 augusti, förli-
ser även flottans tidigare flaggskepp Elefanten vid 
Björkenäs norr om Kalmar. Det så kallade Nord-
iska sjuårskriget hade just brutit ut och Sverige 
anfölls av Danmark och Lübeck som bildat en al-

lians. Även Polen hade anslutit sig till fiendesidan.  
Den svenska flottan behövdes mer än någonsin 

för att möta den allierade flottan till havs, men 
även för transporter, blockader och kaperi på Öst-
ersjön. Plötsligt stod nu dock Sverige utan sina 
två största fartyg. Erik XIV beslutar då snabbt att 
påbörja arbetet med ett nytt ännu större fartyg än 
Mars. Som byggplats för den nya giganten väljer 
man Västervik. Fartyget stod färdigt år 1566 och 
fick namnet Neptunus. Den utanför Öland förlo-
rade krigsguden hade ersatts med havsguden. Det 
nya Tjustbyggda skeppet var det största skepp 
som hittills byggts i Sverige. Helt i klass med, och 
kanske till och med något större än, de mäktigaste 
samtida spanska och engelska storskepp som seg-
lade på Atlanten.

Nya ”kravlar”
Under medeltiden var de nordtyska Hansastäder-
na ledande inom skeppsbyggeriet på Östersjön. 
Den skeppstyp som framförallt brukar förknippas 
med dem är koggen. En handfull skeppsvrak av 
denna typ är hittade i Nordeuropa, bland annat 
har en kogg från 1200-talet undersökts och bärgats 
vid Bossholmen utanför Oskarshamn.2 Siluetten 
av de rakstävade koggarna med sina fyrkantiga 
segel måste även ibland synts på Gamlebyvi-
ken under 1200- och 1300-talet, på väg fram och 
tillbaks till det medeltida Västervik (nuvarande 
Gamleby) längs in i den långa havsfjorden. Det 
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Figur 1. Schematiskt teckning av bordläggningsteknik från 
början av nya tiden,  klink (ovan) och kravell (nedan). Efter 
Adams 2013.

medeltida skeppsbeståndet innefattande dock en 
mängd andra skeppstyper förutom koggar, vilket 
inte minst framgår av de fynd som gjordes av ett 
20-tal båtar vid undersökningar på 1930-talet av 
den då torrlagda hamnfjärden i Kalmar.3   

1400-talet var en övergångstid när det gäller 
konstruktionen av större fartyg. En del av detta 
var att man ibland började bygga bordläggningen 
med plankorna lagda kant i kant, så kallad kravell, 
istället för med överlappande klinkteknik. (Figur 
1). Redan koggarna hade visserligen haft en slags 
kravellagd botten, men nu började ibland hela far-
tygen byggas på det viset. Även riggen förändra-
des då man på större skepp började ha flera master 
och även kombinera fyrkantiga råsegel på de för-
liga masterna med ett latinsegel på mesanmasten i 
aktern. Kanoner börjar förekomma ombord under 
loppet av 1400-talet. Kanonportar i sidan på skep-
pen dyker upp i början av 1500-talet och brukar då 
ofta också anses vara en annan viktig och betydel-
sefull del av den nya tidens örlogsframsteg.

Såväl latinsegel som kravellteknik hade funnits 
i Sydeuropa och på Medelhavet tidigare men var 
nu nyheter i Nordeuropa. En tradition säger att 
det första kravellbyggda östersjöskeppet skall ha 
byggts i Danzig år 1465. Enligt historien skall detta 
ha skett efter att ett stort västeuropeiskt kravell-
skepp ”Peter av Rochette” övergetts i den tyska sta-
dens hamn. Båtbyggarna i Danzig skall då ha fått 
möjlighet att i detalj studera skeppets konstruk-
tion och sedan själva börjat bygga liknande skepp. 
Om historien är korrekt är svårt att svara på. Den 
kan dock i princip innehålla en sanning om unge-
färlig tidpunkt och om hur detaljerad know-how 
ibland kunde spridas (se figur 1).

Slutet av medeltiden är en spännande och tämli-
gen rörig period i Skandinavisk historia. Kalmaru-
nionen där Danmark och Sverige var förenade var 
fortfarande en realitet vid sekelskiftet 1500 även 
om inhemska riksföreståndare under långa tider 
styrt över det svenska området. Dessa mäktiga 
män ägde förutom talrika gods och gårdar även 
en del större och mindre fartyg. Sten Sture den 
äldre skall bland annat på 1490-talet ha haft en 
egen liten flotta där det bland annat ingick ett stort 
kravellbyggt skepp. En uppgift visar också att Sten 
Sture den yngre år 1519 just i Danzig lät beställa 
ett stort skepp, som fick namnet Stora Svan. Vissa 
större krigsskepp innehades också av enskilda 
mäktiga stormän. Ett exempel är den danske stor-
mannen, kaparen och ståthållaren på Gotland, 
Ivar Axelsson-Tott som år 1485 skall ägt minst en 
stor modern kravel.4

Men de första kända större flottstyrkorna från 
denna tid var kopplade till de danskättade uni-

Figur 2. Tremastad flamländsk ”kraeck” på ett kopparstick från 
ca 1470, Ashmolean Museum, Oxford.
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onskungarna. Från år 1487 finns en tidig uppteck-
ning av 12 skepp ingående i en flotta under kung 
Hans (1455-1513). Många av de nämnda fartygen 
var dock privatägda av olika stormän och sam-
mankallades av kungen vid behov i en slags sen-
medeltida ledung. Med hänvisning till namn och 
storlek så kan man förmoda att flera av dem bör ha 
varit relativt stora kravellbyggda skepp. Ett av de 
större fartyg som omtalas, är Griffen eller Gribshun-
den som hon också kallas. Detta fartyg förliser år 
1495 i Blekinge och resterna av kung Hans över 30 
meter långa tidiga kravellskepp ligger idag på tio 
meters djup intill ön Stora Ekön utanför Ronneby.6 

Furstarnas fartyg 
Skapandet av det stora kravellbyggda kanonbe-
styckade skeppet i slutet av medeltiden brukar 
ofta framställas som en viktig teknisk innovation, 
som också ledde till stora historiska konsekvenser 
i form av bland annat erövringar och upptäck-
ter. De nya skeppen framställs vanligtvis som en 
produkt av enskilda personers uppfinningsrike-
dom och kunnande eller som en ren överföring 
av teknik och idéer. Detta är dock bara en del av 
förklaringen. Förhållandet mellan teknisk utveck-
ling och samhällsförändring, och hur man i detta 
fall ska tolka innovationer i skrov, rigg och artil-
leri i slutet av medeltiden, är dock mer intressant 
än så. Att bara se den tekniska förändringen som 
en exogen fristående faktor är en förenklad syn på 
förhållandet mellan teknik och samhälle.7  

De förändringar som sker på båtvarven och på 
haven under denna tid måste även förstås som en 
del av de ekonomiska och politiska omdaningar 
som sker i slutet av medeltiden. Runt om i Europa 
byggs det upp allt mäktigare stater. Frontfigurer i 
detta är en ny typ av kungar och furstar som an-
stränger sig för att vara regenter över länder, och 
inte bara ha en position som den främste medel-
tida stormannen som tidigare. 

I början av 1500-talet är typiska representanter 
för detta till exempel Henrik VIII i England, Fran-
ces I i Frankrike, Karl V i Österike/Spanien och 
uppe i Norden, Hans och Kristian II i Danmark 
och Gustav Vasa i Sverige. Trots skillnader i makt 
och förmåga gör dessa nya furstar ungefär samma 
saker. Machiavelliskt förstärker de den centrala 
byråkratin, inför nya former av beskattning och 
satsar på krigsmakten. Förenande för dem är också 
att de startar upp nya skeppsgårdar och varv där 
de låter bygga skepp. Kungliga fartyg behövdes 
ekonomiskt och säkerhetsmässigt för transporter, 
men också för att bekämpa fiender och röva gods. 
De nya geografiska upptäckterna gjorde dessutom 

att det fanns behov av dugliga skepp som kunde 
användas långt borta på oceanerna för att exploa-
tera nya områden Det är i detta sammanhang som 
skapandet av de nya stora kravellbyggda flermas-
tade och kanonutrustade skeppen i Europa bör 
ses.8 

”Karack” var vid Atlantkusten och på Medel-
havet under tidig modern tid den vanligaste be-
nämningen på de nya furstarnas moderna stor-
skepp. I Norden användes dock i princip aldrig 
det ordet utan det vanligaste inhemska namnet för 
den nya typen av fartyg verkar ha varit ”kravel”. 
Till skillnad mot andra samtida typnamn på an-
dra skepp som ”‘holk”,” bark”, ”krejer”, ”pink” 
etc, vars mening byggnadsmässigt är mer osäker, 
verkar termen “kravel” direkt referera till skep-
pets konstruktion och bordläggning.9 Ordet som 
ursprungligen avsåg namnet på en portugisisk 
skeppstyp ”caravella” kom också att bli den vanli-
ga benämningen på det nya byggnadssättet på de 
flesta språk (tex ”kravell” på svenska och ”carvel” 
på engelska).  

