


Abstract 

The aim of the MA thesis is to discuss and analyse different illustrations, paintings, carvings 

in wood and stone and woodcuts of ships of the new kind (Carrack, carvels), from the 15
th

 

century to the middle of the 16
th

 century, and compare them to the Griffon-hound ship, and to 

understand how they have evolved.  The ships of the time had large stern and end castles, 

three to four masts, and where built for the war tactic of boarding. The oldest ship of the new 

kind that have been found, is the Griffon-hound, a ship that belonged to the Danish king Hans, 

and sunk due to a fire 1495 outside of Ronneby in southern Sweden. Besides being the oldest 

of its kind, the ship also has a very specific figurehead that resembles a monster with a 

screaming human head in its gap. 

By discussing and analysing the artworks it is possible to learn more about the ships.  After 

analysing them, the result is that the artworks do show how the ships have evolved. Some of 

the different attributes that the artworks display have also been found when investigating the 

wreck of the Griffon-hound. More attributes might still be on the wreck site, hidden under the 

sediment. An example is the remains of the anti-boarding nets that a lot of the artworks show, 

and that have been found on the wreck of the Mary Rose, the English ship that belonged to 

king Henry VIII. The Mary Rose is younger than the Griffon-hound, but artworks of older 

ships also show the anti-boarding nets, or the beams on top of the castles.  

The purpose behind having a large variety of different artwork is to increase the knowledge 

about the ships of the time, and to make sure that the attributes that is being analysed doesn’t 

only occur in one or two artworks.  

Keywords: The Griffon-hound, Mary Rose, Lomelinna, end castle, fore castle, wreck, carvel, 

carrack, ship, artwork 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

År 1495 sjunker ett skepp utanför Ronneby i Blekinge vid ön St Ekön, (Eriksson 2015: 13). 

Vraket upptäcks av sportdykare på 1970-talet som därefter under vintern 2000/2001 

rapporterar in vraket till Kalmar läns museum (Einarsson 2015:33). Då startar även de 

arkeologiska undersökningarna som år 2013 leder fram till identifieringen av vraket. Det visar 

sig vara danska kung Hans skepp Gribshunden. Kung Hans är på väg till Kalmar för att ha ett 

möte med Sten Sture om Kalmarunionen, när skeppet fattar eld och förliser (Sjöblom 

2015:34). Skeppet är en del av kung Hans örlogsflotta och finns omnämnt första gången år 

1486, därefter flera gånger i brev, men även i en bevarad räkenskap där det står om kungens 

skepp (Sjöblom 2015:38). Att kung Hans personligen har färdats på skeppet, syns genom de 

brev som är undertecknade med hans namn tillsammans med ”in navi nostra Griffone” och 

”på vort skib Griffen i Öresund” (Sjöblom 2015:38 ff). Kungen har därmed befunnit sig 

ombord på skeppet när breven undertecknas. 

Själva förlisningen finns omnämnd i fem olika källor. Den danska historikern Arild Huitfeldts 

krönika, Sturekrönikan, Danzigkrönikören Caspar Weinrichs krönika, den lybska krönikören 

Reimari Kocks krönika samt en ögonvittnesskildring av hovjunkern Tyge Krabbe (Sjöblom 

2015:40). Händelseförloppet beskrivs likartat, men detaljer som hur många män och kanoner 

som fanns ombord, samt var själva förlisningen ägde rum, skiljer sig åt i texterna. Några av 

krönikorna nämner även andra detaljer som vad som fanns ombord, och hur många som 

omkom. En sammanfattning av de olika källorna blir att Gribshunden fattade eld när det låg 

för ankare och flera ur besättningen ombord omkom i branden. Kung Hans klarade sig från 

branden, eventuellt eftersom han blev varnad av sin astrolog/livmedikus som vid olycksnatten 

kände onda aningar, vilket gjorde att han rådde kungen att bege sig ifrån skeppet för att 

övernatta iland. Astrologen däremot överlevde inte olyckan (Sjöblom 2015:41 ff). 

 I och med att Gribshunden är från 1490-talet och av en skeppstyp som endast finns kvar i 

form av avbildningar samt några få yngre vrak, ger Gribshunden en unik möjlighet att studera 

just den här skeppstypen. Flera undersökningar har utförts av Kalmar Läns Museum, Blekinge 

Museum och forskningsinstitutet MARIS.  Undersökningarna år 2015 resulterade i en 61 

sidor lång rapport om vraket innehållande en skeppsarkeologisk analys, en identifiering och 

ett historiskt sammanhang samt genomgång av vraket och de fynd man gjort. Gribshundens 

skeppstyp har kallats för olika namn beroende på var i Europa man befinner sig. I Sverige 

kallades skeppen för ”kravlar” på grund av byggnadstekniken kravell som skeppen var 

byggda med (men även ”holk”) (Börjeson 1942:78). I Medelhavet kallades skeppen ”nao”, 

eller ”nave” (Friel 2000:79). På avbildningen Fig 21, har skeppet fått benämningen ”Kraeck”, 

och även åtminstone ett av de tidiga engelska nya skeppen från början av 1400-talet kallas för 

”Le Carake” (Friel 2000:80). 