Marinarkeologiska insikter  
Marinarkeologiska studier kan tydligt också visa 
att skeppens förändring och den nya formen av 
bordläggningen inte bara var en plötslig teknisk 
snilleblixt, utan snarare en del av att skeppen rent 
allmänt blev allt större och kraftigare i slutet av 
medeltiden. Även många klinkbyggda skepp un-
der 1400-talet hade nämligen en kraftig intimring i 
form av spant och balkar för att bland annat kunna 
bära upp däcken. Att övergå från klink till kravell 
bör därför inte ha varit en sådan dramatisk om-
välvning. Det var mer en logisk följd av att ett stort 
skepp med kraftig intimring för sin sammanfog-
ning inte behöver ha ett klinkbyggt skal av över-
lappande plankor. Borden kan istället fästas kant 
i kant direkt i spanten. Att övergå till ny kravell-
teknik var en teknisk innovation som underlättade 
bygget av större skepp, men själva förmågan och 
möjligheten att bygga stora fartyg fanns redan un-
der medeltiden. Ett intressant exempel på detta är 
Henrik V jätteskepp Grace Dieu från 1418. Rester-
na av detta skepp, byggd med märklig tredubbel 
klinkbordläggning, ligger i floden Hamble i södra 
England.10 

Marinarkeologiska undersökningar av bestyck-
ade krigsskepp från 1400- och 1500-talen visar 
även att förändringen och bruket av kanonerna 
ombord var en relativ långsam process. Avgö-
rande för framgångsrik örlog var inledningsvis i 
denna process inte så mycket om man hade portar 
i skrovsidan eller inte, utan snarare mer allmänt 
olika makthavares förmåga att få fram resurser 



4  Västerviks historia • ARKEOLOGI • del 2

Figur 3. En dykare mäter bottenstockar från kung Hans fartyg Gribshunden som förliste utanför Ronneby år 1495. Foto: Johan Rönnby.

Figur 4. I fören på Gribshunden satt denna träskulptur som bärgades i augusti 2015. Foto: Ingemar Lundgren, Ocean Discovery, 2015.
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till skepp, kanoner och manskap. Arkeologin un-
derstryker därmed att de tekniska förändringarna 
primärt ska förstås som en del av ett samhällsam-
manhang där olika makthavares behov av nya 
skepp var drivkraften. Väl på plats blev dock de 
nautiska innovationerna användbara och effektiva 
redskap för maktutövning och nya erövringar.11 

Första flottan 
Gustav Vasas uppror mot danske kungen Kristian 
II år 1521 var framgångsrikt och han vann inled-
ningsvis flera snabba segrar. Fogdeborgarna föll 
en efter en i den unga svenska adelsmannens hän-
der. Han insåg dock efter de inledande framgång-
arna att han även behövde sjöstridskrafter. Särskilt 
angeläget var det för att kunna erövra Stockholm. 
Det behövdes skepp för att blockera staden från 
sjösidan. 

Lübeck som hade egna intressen av att motarbeta 
danske kungen var mer än villig att hjälpa till och 
lät därför Gusav Vasa på krita inhandla de fartyg 
han behövde. På sommaren 1522 anländer därför 
ett tiotal skepp från den tyska staden till Stegeborg 
i mynningen av Slätbacken.  Ankomsten av denna 
nya eskader till Sverige har av äldre historieskriv-
ning ofta setts som den svenska flottans födelse. 
Man kan förmoda att de flesta av dessa fartyg var 
gamla handelsskepp av varierande storlek. Några 
av dem förefaller dock vara moderna kravellbygg-
da fartyg. Särskilt ett av dem avviker markant 
från de andra, nämligen Lybska Svanen. Hon bör 
ha varit betydlig större än de övriga fartygen då 
hon värderades till 7 600 lybska mark, vilket var 
två och en halv gånger mer än något av de andra 
fartygen. Hennes deplacement har uppskattats att 
kunna ha varit på någonstans runt 750 ton12, vilket 
i så fall innebär att hon storleksmässigt kan jäm-
föras med Tudorkungens Henrik VIII skepp Mary 
Rose. Det engelska fartyget som byggdes år 1509 
och sjönk år 1545, har marinarkeologiskt under-
sökts och är idag utställt i Portsmouth.   

Gustav Vasa använde direkt sin nya flotta i flera 
små drabbningar till sjöss och lyckas även skära av 
Stockholm från sjösidan under vintern år 1523 vil-
ket gör att staden kapitulerar vid midsommar. Det 
är i kajutan på Svanen som danskarna underteck-
nar kapitulationshandlingarna under överseende 
av den nykrönte svenske kungen i juni samma år. 
En viss förvirring har funnits i historisk litteratur 
angående Lybske Svanen öde, men det mesta tyder 
på att hon förliser året efter i en storm. För att räd-
da sina liv och det dyrbara skyttet ombord skall 
Staffan Sasse som förde befälet ombord ha stran-
dat skeppet på norra Öland.13

Kraveln i Nämdöfjärden  
Ett skeppsvrak som med mycket stor sannolikhet 
är lämningarna av ett av de kravellbyggda skep-
pen i Gustav Vasas nya flotta ligger vid Franska 
Stenarna i mellersta Stockholms skärgård.14 Kölen 
är knapp 20 meter och bredden kan utifrån balkar-
nas längd uppskattats till cirka 6,5 meter. Djupet i 
rummet bör vidare varit mellan 3-3,5 meter. Enligt 
en engelsk formel för beräkning15 som användes 
under senare hälften av 1500-talet så handlar det i 
så fall kanske om ett fartyg på cirka 150-200 ton.16 
Förmodligen så skulle hon av samtiden kunnat ha 
angivits att vara på cirka 50 läster eller möjligtvis 
något större.  

Skrovsidorna på vraket vid Franska Stenarana 
är lagda på kravell och i samband med marinar-
keologiska undersökningar har ett flertal kammar-
laddade järnkanoner dokumenterats. Samtliga på-
träffade kanoner var fastsatta till sina trälavetter 
med grova hamprep. Några hjul på lavetterna har 
inte påträffats men två av dem har dock ett spår på 
undersidan som kan vara ett urtag för en hjulaxel. 
Den största kanonen är cirka 3,5 meter i sin fulla 
längd. De funna kanonerna kan delas in två olika 
slag, en grupp om större kanoner utan kammare 
som transporterades som last mitt i skeppet samt 
en grupp av mindre kanoner med kammare från 
olika platser runt om i skeppet. Några belägg för 
att denna lilla kravel hade kanonportar i sidorna 
har inte kunnat upptäckas.

Den lilla ”kraveln” vid Franska Stenarna är med 
stor sannolikhet ett skepp som Gustav Vasa skick-
ar från Kalmar till Stockholm hösten 1525 med 
krigsutrustning och skytt ombord och som förliser 
mellan Dalarö och Djurhamn. En av kungens kap-
tener, Clements Rentzel, som är källan till denna 
uppgift kallar fartyget en av hans ”Majesttets beste 
Krafwells” men namnger det inte. Möjligen är det 
dock samma skepp som Gustav Vasa i juni 1525 
beordrar från Finland till Kalmar. Det kan då vara 
ett av de ursprungliga skeppen från 1522 års lyb-

Figur 5. Henrik VIII:s  Mary Rose i en illustrerad skeppslista från 
1546 av Anthony Anthony, Pepys Library, Magdalene College, 
Cambridge.
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ska flotta. Men det kan också vara ett skepp som 
införskaffats någon gång under åren 1523-25.  Ett 
exempel på ett sådant fartyg är ett skepp som kall-
las för ”Kort Konigs kravel”. Lybeckaren Kurt Konig 
var en av varuleverantörerna för Gustav Vasas 
Gotlandsexpedition år 1524 mot Sören Norby och 
förvärvet kan ha skett då.17

Vasakungarnas skeppsbyggen
Gustav Vasa börjar mer eller mindre direkt när 
han kommit till makten på 1520-talet att bygga 
egna fartyg. Fram till mitten av århundradet låg 
varvet i Stockholm, vid Strömmen rakt nedanför 
slottet, för att sedan flytta över till nuvarande Blai-
seholmen. Den skeppsbyggarmästare som hade 
huvudansvaret i Stockholm under den första ti-
den hette Hans Hake, förmodligen härstammande 
från Gdansk. Verksamma i Stockholm under för-
sta hälften av 1500-talet var också Jakob Henriks-
son och Holgerd Olsson, vanligen kallad Mäster 
Hollinger. 

Flera av kungens nya fartyg är kända till namnet, 
bland annat Nya Holken, Kiljen och Lilla Kraveln. 
Kungens nya flaggskepp blev dock Stora Kraveln 
som gick av stapeln någon gång runt 1530. Sam-
tida dokument indikerar att hon var cirka 50 meter 
lång och hade en kraftig 37 meter hög stormast. 
Hon var förmodligen även relativt bred och bör 
ha varit ett skepp på upp mot 2 000 ton deplace-

ment.18 Stora Kraveln deltog framgångsrikt i slaget 
vid Bornholm år 1535 och belägringen av Köpen-
hamn år 1536 under den så kallade Grevefejden 
(1534-1536). Av den tyska fienden fick hon öknam-
net ”den stora ko”, möjligtvis en indikation på att 
hennes seglingsegenskaper inte var så förträffliga. 
Olaus Magnus skriver i sin beskrivning av Norden 
att kungen har ett skepp som kan ta ombord 1 000 
man vilket måste åsyfta på Stora Kraveln.  

Den internationella konflikten i samband med 
Grevefejden, som hade sin upprinnelse i danska 
tronföljdsfrågan och ett danskt inbördeskrig, följ-
des av det svenska inbördeskriget Dackefejden 
(1542-43) och sedan Ryska kriget (1555-1557) på 
andra sidan Östersjön. Skärgårdskrigföring längs 
Småländska kusten, utanför Viborg och längs flo-
den Neva ledde till att Gustav Vasa lät bygga rodd-
galärer enligt medelhavskoncept. Stora Kraveln låg 
under denna tid bara i beredskap i väntan på nå-
gon ny stor internationell konflikt. Åren 1552-53 
då hon var nära 25 år gammal, utrangerades far-
tyget. Hon höggs upp och skrovet drogs in i vi-
ken mot Stureplan i Stockholm. Marinarkeologen 
Marcus Hjulhammar har studerat vrakets öde och 
möjligtvis finns rester av det stora kravellbyggda 
skeppet fyra meter under torgytan vid hörnet av 
Biblioteksgatan och Birger Jarlsgatan.19   

Elefanten och Mars
År 1555 går ett nytt stort skepp av stapeln i Stock-
holm, nämligen kravellen Elefanten. Bygget hade 
inledningsvis letts av Mäster Jacob Laiko, även 
kallad Finske Jacob, men togs sedan över av ovan 
nämnde Mäster Hollinger. Skeppet var drygt 40 
meter långt och kan storleksmässigt förmodligen 
jämföras ungefär med skeppet Vasa från 1628.20  

Efter att ha varit med i ett sjöslag den 14-15 
augusti 1564 norr om Öland seglade Elefanten i 

Figur 6. Undersökningar av ”Kraveln” från 1525. Ett av Gustav 
Vasas första skepp. Teckning av Jon Adams.

Gravsten

Figur 7. Skeppsbild på gravstenen över Olof Eriksson Skep-
pare från 1555 i storkyrkan i Stockholm. Efter Börjesson 1942, 
Svenska Flottans historia.
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riktning mot Kalmar för att repareras. Det blåste 
svår nordostlig kuling när fartyget gick på ett 13 
fotsgrund utanför Köpingsviken, idag kallat just 
Elefantengrundet. Stormasten knäcktes och måste 
huggas av och släppas över relingen. Tunga före-
mål kastades över bord för att till sist få fartyget 
flott. Elefanten klarade sig sedan ända fram till red-
den vid Björkenäs skeppsgård norr om Kalmar. 
Här togs den provioriska läcktätningen som gjorts 
efter grundstötningen bort för tidigt. Vatten börja-
de strömma in och Elefanten sjönk 150 meter ifrån 
land. Ett omfattande bärgningsarbete inleddes 
strax därefter i ett försök att lyfta henne. Stenkistor 
byggdes och man använde dykare ”män som kunde 
gå under vatten”. Trots alla anstängningar våren 
1565 blev bärgningsförsöken resultatlösa och man 
tvingas lämna henne på botten.21  

Delar av Elefantens skrov undersöktes under 
1930-talet genom marinarkeologiska pionjärun-
dersökningar under ledning av sjöofficeren Carl 
Ekman. Än idag finns mycket kvar av bottenskro-
vet av Gustav Vasas sista kravel på sex meters djup 
vid Björkenäs. Föremål och en del av akterskeppet 
som bärgades av Ekman finns också utställt på 
Västerviks museum. 

Mäster Hollinger som varit med om att bygga 
Elefanten i Stockholm byggde i slutet av 1550-talet 
kravellen Sankt Erik vid Björkenäs varv i Kalmar. 
Skeppet skall ha varit i princip nästan lika stor Ele-
fanten, möjligtvis med något smäckrare linjer då 
hon är omtalad för sina goda seglingsegenskaper. 
Fartyget var färdigt år 1559 och hon deltog bland 
annat i Erik XIV friarexpeditioner till England, då 
han utan framgång försöker gifta sig med ”jung-
frudrottningen” Elisabeth. Sankt Erik användes 
framgångsrikt fram till år 1585, då hon ska huggits 
upp och resterna sänkts i Kalmar hamn.22

Nästa uppdrag för Mäster Hollinger på varvet i 
Björkenäs efter Sankt Erik blev att på den nyblivne 
kungen Erik XIV uppdrag bygga ett nytt skepp, 
större än något annat tidigare. Det nya skeppet 
som kom att kallas Mars uppfördes snabbt. Det var 
krig och hon behövdes i flottan. Hon kölsträcks år 
1561 och någon gång under sommaren 1563 bör 
hon ha seglat till Stockholm, där hon bestyckades 
med kanoner och gjordes klar för strid. I slutet av 
maj seglar en svensk flotta om 35 fartyg söderut 
mot fienden. Amiral ombord på flaggskeppet var 
den erfarne Jakob Bagge. Mars var enligt samti-
dens uppfattning det största skeppet på Östersjön, 
med få motsvarigheter även på andra hav. Hon 
var vid tillfället beväpnad med över 120 kanoner. 
De största kanonerna var placerade på de två bat-
teridäcken, medan det mindre skyttet hamnade i 
för- och akterkastellen, i märsarna och i espingen.23

Storskepp i strid
Det taktiska konceptet vid sjöslag under 1500-talet 
gick ut på att ha ett stort tungt amiralsskepp om-
givet av mindre och mer lättmanövrerade fartyg i 
olika storlekar. Detta kan jämföras med hur slag-
skepp assisterats av mindre kryssare och jagare 
i moderna flottor. På 1500-talet delades fartygen 
utifrån detta in i stora, medelstora och små fartyg. 
Taktiken användes inte bara av svenskarna utan 
även av de andra Östersjömakternas flottor. 

Andra hälften av 1500-talet var emellertid en 
övergångstid avseende hur man bedrev krigföring 
till sjöss. Bordningstaktik, vilket innebar att de 
stridande fartygen försökte lägga sig sida vid sida 
och sedan slåss man mot man ombord, började 
ibland ersättas av regelbundna artilleristrider där 
skeppen sköt på varandra från ett större avstånd.  

Skepp ämnade för bordningsstrid byggdes stora 
och höga för att rymma ett stort antal soldater be-
väpnade med pilbågar, armborst, eldhandvapen 
och mindre kanoner. Lite förenklat kan detta be-
skrivas som att kriget till lands flyttat ut till sjöss. 
Skeppen var då en slags flytande fästningar, svår-
navigerade och tröga. Ombord fanns ett stort antal 
kanoner, men det var fråga om små pjäser ämnade 
för att skjuta mot soldater, snarare än att skjuta 
sönder fientliga skepps skrov (se figur 9).

Under 1500-talet blir skeppsartilleriet allt mer 
effektivt, skeppen byggdes mer lättmanövrerade 
och taktiken kom mer och mer att kretsa kring 
att skjuta sönder och allvarligt skada fiendeskep-
pen. De större och kraftigare kanonerna ombord 
möjliggjorde att man kunde bekämpa de fientliga 
skeppen på avstånd.24 En föga studerad, men in-
tressant aspekt av denna taktiska omdaning till 
sjöss är även hur de olika rollerna under striden 

Figur 8. Rekonstruktion av delar av Elefantens akterparti, på 
Västerviks Museum. Foto: Daniel Nordenskjöld
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Figur 9 (tv). Fotomosaik av Mars (1564) på botten utanför Öland. Foto: Tomasz Stachura/Ocean Discovery 2013.

Figur 11. Några kanoner står fortfarande på plats i vrakets kanonluckor. Foto: Tomasz Stachura/Ocean Discovery 2013.

Figur 10. En av Mars-projektets dykare utforskar vrakets inre. Foto: Kirill Egorov/Ocean Discovery 2015.
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jar brinna. Elden är så våldsam att många av de 
laddade kanonerna exploderar på däck. Det dans-
ka fartyget drar sig ur striden för att inte trassla 
in sig i den brinnande riggen. Den svenska besätt-
ningen ger sig fången och lybska besättningsmän 
äntrar in för att söka krigsbyte. Efter ett tag når 
lågorna också krutduken, som består av flera ton 
krut, och hela fartygets förparti exploderar och 
hon går till botten.  

Det stora djupet på platsen, 75 meter, omöjlig-
gjorde alla bärgningar och hennes vrakplats ute 
på öppna havet glömdes snart bort. De två fien-
deskeppen klarade sig undan precis. Der Engel 
förliser dock senare utanför Skanör och en del av 
kanonerna bärgades i slutet av 1800-talet och finns 
utställda på Töyhusmuseet i Köpenhamn. 

Skeppsbygge i Västervik
Förlusten av både Mars och Elefanten våren och 
sommaren 1564 var självfallet en motgång. Nå-
gon större betydelse för det pågående kriget fick 
inte förlusterna av de två skeppen. Svenska flot-
tan är bara några månader efter Mars förlisning 
framgångsrik utanför Bornholm och år 1566 drab-
bas de danska och lybska sjöstridskrafterna av en 
smärre katastrof när ett stort antal fartyg förliser i 
en storm på Visby redd.   

Men hösten 1564 var det ändå ett faktum att 
Sankt Erik var det enda av de riktigt stora skep-
pen som fanns kvar. Skulle det taktiska koncept 
som använts sedan köpet av Lybske Svanen år 1522 
kunna upprätthållas så behövde därför Mars och 
Elefanten ersättas. Erik XIV beslutar därför att på-

och dödandet påverkade de människor som fanns 
på skeppen. Hur fick man knektar och soldater att 
överhuvudtaget fungera ombord under en strid? 
Hur tränade man dem och motiverade man dem? 
Vad innebar den taktiska förändringen för men-
tal skillnad då uppgifter och roller blev nya om-
bord?24     

De lättmanövrerade engelska galjonskeppens 
seger över de stora klumpiga karacker som ingick 
i den spanska armadan år 1588 brukar ses som ett 
viktigt avgörande slag avseende den taktiska för-
ändringen. Men Mars öde och händelserna utan-
för Öland år 1564 visar att detta var en process som 
redan var igång på Östersjön. 

Striden mellan de svenska fartygen och en kom-
binerad dansk och lybsk flotta varade i två dagar, 
30-31 maj. Det började bra för amiral Bagges flagg-
skepp Mars som med sina många och tunga ka-
noner först allvarligt skadar den danske amiralen 
Herluf Trolles fartyg Fortuna och sedan även lyck-
as sänka det lybska fartyget Långe Barken (i Lübeck 
kallad ”Alte Bark”). Dessa händelser är ett av de 
tidigaste exemplen i världen på ett ”modernt” an-
vändande av kanonerna på ett örlogsskepp.  

Dagen efter går det dock sämre för det stora 
svenska skeppet. På grund av hård vind har den 
svenska flottan skingrats och Mars måste i prin-
cip strida ensam. Två lybska fartyg, Der Engel och 
Peter und Paul, lyckas haka sig fast vid Mars med 
draggar och rep. Danska krigsfartyget Byens Löwe, 
knuffas däremot effektivt bort med bjälkar som 
stuckits ut genom kanonportarna. En vildsint strid 
började sedan ombord på Mars som samtidigt bör-

Figur 12. Skeppsbilder i segelbeskrivningar från Visby tryckta i Amsterdam. Det vänstra utan kanonportar från 1544 och den högra 
med portar från 1566. Efter Halldin 1963.
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börja bygget av ett nytt amiralsskepp. Platsen för 
det nya skeppsbygget skulle enligt kungens anvis-
ningar vara Västervik. 