Gemensamt för alla de nya europeiska skeppen är deras utformning och funktion. Det är 

skepp som är anpassade för strid med bordningsteknik, vilket innebär att man lägger sig nära 

varandra för att genom äntring bekämpa och nedgöra fiendeskepp. Vid sådan strid är höjdläge 

en stor fördel. 
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Därför får de nya skeppen höga såväl för- som akterkastell som sticker ut över stävarna, och 

kraftiga master med märskorgar varifrån soldater kan bestryka fiendeskeppets däck med 

exempelvis pikar, kulor, pilar och granater.  

De nya skeppen utvecklas och används in på 1500-talet. Vraket efter Mary Rose utanför södra 

Englands kust, Lomelinna utanför Frankrikes kust och Kraveln vid Franska Stenarna, är olika 

exempel på skepp av den nya typen från 1500-talet. Från mitten av 1500-talet börjar de nya 

skeppen utvecklas mer mot skepp som istället för bordning, bekämpar fienden genom 

avfyrande av kanoner från längre håll. Ju längre räckvidd man har, desto tyngre kanoner 

krävs, som sedan i sin tur kräver fartyg som konstrueras för att bära dessa större tyngder. Med 

utvecklad stridsteknik behöver skeppen därefter inte längre de höga för- och akterkastellen, 

utan dessa blir lägre och flyttar in bakom stävarna istället för att sticka ut utanför som de gör 

på de nya 1400-tals skeppen. Därigenom förbättras stabiliteten och därmed förmågan att bära 

än fler och kraftigare kanoner. 

Genom att studera Gribshundens vrak kan man komma fram till dess konstruktion och 

uppbyggnad, dess storlek, samt hur det har sett ut, vilket bidrar till forskningen om hur 1400-

talets nya skepp har utvecklats. För att få en bättre översikt över Gribshundens skeppstyp, 

kommer uppsatsens mål vara att gå igenom ett brett utbud av olika samtida avbildningar av de 

nya skeppen från 1400-talet fram till mitten av 1500-talet. Genom att analysera 

avbildningarna, är målsättningen att öka förståelsen för skeppstypen samt att se om det går att 

få fram hur de nya skeppen har utvecklats fram till Gribshunden och därefter se hur 

utvecklingen har fortsatt fram till mitten av 1500-talet. 

De avbildningar som tas upp i uppsatsen är spridda från år 1420 fram till år 1555 i form av 

tavlor, illustrationer, kopparstick, träsnitt, inristningar och väggmålningar från olika delar av 

Europa. Spridningen mellan områden och tidpunkt, är viktig för att få en så stor överblick som 

möjligt över materialet. Och för att på bästa sätt kunna genomföra analysen som sedan blir 

grunden för resultatet, och förhoppningsvis besvarar de frågor om de nya skeppen som 

uppsatsen riktar in sig på. Vid genomgången av materialet kommer det först att vara en 

beskrivning av de element som finns med på avbildningarna, före själva analysen av 

avbildningarna. Något som man bör vara medveten om och ha i åtanke vid analysen, är att de 

avbildningar som studeras, kanske inte visar upp verklighetens skepp helt i minsta detalj. 

Olika faktorer som beställarens vilja och hur konstnären väljer att avbilda skeppen, påverkar 

hur avbildningen sedan tar form. Detaljer som har ansetts mer viktiga för exempelvis 

beställaren, kan ha fått större utrymme medan detaljer som en skeppstekniskt intresserad vill 

se, kanske inte konstnären funnit så nödvändiga att avbilda.  Förhoppningen är ändå att 

avbildningarna kan ge tillräcklig information om hur skeppen kan ha sett ut, och tillsammans 

med en jämförelse av vad som faktiskt har funnits på Gribshunden, kan berätta mer om 

skeppen. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att analysera och diskutera vraket Gribshundens byggnadstekniska bakgrund, och 

hur skeppstypen har utvecklats från Gribshunden fram till mitten av 1500-talet. Det skall ske 

genom att jämföra vraket Gribshunden med flera olika avbildningar av skepp från tiden före 

och efter Gribshundens förlisning. Men även genom att studera hur skeppen av den nya typen 

har utvecklats från 1400-talet fram till mitten av 1500-talet. Tillsammans med de mätningar 

och ritningar av vrakets olika delar som har kunnat tas fram under de undersökningar som 

redan genomförts, kan man öka kunskapen om skeppstypen och byggnadstekniken, samt 

försöka utröna om skeppstypen haft likartat utseende överallt, eller om det har funnits lokala 

variationer eller rena avvikelser. 