Skeppsbyggnation av stora örlogsskepp var 
till att börja med en fråga för rikets största städer 
och de där befintliga skeppsgårdarna (Stockholm, 
Kalmar, Älvsborg och Åbo). Under mitten av år-
hundradet decentraliserades dock produktionen 
genom att skeppsbyggare skickades ut till mindre 
städer för att där stapelsätta och bygga fartyg till 
i flottan. Tillgång på ekskogar och en ambition att 
minska transporter och fördela kostnader regio-
nalt bidrog till detta. 

Kronovarvet i Västervik är ett intressant exem-
pel på denna verksamhet. Gustav Vasa hade redan 
i slutet av 1520-talet uppmärksammat att det fanns 
bra skeppstimmer i Tjust och lät då frakta det till 
Stockholm till bygget av sin nya flotta. Verksamhe-
ten i Tjust leddes av dekanen i Linköping, mäster 
Erik Svensson, som även fungerade som präst i 
Gamla Västervik (nuvarande Gamleby). 

År 1548 lät Gustav Vasa bygga det första kända 
kronoskeppet i Västervik. Fogden Bengt Småsven 
fick i uppdrag att välja ut en lämplig plats för det-
ta. Bygget leddes sedan av skepparen Tord Bagge 
som sändes hit från Kalmar tillsammans med tim-
mermän och sågare. Året efter så färdigställs skep-
pet som kallades Västerviks Holken. Hon var en av 
ett knappt dussin kända skepp som Gustav Vasa 
lät bygga eller köpte vid denna tid med syfte att 
främst fungera som handels- och transportskepp. 
Benämningen holk indikerar att det förmodligen 
var ett klinkbyggt relativt stort fartyg, förmodli-
gen med ett brett lastdrygt skrov påminnande om 
de tidigare koggarnas. Den samtida Åbo Furuhol-
ken skulle enligt kungens instruktioner vara på 
hela 200 läster (runt 600 ton)26 och detta ska även 
ha gällt för Västerviks Holken. Jungfruresan blev 
dock inte särskilt lyckad, hon sprang läck och fick 
repareras vid Stegeborg i inloppet till Slätbaken.27

Produktionen av skepp från Västervik är under 
andra hälften av 1500-talet och under 1600-talet 
mycket omfattande. Den är till och med vid vissa 
tillfällen större än vid flera av de stora skeppsgår-
darna. I början av perioden, fram till 1567, produ-
ceras minst nio Västerviksskepp av olika storlek.28 

Byggplatsen för de nya skeppen verkar i varje 
fall i början av verksamheten ha varierat. Den kan-
ske mest naturliga platsen i sammanhanget för 
skeppsbyggen var förmodligen i anslutning till 
den gamla medeltidsborgen Stegeholm mitt inne 
i staden. Här fanns redan en hamn, bebyggelse 
och infrastuktur som bör ha underlättat logistiken 
runt verksamheten. Viktiga komponenter vid val 
av plats var dock också närhet till lämplig skog, 

tillgång till sågkvarn och självklart en någorlunda 
slät fri rymlig plats för stapeln vid ett farbart vat-
ten. Gustav Vasa påpekar själv i instruktionen till 
fogden år 1548 att Västrumsviken kunde vara ett 
alternativ om inte lämplig plats fanns inne staden. 
Det är därför lite osäkert var stapeln för förstbyg-
get Västerviks Holken verkligen stod.  

Under 1550-talet är det känt att kronofartyg 
byggs i anslutning till Verkebäcksviken söder om 
Västervik. Exempel på det är Västerviksbarken som 
uppförs vid Samvik. Bygget leddes av skeppar 
Olof Ålenning. I brev från 1553 till ståthållaren Bir-
ger Nilsson (Grip) skriver Gustav Vasa, att tjustbor 
som bor vid kusten ska förskonas från dagsverken 
i Åtvidaberg för att forsla skeppsvirke, och att 
skeppsbyggeriet vid Samvik ska förses med ”fe-
talie” och annat som behövs.29 Västerviksbarken var 
klar 1554, det var ett medelstort fartyg i flottan, 
hon anges år 1565 vara på 50 läster eller 150 tons 
deplacement.30 Det är också känt att hon vid något 
tillfälle hade upp emot 50 artilleripjäser ombord 
och en besättning på mellan 30-68 personer samt 
dessutom mellan 50 och 130 knektar.31  Hon funge-
rade i flottan fram till år 1574 och förliste slutligen 
utanför Narva i Finska viken.32    

I slutet av 1550-talet byggs det även fartyg på 
södra sidan om viken vid Långvik. Ett mindre far-
tyg, en skuta eller pink, ska bland annat ha fär-
digställts här år 1559 för att sedan utrustas inne 
i Västervik.33 På 1560-talet byggs det även fartyg 
i Gamleby i anslutning till Åby gård och den där 
befintliga sågkvarnen. Hur stor denna verksamhet 
var är relativt okänd men den förefaller ha varit 
omfattande.34  

Det är inte heller bara kronan och kungen som 
är iblandad i fartygsbyggen vid denna tid i Väs-

Figur 13. Gustav Vasa och hans son Erik XIV. Statens porträtt-
samling. 
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Figur 14. Platser som nämns i texten. Karta sammanställd av Simon Nazerian 2015.
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tervikstrakten. Ovan nämnda Birger Nilsson byg-
ger skepp vid sitt gods Vinäs, men även vid vid 
Helgenäs och inne i staden Västervik.35 Även an-
nan högadel med rötter i Tjust verkar i mitten av 
1500-talet varit engagerade i sjöfarten. Såväl gre-
vinnan Märta Leijonhuvud som gamla sätesgår-
den Fågelviks ägare, Jöran Eriksson Gyllenstierna, 
ägde skepp och bedrev handel på Östersjön. Fors-
karen Oscar Törnqvist har föreslaget att det är i ett 
sådant sammanhang skeppsvraket Ringaren vid 
Flatvarp ska tolkas och förstås.36     

Att byggplatsen för Mars och Elefantens nya er-
sättare var inne i staden Västervik är faktiskt inte 
helt självklart med hänvisning till ovan sagda. 
Kanske kan man ändå förmoda att det är mest tro-
ligt att man valde att ha stapeln där för de större 
skeppen med tanke på arbetets stora omfattning 
och behovet av logistik. Men när det gäller de ex-
akta byggplatserna för de skepp vasakungarna 
bygger i Västervik på 1550- och 1560-talen finns 
dock en viktig tvärvetenskaplig forskningsuppgift 
att utföra. Länsräkenskaper och leveranserna till 

de olika skeppsbyggnadsplatserna bör gås ige-
nom och kombineras med marinarkeologiska un-
dersökningar. 

Kungens order
Den som får uppdraget att bygga kungens nya 
skepp i Västervik är skeppsbyggmästaren Adrian. 
Lönen för uppdraget betalades direkt från ränte-
kammaren. Mäster Adrian kallas när han kom till 
Sverige på 1550-talet för Adrian för Lifländer men 
senare också för Hollender. Marinhistorikern Carl 
Ekman menar att han hade holländskt ursprung 
och var rekryterad för att hjälpa till med byggan-
det av Elefanten i Stockholm. Han bygger flera 
skepp i Stockholm under slutet av 1550-talet och 
avancerar till överskeppsbyggmästare för flottan. 
Trots sin ställning och position så fick han, precis 
som många andra, erfara hur det var att arbeta för 
enväldiga och stingsliga herrar. Gustav Vasa är 
vid ett tillfälle upprörd då han tycker att  Adrian 
slösat med dyrt virke och säger till ståthållaren i 
Stockholm Anders Rålamb att sätta Mäster Adrian 
i fängelse tillsvidare om han inte avstår ”från sina 
skalke stycken”.37 

I början av 1560-talet verkar Adrian ha haft mer 
och mer uppdrag i anslutning till Västervik. Det 
gällde såväl timmerhämtning som fartygsproduk-
tion. Åren 1562-63 byggs i Västervik Sankt Krist-
offer, som lär ha kunnat föra mer än 60 kanoner 
och med ett förmodat deplacement på någonstans 
runt 600 ton. Adrian var förmodligen inte direkt 
inblandad i byggandet av detta skepp. Men under 
hösten 1563 kölsträcktes ett nytt skepp, Tantheijen, 
som Adrian är ansvarig för bygget av.38 Detta far-
tyg bör ha varit färdigställt ungefär samtidigt som 
när det var dags för stapelsättning för det nya stor-
skeppet. Kanske använde man då samma plats?

I riksregistraturet, det vill säga de utgående bre-
ven från Erik XIV, finns korrespondens från kung-
en till Mästar Adrian. Det framgår genom ett så 
kallat förfodringsbrev från den 8 nov 1564 att de 
två redan tidigare kommit överens om att bygga 
ett nytt skepp, och att detta också ska vara ”något 
större än som Mars var”.39 Resten av brevet handlar 
om instruktioner från kungen gällande varifrån 
resurser och arbetsfolk till bygget ska tas. Skepps-
byggare från skärgården mellan Västervik och 
Nyköping ska inkallas. Ett flertal städer längs ost-
kusten samt furstendömet Östergötland ska ställa 
upp med resurser. Fogdarna i Tjust, Tuna, Ydre 
och Sevide ska av den årliga räntan leverera feta-
lier, timmer och arbetsfolk. Folket i Västervik ska 
framfodra mastträ och annat virke. Mäster Adrian 
hade mycket att samordna inför byggstarten som 
bör varit under våren 1565. 

Figur 15. Gravyr från 1593 “Rerum danicarum historia” före-
ställande skeppsbyggeri längs svenska ostkusten. Efter Ekman 
1942, Svenska flottans historia.
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Den 28 mars 1565 skriver kungen igen till sin 
skeppbyggmästare denna gång med synpunkter 
på hur han vill ha själva skeppet. Förutom att han 
påpekar att det ska för att kunna segla bra säger 
han att det ska vara ”lagat så det bliver slutt stämt i 
både för och bak”.40  Vad kungen exakt menar med 
det är inte helt lätt att svara på. Möjligtvis så kan 
det syfta på aktern ska vara rundgattad. Till skill-
nad mot till exempel Mary Rose och vad man ser 
på bilder av andra nationers samtida stora örlogs-
skepp, så har både Mars och Elefanten en rundgat-
tad akter med en kraftigt lutande akterstäv. Bord-
plankorna går in till akterstäven på de svenska 
fartygen och det finns ingen plan yta i form av en 
så kallad vattenspegel. På en dansk akvarell av en 
sjöstrid mellan två skepp, daterad till år 1585, syns 
det som han kallar för en karakteristisk svensk 
1500-tals akter på det svenska skeppet41 (se figur 
16).  

Kungen skriver vidare i brevet att ”på sidorna 
något runt och nagelhängt och icke tvärt uppbyggt”.42 
Att han på detta sätt påpekar att formen bör vara 
något rund är intressant. Möjligtvis speglar detta 
en under denna period pågående anpassning där 
man låter övre delen av skrovsidan bli mer infal-
lande än vad som var vanligt tidigare. En sådan 
åtgärd, med ett något mer bredbukigt nedre del 
av skrovet och en smalare form ovantill kan ses 
som en anpassning till att kunna föra tunga kano-
ner även högre upp i skrovet med bibehållen sta-
bilitet. Insvängda skrovsidor försvårar också en 
användning av bordningstaktik där man går över 
från det egna skeppet till fiendens.43 Kanske kan 
man därför rent av se Erik XIV kommentarer till 
sin skeppsbyggarmäster som uttryck för en am-
bition att bygga ett skepp som framförallt skulle 

strida med sina kanoner på håll?          
I brevet till Mäster Adrian skriver Erik XIV dess-

utom att han även skickat en ”scampulun” till Väs-
tervik.44 Det kan vara frågan om någon form av 
modell, vilket i så fall är ett mycket tidigt exempel 
på detta förfarande inom skeppsbyggeriet. Ordets 
betydelse är dock inte självklar och det kan också 
snarare handla om en enkel ritning eller någon 
slags mall som visade vad kungen menade.45 Hur 
denna ”scampulun” än såg ut så är den, såväl som 
kungens brev till Mäster Adrian, ett tydligt exem-
pel på att de första Vasakungarna själva var direkt 
involverade i konstruktionen av sina storskepp.   

Folket som byggde Neptunus
I samlingen skeppsgårdsräkenskaper på riksarki-
vet i Stockholm finns flera källor som upprättats i 
samband med bygget av det nya skeppet. I dessa 

Figur 16. Artilleriduell mellan ett svenskt och ett danskt skepp. Ur Rudolf van Deventers artilleribok från 1585, Det Kongelige Bibliotek, 
Köpenhamn              

Figur 17. Tyska storskeppet Adler var samtida med Neptunus. 
Samtida oljemålning från Lubeck. Efter Ekman 1942, Svenska 
flottans historia.
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räkenskaper nämns också namnet Neptunus för 
första gången gällande det nybyggda stora skep-
pet. Det innebär att namngivningen skett redan då 
fartyget var på stapeln i Västervik. 

Räkenskaperna från Västerviks skeppsgård har 
mycket vackra omslag då de utgörs av styckade 
och återanvända medeltida böcker. Till exempel 
är det resterna från en latinsk sång på insidan av 
omslaget till löneräkenskaperna för år 1565.46  

Även om skeppsbyggaren mäster Adrian gavs 
ansvaret för själva skeppsbygget och produktio-
nen så fanns det en militär befälhavare på skepps-
gården som fick ett övergripande ansvar. Den 
rollen hade Frans Mårtensson som hade titeln 
hövitsman, en befälsgrad vilket idag motsvaras 
av kaptenen ombord på ett fartyg. Mårtensson fö-
rekommer ibland med tillnamnet skrivare, vilket 
tyder på att han var skrivkunnig, kanske också 
duglig i byråkratisk förvaltning.47 

Uppfattningen om hans duglighet hade dock 
fått sig en törn i samband med Mars förlisning och 

avlönade arbetare som erhöll halvårslön.50 Att de 
25 daglönade timmermännen kom från den finska 
delen av riket var förmodligen orsakat av att extra 
kompetens nu behövdes. Byggnationen av skepp 
hade ökat drastiskt på grund av efterfrågan till 
kriget, och timmermanskompetensen lokalt räckte 
inte till när flera stora örlogsskepp skulle byggas i 
regionen.

En fråga är hur hierarkin såg ut vid den tiden 
mellan sjöofficeren (hövitsmannen) och skepps-
byggmästaren. Hövitsmannen verkar ha stått för 
löneutbetalningar medan skeppsbyggmästaren 
ansvarade för provianten. Tyvärr finns inte själva 
räkenskaperna för skeppsproduktionen kvar, men 
även dessa hade säkerligen skeppsbyggmästaren 
hand om.

Vid halvårslönen 1566 för skeppsgården i Väster-
vik hade inte längre Frans Mårtensson huvudan-
svar. Hövitsman var nu finske Peder Larsson från 
frälsesläkten Stensböle. På skeppsgården fanns 
även en annan hövitsman, Erik Andersson på far-
tyget Oxen Hårda. Peder Larsson fick själv högst 
lön med 100 mark medan Erik Andersson erhöll 
60 mark. Sammanlagt uppgick halvårsavlöningen 
till 1 474 mark och 7 öre. De nu dagavlönade 6 tim-
mermännen fick 1½ öre per dag, d v s hälften av 
vad de dagavlönade finska timmermännen hade 
haft året innan.  Det kan noteras att de nämnda sju 
stycken ”drennger”, inte var drängar i senare tids 
mening, eftersom lönen pendlade mellan 8 till 12 
mark och var i paritet med sågarna och mer än vad 
smederna hade. Skeppsgården i Västervik var en 
stor arbetsplats med runt 150 arbetare. Det måste 
ha varit den största arbetsplatsen i regionen. Med 
hustrur, familjer, barn var det en primus motor för 
den lokala utvecklingen.51 

Vad serverades på skeppsgården?
De som arbetade på skeppsgården avlönades 
också med mat. Alla listor över maten som gick 
åt finns bevarade i så kallade provianträkenska-
per. Av mäster Adrians räkenskap framgår det 
att proviant redovisades för 123 veckor från den 
4 juni 1564 fram till den 28 september 1566. Det 
är utifrån dessa uppgifter nära till hands att tolka 
detta som tiden det tog att bygga Neptunus. Uti-
från provianten kan också Adrians arbetsstyrka 
för storskeppsbygget uppskattas till 116 personer, 
eller 116,5 dagsverken per dag för att vara exakt.52   

I räkenskapen framgår också hur mycket som le-
vererades till skeppsgården från olika fogdar och 
hur en del mat byttes för att få en större variation 
i kosthållningen. Personalen fick väldigt bastant 
mat. Den bestod av bröd, öl, torkat eller saltat kött 
samt salt och torkad fisk i olika varianter. Vidare 

Figur 18. Brev från Erik den XIV där han drar upp riktlinjerna för 
bygget av det nya skeppet i Västervik.

slaget vid Ölands norra udde den 30-31 maj 1564. 
Efter bataljen dömdes han i höga nämnden för att 
som militär befälhavare på Finska Höken (175 ton) 
förhållit sig ”klandervärt”.48  Efter bygget av Neptu-
nus fick han emellertid nytt förtroende att återigen 
bli hövitsman på flottans fartyg. År 1565 tjänst-
gjorde han på Danske Hektor (300 ton), år 1566 på 
Soldanen (150 ton) och år 1567 på Röda Gripen (300 
ton).49 

Från bevarade dokument kan man se att en av 
många olika uppgifter som Frans Mårtensson 
hade i Västervik var att betala 3 öre om dagen till 
25 specialavlönade finska timmermän. Dessa hade 
rekryterats från Pita socken (5 st), Viborgs stad (6 
st), Serkarff socken (3 st), Verlax socken (6 st) och 
Vekelax socken (5 st). De finskrekryterade timmer-
männen arbetade cirka 100 dagar i staden och det 
utbetaldes 891 mark 6 öre under perioden. Dagav-
lönade timmermän var ett komplement till fast 
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till exempel åt 5 spann mjöl. För en tunna ”sven-
nebröt” skulle bara en 1 spann mjöl användas.

Även tillverkningen av öl är noga reglerad. 
Bryggning är en process där man med så kallad 
mältning i vatten av vanligtvis korn får fram stär-
kelserik malt. När malten sedan kokas med vatten 
får man fram en söt vört som sedan jäses och då 
utvecklar alkohol. Humlen tillsätts i vörten för att 
ge ölen dess bittra smak men även för hållbarhet.53 
Mer vört och mer humle ger ett kraftigare alkohol-
starkare öl.      