Eftersom Gribshunden är ett unikt skepp då det är det äldsta bevarade skeppet av den här 

typen i världen, kan man lära sig mycket om de nya skeppen som på 1400-talet börjar byggas 

runt om i Europa.  

Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att behandlas berör främst Gribshunden, med syftet att 

utröna företeelser av likheter mellan de nya skeppen och Gribshunden.                 

Frågeställningarna är som följer: 

 Är Gribshunden ett för tiden tidstypiskt ”nytt skepp”? 

 Vilka byggdetaljer överensstämmer med avbildningarna på samtida nya skepp? Vilka 

detaljer gör det inte? 

 Förefaller Gribshunden byggnadstekniskt vara modern för sin tid (1480-talet)? 

 Går det vid en jämförelse att säga något om Gribshundens ursprung? Liknar det någon 

annan skeppsavbildning särskilt mycket? 

 Hur har de nya skeppen utvecklats före och efter Gribshunden, går det att följa en 

utveckling på de avbildningar som finns bevarade?  

 Framgår i bildmaterialet detaljer som har utvecklats, eventuellt försvunnit eller 

förstärkts på de nya skeppen under deras utveckling?  
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Då Gribshunden är från en tid då det förutom det arkeologiska materialet finns texter och 

olika avbildningar att använda sig av, kommer arbetet att ske inom den historiska arkeologin. 

Historiska arkeologier är ett samlingsnamn på flera olika arkeologier, där marinarkeologi 

ingår tillsammans med flera andra (Mogren mfl 2009:7). Men även Professor Anders Andrén 

nämner olika historiska arkeologier (Andrén 1997:7). Det som är gemensamt är att det 

handlar om arkeologi tillsammans med samtida texter.  

Att studera samtida skrifter, tillsammans med de faktiska lämningarna är något som blir 

aktuellt i arbetet med uppsatsen. Detta eftersom Gribshunden de facto är ett skeppsvrak och är 

omnämnt i samtida källor vilka bidragit till en säker identifiering och annan information om 

det unika skeppet.  

Att det finns texter tillhands kan både vara en för- och nackdel vilket Anders Andrén 

behandlar i boken Mellan ting och text. Andren menar att både de som arbetar med 

förhistorisk arkeologi, från tiden innan människan börjar använda sig av skrift, och de som 

verkar inom den historiska arkeologin, berörs av dessa för- och nackdelar (Andrén 1997:13).  

Den historiska arkeologen kan känna sig begränsad av texter, närvaron av dem kan tyckas 

”lämna begränsat utrymme åt arkeologin genom att hämma potentialen i de arkeologiska 

analyserna och tolkningarna” (Andrén 1997:13). Samtidigt som den förhistoriska arkeologen 

kan se det som att närvaron av texter kan hjälpa arkeologin (Andrén 1997:13).   

I det så kallade ”The garbage project” framgår tydligt risken med att enbart förlita sig på 

skriftliga källor och att ting och text kan visa sig ge upphov till sinsemellan helt olika 

tolkningar. Det var ett projekt som gick ut på att man intervjuade en grupp människor om 

deras sophantering. Frågeställningarna handlade om vad de kastade och mängden därav. 

Därefter analyserades soporna i syfte att utröna överensstämmelsen mellan intervjusvaren och 

det faktiska sopinnehållet. Resultatet blev att människornas uppfattning om sin sophantering, 

eller det man valde att berätta om den, och det som kom fram vid undersökningar av soporna, 

väsentligt skilde sig åt (Rathje 2006:3). Exemplet visar att det som är nedskrivet kan skilja sig 

från den verklighet tingen uppvisar, det man sedermera arkeologiskt får fram.  

För att få ut det mesta av de källor som kommer att användas i uppsatsen används en slags 

teoretisk ”triangulering”. Triangulering, inom historisk arkeologi, är när man ser på 

förhållandet mellan ting, text och bild. De tre elementen bildar hörnen i själva triangeln. 

Hörnen förhåller sig till varandra och hör ihop. Genom att jämföra källmaterialen på ett sätt 

där de alla hör ihop får man en bredare och större överblick på materialet, i stället för den mer 

enkelspåriga bild man kan få genom att bara studera en av källorna. ”Tillsammans beskriver 

källorna varandra och de behöver varandra” (Mogren mfl 2009: 7).  