När det gäller bryggningen för storskeppsbyg-
get i Västervik kan man se att det anmodades 5 
spann malt och 3 marker humle för att göra det 
starkare fogdeölet. För svenneölet användes 1 
spann malt och 2 marker humle och för det tunna 
skeppsölet blandades 2/3 spann malt och ½ mark 
humle.54 Den som skulle vilja återskapa Väster-
viksöl från 1500-talet skulle kunna använda sig av 
de proportioner som användes vid den tiden! Det 
finare fogdeölet hade förmodligen en alkoholhalt 
på 3,5 % medan enkelt skeppsöl uppgick till 2,1 %. 
Det innebär att beroende på position drack man 
antingen folköl eller lättöl.55

Det verkar också ha gått åt hiskeliga mängder 
öl, men hur mycket drack varje person? På en läst 
går det 12 tunnor öl och i samband bygget av Nep-
tunus anges det sammanlagt 282 läster eller alltså 
3384 tunnor öl. En tunna brukar räknas till 117 
liter vilket innebär 395 928 liter. Om vi delar det 
med 123 veckor innebar det att det gick åt 3 219 
liter i veckan eller 460 liter per dag. 

Utifrån en arbetsstyrka på alltså 116 ½ personer 
för bygget av Neptunus så innebär det att varje per-
son i så fall fick 3,95 liter per dag. Fyra liter öl per 
person kanske låter mycket, men det var i huvud-
sak förmodligen den enda vätska de drack varje 
dag. Dessutom tillförde ölet också kolhydrater.56 

Neptunus är klar 
I ett brev från den 20 augusti 1566 framgår det att 
bygget är klart eftersom personal som utnyttjats 
genom dagsverken, istället sänds ned till slottet 
Kalmar.57 Det finns inga bilder eller ritningar be-
varade som visar hur just Neptunus såg ut nu när 
det nya skeppet var klart för sjösättning. Det går 
dock att göra sig en tämligen god bild från annat 
material. 

De samtida bilder och träsnitt som finns från 
denna tid på andra örlogsskepp visar fortfarande 
oftast relativt höga för- och akterkastell på de störs-
ta skeppen. Under slutat av 1500-talet sker dock en 
markant omsvängning då skeppens överbyggnad 
minskar. Gustav Vasa är dock mycket tidig med 
att argumentera för att minska ned skeppens höjd 

Skeppare 2
Underskeppare 1
Timmermän 31
Sågare 20
Repslagare 1
Drennger 7
Svarvare 4
Smeder 6
Nyantagna 2
Skaffare 1
Källarsven 1
Kock 1
Kockdräng 1
Bryggare 1
Nyantagna 2
Kålare 2
Båtsmän 21
Pötker 1
Fiskare 5
Nyantagna båtsmän 28
Dagtimmermän 6
Summa 150

Figur 19. På skeppsgården fanns en mängd hantverkare och 
yrkesmän verksamma. Efter Ingvar Sjöblom 2015.

Figur 18. Timmermän i arbete på ett 1500-talsvarv. 
Illustration Göte Göransson.

nämns gryn, mjöl och ärtor. I utgiften redovisades 
även att det gick åt 150 kilo ljus (21 lispund 9 mar-
ker) liksom 48½ lass hö till två oxar och en häst. 

En intressant redogörelse finns även över ”or-
dinantian”, vilket innebär ett slags recept över 
mycket som ska gå åt för bakning och bryggning 
av olika slag. Till en tunna ”Schrät bröd” gick det 
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Figur 20. ”Är förtärt vid skeppsgården uti 123 veckor av 116 ½ personer”. Efter Ingvar Sjöblom 2015.

  Läst Tunna Spann Skeppund Lb Mark Övrigt
Bröd Skrättbröd  4 3½     
 Svennebröd 146  3   4  
Öl Fogdeöl 4 ½      
 Svenneöl 35 6 3     
 Skeppsöl 243       
 Smör 1 11   4 4½  
 Ost    7 2 4  
 Ägg 18       
Kött Torrt kött    46 4 12  
 Salt mxxx 

kött
 32      

 Fårkött       409 kråpp
 Nötakött 1      76 nötzfall
 Fläsk    11 5 15  
 Nöta rygger       54 stycken
 Höns 8       
 Sylehar (?)  12 ½     
 Korvar    

(Kårffuar)
 19 ¾     

Salt fisk Lax  4   13   
 Ål 1 6 1  1½   
 Skåne Sill  6½      
 Sik  6½      
 Strömming 9 7½      
 Torsk 11 11 3     
 Mört 7 4 1½     
 Id  2      
Torr fisk Ål    9 8 16  
 Gäddor    6½    
 Id    22 13½   
 Torsk    10 5½   
 Krumme sill  12 1     
Matredning Salt 1 2   12 18  
 Gryn 4       
 Mjöl  112      
 Ärtor  3  4    
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och bland annat vill han minska ned på ”förtyn-
ningen” på Stora Kraveln redan i mitten av seklet.58 
Mäster Adrian hade säkert sett till att överbygg-
naden på Neptunus inte var överdimensionerad, 
särskilt med tanke på att Erik ju poängterat att 
Neptunus skulle ha goda seglingsegenskaper.    

Genomgående på samtida bilder från och med 
cirka 1550 är att förkastellet verkar ha börjar flytta 
bakåt samtidigt som det blir lägre. Framförs för-
stäven syns på avbildningarna ibland början på 
en utstickande galjon. Så bör det även ha varit på 
Neptunus där hon låg i Västervik. Bilden på ett 
skepp på Västerviks gamla stadsvapen i väggen 
på S:ta Gertruds kyrka visar ett sådant arrange-
mang. Skeppet på stadsvapnet är också tremastad. 
Neptunus skulle med tanke på sin storlek, förutom 
fock, stormast och mesan, även mycket väl kunnat 
ha en fjärde mast. En sådan så kallad bonaventu-
ramast var vanligt på många utländska stora ka-
racker. 

En inventarielista för segel från år 1572 ger dock 
inget belägg för detta utan anger att följande se-
gel fanns: blinda, fockskönvall (2 st), förmärssegel, 
stor skönvall, stormärsegel, mesan samt 4 bonet-
ter, ett segel till espingen samt 2 stycken flaggor.59 

Vilka stora resurser det handlade om att bygga 
skepp som detta framgår också av andra uppgif-
ter från inventarielistan. Det största ankartåget var 
170 famnar (300 m) långt. Till bognätet användes 
linor till en längd av 3 200 famnar eller 5 700 meter. 
Bognätet skulle spännas upp mellan kastellen och 
skydda mot bordning och kastade föremål från 
fienden. Bara för seglet till espingen (följebåten) 
åtgick det vidare 147 alnar vadmal (87 meter) och 
92 alnar lärft (55 meter).60 

Skytt och utsmyckning
Både strukturellt och i detaljer kan man med rela-
tivt stor sannolikhet förutsätta att Neptunus hade 
mycket gemensamt med såväl Elefanten som Mars, 
från vilka båda det finns arkeologisk information. 
Studier av dessa två fartyg visar att de byggnads-
mässigt till stor del framstår som systerskepp, och 
även Neptunus bör ha varit en mycket nära släk-
ting. Däcksarrangemangen på Västerviksbygget 
liknade säkert därför det som observerats på vra-
ket av Mars på botten utanför Öland.   

Neptunus hade förmodligen då längst ned ett 
stort genomgående batteridäck, med drygt tio-
tal portar på varje sida. Här var det meningen att 
de allra största pjäserna skulle stå. Ovanför detta 
finns på Mars ett övre batteridäck med mindre 
portar utformade med valv. Liknade kanonportar 
finns på också på engelska Mary Rose (1545),61 och 
kan även ses på skeppsbyggmästaren Matthew 

Bakers ritningar från slutet av 1500-talet.62 De övre 
portarna på Mars är anordnande utan att man vid 
placeringen av dem verkar tagit någon hänsyn till 
platsen för de undre.

Trots att man kanske ville hålla ner höjden nå-
got så hade Neptunus precis som man kan se på 
Mars minst två däcksnivåer till i aktern över de två 
genomgående kanondäcken. Akterkastellets sidor 
var avgjort av klenare dimensioner än skrovet i 
övrigt och brädgången var här lagd på klink.

Exakt hur många kanoner som fanns ombord 
och av vilken storlek kunde vid den här tiden 
variera kraftigt beroende på uppdragets art och 
framförallt vad som fanns att tillgå. Från 1571 
finns en lista där det då framgår att Neptunus vid 
det tillfället var bestyckad med 84 bronskanoner 
(kopparskytt) och 16 järnkanoner, d v s totalt 100 
kanoner av varierande storlek.63  

Utifrån angiven kaliber och dokumentationen 
av kanonernas placering på Mars går det även att 
göra ett överslag över hur de 100 kanonerna för-
delade sig på Västerviksskeppet år 1571.64 Hypo-
tesen bygger på en bedömning av fördelningen 
av kanonerna på Mars. Den innebär att de tyngre 
bronskanonerna i kalibrar från ¾ slangor upp till 
hela kartover placerades på undre batteridäck. På 
övre batteridäck samsades halva slangor, dubbla- 
och enkla falkonetter i brons. Där hamnade även 
stenbössor samt hela och halva slangor i järn. På 
övre däck, i kastellen och i märsarna placerades 
stormstycken, fyrpilsstycken, falkoner och märse-
stycken. 

Det innebär att förmodligen 32 stora bronska-
noner var placerade på undre batteridäck. På övre 
batteridäck fanns 16 bronskanoner och 16 järnka-
noner. Det innebar att det fanns 64 kanoner på de 
två batteridäcken, vilket kan jämföras med 60 på 
Mars och 48 på Vasa. Möjligen fanns de två enkla 
falkonetterna även på övre batteridäck. Storm- och 
fyrpilsstycken var till för att rensa däcken eller sät-
ta eld på motståndarfartygen inför äntring. De var 
sannolikt placerade på övre däck eller i kastellen. 
Det gällde även för falkonerna. Märsestycken var 
naturligtvis placerade högt uppe i fartygets mär-
sar. Det ska dock understrykas, som redan sagts, 
att en bestyckningslista bara ger en ögonblicksbild 
och handlar om tillgång- och efterfrågan just för 
det tillfället.  

För att sköta allt detta skytt ombord fanns år 
1571 tre arklimästare och 39 bysseskyttar, det vill 
säga artillerispecialister. Bysseskyttar kan jämfö-
ras med senare tiders konstaplar och var ”grupp-
chefer” över en kanonservis av knektar eller annan 
tillgänglig besättning. Varje grupp eller betjäning 
servade vanligen två kanoner på något av batteri-
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däcken. Det handlade om en kanon på babord sida 
och motsvarande kanon på styrbords sida.65 

Hela kartover (40 pund) ned till enkla falkonet-
ter (1 pund) laddades med ammunition av järn. 
Till varje kanon fanns flera ammunitionstyper 
som rundkula, piklod, stånglod, krysslod och ked-
jelod. Det var stora kvantiteter och det fanns år 
1571, 6 316 stycken järnkulor i olika kalibrar och 
typer ombord. Dessutom nämns 100 blykulor och 
en halv spann hagel. Alla bronskanoner (förutom 
4 falkoner och 16 märsestycken) var placerade i lå-
dor med hjul, det vill säga lavetter. Här fanns två 
varianter av lavetter: 58 skeppslådor och 6 fältlå-
dor. Oavsett variant hade de alla två hjul.66 

1500-talets stora örlogsskepp var generellt min-
dre utsmyckade med skulpturer och träsniderier 

Kopparskytt
Hela Cartoger 2
¾ Cartoger 1
Halffue Cartoger 9
Note Slangor 2
Fältslanger 12
¾ Slangor 6
½ Slangor 12
Dubbell falchonette 2
Ennchell falchenette 2
Store Stormstycker 10
Långe Stormstycker 2
Fyrpilsstycker 4
Falchoner 4
Store märssestycker 8
Små märssestycker 8

Kopper Camerar 9

Järnskytt
Stenbösser 10
Hela Slangor 4
Halffue Slanngor 2

Figur 22. Sammanlagt är det 100 brons- och järnkanoner. I marginalen för de 64 övre bronskanonerna står det: ”med Schipzlåder 
förutan 2 trij Quarters feltlåder mz 2 par fälthiull 2 Halft slange fält låder mz 2 par schipz hiull och 2 par felt slannge Schipzhiull”. Efter 
Ingvar Sjöblom 2015.

Figur 21. Under däck trängdes besättningen med kanoner, ma-
teriel och persedlar. Illustration: Göte Göransson
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än vad som skulle bli vanligt under 1600-talet. Den 
enda dekoren som hittills hittats på Mars är en rep-
formad listdekor i aktern. Det som istället utmär-
ker utsmyckningen under århundradet är att man 
hade flaggor och tygstycken samt rader av målade 
sköldar längs kobryggans reling, alltså det parti 
som förband för- och akterskastell. Kanske hade 
dock Neptunus någon form av avbildning eller 
skulptur som symboliserade hennes namn? Det är 
känt att Gustav Vasa lät måla en Elefant i aktern på 
Elefanten och på Mars omtalas tillverkningen av ett 
”beläte” i form av en guden Mars med en klubba i 
handen. Fanns det en treuddsbeväpnad havsgud i 
aktern på det nya skeppet? Eller placerade man en 
Neptunusfigur i fören på skeppet? Om en sådan 
figur verkligen skulle varit monteratd på skeppet 
redan i Västervik är dock osäkert, kanske var det 
en detalj som senare skulle kompletteras i Stock-
holm vid rustningen. 

Den tidigmoderna ”eldkaren” 
Neptunus var ett örlogsskepp och utrymmet un-
der däck var belamrat med kanoner och krigstill-
behör. Ett storskepp som detta var dock också ett 
litet samhälle i miniatyr. Med en besättning om-
bord på ibland kanske uppåt 1 000 personer så var 
”folkmängden” större än i de flesta svenska städer 
vid denna tid. Man skulle sova, utföra sina behov 
och inte minst äta, vilket krävde logistik och or-
ganisation. Från undersökningarna av Mars vet 
vi att Neptunus ”byssa”, köket, förmodligen var 
placerad långt ned i fartyget framför stormasten, 
förmodligen nedsänkt lite i trossdäcket. Här hade 
man i princip fodrat en liten yta med tegelstenar 
där man kunde ha en eld brinnande och kok-
kärl upphängda. Röken kunde leta sig upp mel-
lan däcken och ut i det fria genom gallerluckor, 
så kallade gretingar. I anslutning till byssan fanns 
också ett stort vedförråd och flera ton matvaror 
var här packade i laggtunnor. 

En mängd olika specialbefattningar fanns om-
bord för att få hela det komplicerade skeppsam-
hället att fungera. Ett exempel på detta i anslutning 
till just aktiviteterna runt byssan längs ned i skep-
pet är befattningen som s.k. eldkarl, som nämns 
i samband med en inventarielista från 1570. Först 
tar den upp saker som har med matlagningen att 
göra: två järnpannor, två kopparkittlar, sex hal-
ster, och ett stekspett. Men som eldkarl hade han 
dock tydligen också flera andra ansvarsområden. 
Listan nämner nämligen även något som kall-
las fångbult (”fonngabultt”) och 15 stycken bojor.67 
Livet ombord var självfallet reglerat och straff ut-
mättes för många olika saker. Den som spillde öl 
eller handskades vårdslöst med brödet kunde til-

lexempel antingen kölhalas tre gånger eller hamna 
tre dygn i bulten:

“Hwilken som onyttelighenn förspiller fetalia, Öll 
eller Brödh thett ware sigh till Landh heller Wattnn 
och warder medh uitnen Beslage[n] skall kastes 
vdi Siönn Tre resor och dragen under Khölenn el-
ler settis vdij bulten, trij dygn och ätha uattn och 
Brödh”68

  
Men eldkarlens ansvarsområde här nere i skep-

pets innandöme var enligt inventarielistan ändå 
mer omfattande. Den nämner också olika verk-
tyg, kofot, borrar och hammare, samt bland annat 
blyplåtsrullar, hinkar, pumpläder, och djurhudar. 
Detta handlar om utrustning för att släcka bränder 
med, täta hål i skrovet och laga skeppets pump.

Förmodligen ska man se eldkarlen som någon 
slags underofficer vars ansvar snarare avgränsa-
des av skeppets rumsliga indelning. Matlagning, 
fångförvaring, skrovreparationer och underhåll 
av de viktiga pumparna skedde på trossdäck och 
i hålskeppet längst ned. Detta var tydligen eldkar-
lens domäner och här nere hade han ansvar. De 
allt större skeppen, precis som hela den nya sam-
tida tidigmoderna staten, behövde organiseras 
och systematiseras. Den noga, men fortfarande lite 
spretiga, regleringen av ansvar och ordning i ut-
rymmet längs ned i fartyget kan ses som en del av 
denna generella samhällsprocess under 1500-talet.   

Vasakungarnas storskepp   
De under Vasatid mest framträdande skepps-
byggnadsmästarna, bland annat Mäster Hollinger 
och Mäster Adrian, var på olika sätt inblandade i 
byggandet av alla större skepp. Deras kunskaper 
och erfarenheter, men även kungarna Gustavs 
och Eriks synpunkter, hade lett fram till en delvis 
egen inhemsk byggnadstradition gällande bygget 
av stora örlogskraveller. Det var en utveckling av 
de danska unionskungarnas tidiga kravlar och de 
skepp som under tidigt 1500-tal köpts och eröv-
ras från de tyska städerna. I vilken utsträckning 
till exempel den spetsgattade aktern på de svenska 
skeppen var en anpassning till Östersjöförhållan-
de eller ett kvarvarande äldre medeltida skepp-
byggeri får tillsvidare vara osagt. Kanske kan 
dock synpunkter på skrovform och uppmaningar 
om att bygga välseglande skepp dock ses som en 
tidig svensk anpassning till artilleristrid istället för 
bordningstaktik. Insvängda skrovsidor och lägre 
överbyggnader på Vasakungarnas byggen är i så 
fall möjliga andra indikationer på samma koncept.        

Det svenska storskeppsbyggeriets särart kan, 
i varje fall på Elefanten och Mars, också ses i spe-
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ciella detaljer. Spanten på båda dessa skepp är 
snedlaskade och utformade av stora krumvuxna 
timmer. Bakom nåten återfinns ett ovanligt system 
med lattor för att hålla kvar drevningen. Lattor 
över nåten är typiskt för koggar, men består då 
av långa smala lister. På Mars och Elefanten är det 
dock frågan om kortare träbitar som dessutom är 
infästa i urtag i spanten.69   

Som framgått av ovansagda så är även de två för-
sta vasakungarnas satsning på uppbyggandet av 
en modern örlogsflotta med stora fartyg för artille-
ristrid tidig även i ett större europeiskt perspektiv. 
Neptunus kan när hon var klart i Västervik år 1566 
mycket väl varit ett av de ”modernaste” och även 
största skeppet i världen vid tillfället.70 Det finns 
dock skäl när det gäller storlek att vara försiktig 
gällande tidigmoderna örlogsskepp. Saken har 
mycket kvalificerat utretts av professor Jan Glete 
där han i anslutning till ett eget klassificeringsför-
sök själv poängterar att specifika storleksangivel-
ser i form modernt tonnage inte är möjlig att göra 
från historiskt material. De exakta siffrorna avse-
ende storlek som nämns i litteratur är endast upp-
skattningar då enhetliga och tillförlitliga samtida 
måttuppgifter saknas. Det enda som man säkert 

kan sägas är att Stora Kraveln, Mars, Neptunus och 
Julius Caesar var ovanligt stora skepp även för sin 
samtid, och att deras deplacement bör ha legat på 
någonstans runt 2 000 ton. Endast en handfull an-
dra svenska skepp kommer upp till ungefär sam-
ma storleksklass under hela perioden 1521-1679. 
Det enda tidigmoderna svenska Östersjöskepp 
som direkt kan jämföras i storlek med Neptunus 
och de andra 1500-tals giganterna är det betyd-
ligt yngre skeppet Kronan från 1668. En modern 
klassificering i tonnage för vissa av skeppen i den 
tidiga svenska stormaktidstidsflottan kan i fram-
tiden eventuellt ske genom ny skeppsarkeologisk 
dokumentation av längd, djup, bredd och skrov-
form och försök till uträkningar från detta genom 
marinarkeologiska undersökningar.  

Ut på havet? 
Sensommaren år 1566 var Neptunus färdigt och 
skulle nu sjösättas.71  Men när det nya stora skep-
pet lämnade stapeln grundstötte det nästan ge-
nast, fick en skada och började ta in vatten. Extra 
båtsmän fick snabbt sändas till Västervik för att 
hjälpa till och ösa fartyget. I provianträkenska-
perna finns även en notering där böndernas skatt i 

Figur 23. Principskiss för uppbygganden av Elefantens, Mars 
och förmodligen Neptunus skrovsida, bland annat ser man 
små lattor infällda i spanten bakom nåten. Teckning av Jon 
Adams.

Figur 24. Rekonstruktion av Mars skrovsida. Neptunus bör varit 
likande konstruerad. Teckning av Niklas Eriksson.
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form av dagsverken redovisas. Där framgår att det 
gick åt hela 10 348 dagsverken för att få fartyget 
flott och reparerat.72  

Kanske var det erfarenheten av den nedsjunkna 
och förlorade Elefanten i Björkenäs som gjorde att 
det nu omgående lades ner så stora resurser. Den 
7 januari år 1567 var dock skeppet till sist klar att 
lämna Västervik för att föras upp till Stockholm 
och utrustas. I mitten av april får hon också be-
styckning ombord.73  

Erik den XIV nya storskepp hade dock just blivit 
klar i en tid av motgångar och problem för kung-
en. Hans krigande gick inte bra och i maj samma 
år skedde de så kallade Sturemorden. Kungens di-
rekta personliga inblandning i dessa bidrog till att 
Erik allt starkare började ifrågasättas. Kungen fick 
själv en psykisk kollaps.74

Sigfrid Jönsson (Husgafvel) hade under våren 
utsetts till hövitsman ombord och Nils Grå blev 
Neptunus förste skeppare. Men under hösten 1567 
fick all personal (befälhavare, skeppsfolk, bysse-
skyttar och knektar) istället sändas ut i landkrig 
för att möta danska trupper under Daniel Rant-
zau.75 Det handlade om att snabbt förhindra att 
danska trupper nådde ända upp till huvudstaden. 
Nils Grå dog i samband med detta. Rantzaus an-
fallståg stoppades till sist i Östergötland under 
vintern 1568.76   

Röde Draken
Under våren 1568 gjorde Erik XIV halvbröder 
uppror och ordnade ett stillestånd med Danmark/
Lübeck för att kunna koncentrera sig på ett in-
bördeskrig mot den sittande kungen. Johan gick 
segrande ur striden och Erik fängslades. Den nye 
kung Johan III bytte namn på Neptunus till Röde 
Draken. 

Flottans största skepp döptes helt enkelt om. Jo-
han III var inte nöjd med de fredsvillkor som Dan-
mark erbjöds och kriget tog ny fart under vintern 
1569-70.77 

Inför den nya seglingssäsongen våren 1570 ut-
rustades Röde Draken för att rikta ett dråpslag mot 
den danska flottan. Sedan den danska fartygskata-
strofen utanför Visby 1566, då flera fartyg förliste 
i en storm, hade Sverige i stort sett sjöherravälde 
och hade nu chansen att avgöra det långdragna 
kriget. Förutom amiral Klas (Eriksson) Fleming 
fanns hövitsmännen, finske Per Eriksson och Olof 
Claesson ombord. Där fanns även två vaktmästa-
re, tre kvartermästare, fem skeppare, sex styrmän 
och tre knekthövitsmän. Eftersom det var noga att 
hålla kontroll över matåtgång och portioner får vi 
både reda på besättningsstorleken och hur länge 
fartyget var till sjöss. Även om besättningen i man-

talsregistret räknar till 1 242 personer, så nämner 
proviantskrivaren att det aldrig var mer än 765 
personer samtidigt ombord.78    

”Opå Draken war altt til 1 242 personer, både 
skipzfolch och knecht som mantals lengden förme-
ler, men öffuer huffwud opå wickunn löp eij flere 
personer en st her förmelis tÿ en part komme bit-
tige och part seent, inthz för än i Dalerne och Els-
snabben, och stå åhr opå alle the andre skiepenn. 
Förtäringen ifrån then 23/5 till then 13/9. Till 765 
personer Vdi 16 vikur.”

I den mycket stora flottan våren 1570 ingick 48 
fartyg och förutom Röde Draken fanns flera stora 
nybyggda skepp som Valen (1 400 ton) och Kämpen 
(900 ton). Danska flottan mötte den svenska flottan 
vid Bornholm, men drog sig snabbt tillbaka mot 
Köpenhamn. Under förföljandet erövrades ett ör-
logsfartyg och en del handelsfartyg.79 Men istället 
för att fortsätta till Öresund beslutade Johan III att 
försöka inta Visborgs fästning på danska Gotland. 
Utrustning och material för en belägring saknades 
emellertid och operationen fick till slut avbrytas 
på grund av proviantbrist.80 

Händelsen brukar framställas som ett stort stra-

Figur 25. Johan III. Statens porträttsamling. 
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tegiskt misstag av Johan III, även om det självklart 
inte alls är säkert att flottan hade lyckats bättre i 
Öresund. Nordiska sjuårskriget upphör med det-
ta, men freden i Stettin i december år 1570 blev 
dyrköpt för Sverige. Älvsborg fick återlösas för 
gigantiska penningsummor enligt dåtidens pen-
ningvärde. 

Någon fredstid i Sverige blev det inte heller. Ett 
nytt krig börjar, det så kallade Ryska tjugofemårs-
kriget, som pågick ända fram till år 1595. Förutom 
att statsekonomin var i spillror efter det tidigare 
nordiska storkriget ändrades även den militärstra-
tegiska inriktningen. Huvudfienden var nu Ryss-
land och stora flottor och skepp behövdes inte för 
sjökrigföringen i Finska viken. Här behövdes istäl-
let medelstora och små fartyg för att bedriva kape-
rier eller ordna med trupp- och provianttranspor-
ter. Kung Johan satsar även under denna tid stora 
resurser på en galärflotta.81 Röde Draken hamnade 
i malpåse och stod istället i beredskap i Stockholm 
för eventuellt kommande storkrig till havs. Det 
modernaste, nyaste och största krigsfartyget i Sve-
rige hade ingen roll att spela längre.

Den grövsta kabeln?
Västerviksbygget blir liggande vid kaj i Stockholm 
och blir med tiden gammal och medfaren. Hon 
börjar avrustats i slutet av 1580-talet och verkar 
sedan under några års tid till största delen ha hug-
gits upp. Det är dock möjligt att i varje fall delar 
av Eriks storskepp ligger kvar nedanför en kaj el-
ler under någon utfyllnad i Stockholm. Ett mycket 
stort antal äldre oidentifierade skeppsbottnar är 
kända runt bland annat Skeppsholmen och Blasie-
holmen.82 Uppgifter om en vraklämning som möj-
ligtvis kunde varit resterna av det gamla skeppet 
finns också från år 1660. Nya skeppet Svärdet går 
då av stapeln med en sådan fart att det ”törnade 
på gamla Drakens vrak som ligger på andra sidan vid 

Djurgården och dermed stannade i mudden”.83  
Tanken om att det behövde finnas ett jättestort 

skepp i flottan var dock trots allt inte helt lätt att 
släppa för makthavarna och sjömilitärerna. Redan 
i slutet av 1570-talet hade Johan III låtit börja byg-
ga ytterligare ett storskepp, byggplats denna gång 
var Drakenäs i Mönsterås. Skeppet figurerar un-
der olika namn men kallas bland annat för Julius 
Ceasar.84

Fartyget kom precis som Neptunus att användas 
mycket sparsamt på grund av de strategiska be-
hoven ändrades så markant under Johan III tid. 
Bygget av skeppet på Drakenäs tog av olika skäl 
också en förskräckligt lång tid, men var till sist fär-
digt ungefär samtidigt som Neptunus/Röde Draken 
slopades runt 1590. När nu det nya storskeppet 
skulle göras sjöklart transporterades bland annat 
tackling och två ankare från det äldre flaggskeppet 
ned till Mönsterås.  

Även ankarkabeln till det nybyggda jätteskep-
pet togs sannolikt från det från det uttjänta Väs-
terviksbygget. Omkretsen på det 391 meter långa 
och över två ton tunga tågvirket från den gamla 
havsguden är då angiven till strax över 50 centi-
meter, vilket diameter på cirka 17 cm.85  Kanske 
det grövsta kabeln någonsin i hela svenska flottans 
historia?!   

Tilllerkännande 
Artikeln om Västerviksskeppet Neptunus har vux-
it fram i anslutning till våra marinarkeologiska 
undersökningar av hennes föregångare Mars på 
havsbotten utanför Öland. Detta arbete som star-
tade 2011 har institutionellt varit ett samarbete 
mellan MARIS vid Södertörns högskola, Försvars-
högskolan, Västerviks Museum, MMT AB, Ocean 
Discovery och Deep Sea Production. Ett mycket 
stort antal personer har varit inblandade i arbetet 
på olika sätt som forskare, dykare, pedagoger, båt-
förare, tekniker m.m. Vi vill framför ett varmt tack 
till alla dessa kollegor och kamrater för ett inspire-
rande och på alla sätt givande samarbete! 

Artikelförfattarna har båda också varit verksam-
ma inom projektet ”Ships at War” på Södertörns 
högskola som finansierats av Östersjöstiftelsen.     

Figur 26. Äldre stadsvapen med stort skepp samtida med Nep-
tunus. Från S:t Gertruds kyrka i Västervik. Foto Johan Rönnby.
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