Under arbetets gång med att söka svar till frågeställningarna, kommer just ting att vara med, i 

form av Gribshundens vrak, men även de avbildningar av de nya skeppen, samt text i form av 

befintlig dokumentation kring skepp från 1400-talet fram till mitten av år 1500 och som är av 

intresse för uppsatsen. Men även den litteratur som kommer att användas i form av 

forskningsrapporter och annan dokumentation om de nya skeppen, och den byggnadsteknik 

som behandlas i uppsatsen.  
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Historiska lämningar bevarade på havsbotten och i museer kommer att studeras, liksom texter 

om utforskade vrak samt, framförallt, samtida avbildningar i kopparstick, väggmålningar och 

i skriftligt material nedtecknade bilder för att sedan jämföra och lägga dem till grund för 

resultatet. På bilder kan man studera riggens utseende, bordläggning, berghult och rundhult, 

tidiga kanonportar, kastellen, vilken placering däcksbalkarna har, samt om de sticker ut 

utanför bordläggningen eller inte, bara för att nämna några exempel. 

Något som kan vara komplicerat med att studera historiska avbildningar är att den som 

skapade avbildningen inte lever och kan förklara dess innebörd och vad man har velat visa 

med bilden. Därför är det viktigt att man inte läser ut allt för mycket från enbart en bild utan 

att man tänker i ett bredare perspektiv. Gunnar Nordanskog skriver om detta i en artikel i 

Triangulering, och har då med ett exempel med en bild som är tagen av en konstnär år 2007. 

På bilden är det en flicka som poserar med en tatuering på armen och tittar in i kameran. 

Beroende på vad man vet om bilden redan innan, eller om man bara ser den utan att veta 

något på förhand, gör att man kan få olika uppfattning och associationer till den. Ett exempel 

Nordanskog nämner är den kulturdiskurs som pågick under det tidiga 2000-talet som handlar 

om hedersvåld (Nordanskog 206:2009). Det påverkade bilden på så sätt att många tänkte på 

bilden kopplat till hedersvåld när man ser flickan titta in i kameran med en lite sorgsen blick 

och den vuxna, hårda tatueringen. Det trots att konstnärens beskrivning till bildserien med 

flera barn med tatueringar som flickan tillhör, är att hon” vill kommentera idén om det 

okomplicerade barnet ”(Nordanskog 2009:205). Hon har alltså inte haft tanken att bilderna på 

de tatuerade barnen ska ha något att göra med hedersvåld, ändå tänkte många det när de såg 

bilderna.  

Hela konsthistorien är enligt Nordanskog, full av sådana tolkningar som man istället måste 

granska kritiskt, eftersom betraktarens första spontana tolkning är den intuitiva känslan om 

man gillar det man ser eller inte (Nordanskog 2009:207).  

Nordanskog nämner också att vid just historiska bilders tolkning så kan man inte bortse från 

det faktum att själva skönhetsvärdet som bilden innefattar kan ha haft stor betydelse vid 

bildens tillkomst, snarare än att man har velat avbilda något så korrekt som möjligt 

(Nordanskog 2009:207).Vilket är något man måste beakta vid studiet av 

skeppsavbildningarna.  Vissa skepps element kan vara något som man har förstorat, eller 

förminskat, för att bilden ska vara mer estetiskt tilltalande eller av annat skäl. Helt enligt den 

konstnärliga friheten. 

För att bättre tolka historiska bilder går Nordanskog igenom några olika principer som man 

kan ta till sig vid bildtolkningen, vilken kommer kunna hjälpa mig när jag tolkar och studerar 

de bilder av de nya skeppen jag kommer ha med i uppsatsen. Principerna är ”Beskrivningens 

skenbara objektivitet”, ”Betydelsenivåer”, ”Betydelsehorisonter” samt ”Kontextualisering och 

receptionshistoria”. Den första ”Beskrivningens skenbara objektivitet” handlar om just ens 

första intuitiva reaktion på vad man ser, man bör klargöra vad man själv ser och beskriva det 

på ett så objektivt sätt som möjligt (Nordanskog 2009:208).   

 ”Betydelsenivåer” handlar om de olika betydelser som bilder kan ha, funktionella, 

symboliska och ikonografiska till exempel (Nordanskog 2009:210).  ”Betydelsehorisonter” 

menar Nordanskog handlar om vilka olika tolkningar som personen som har gjort bilden, 

beställaren och samtida betraktare har. Det är något som man bör vara tydlig med 

(Nordanskog 2009:210ff).  
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Den sista principen ”Konstextualisering och receptionshistoria” där konstextualisering står för 

bildens kontext, där texter, artefakter samt även andra historiska och arkeologiska spår 

tillsammans bildar bildens sammanhang. Receptionshistoria handlar om hur bilden har tolkats 

och använts, något som man måste vara medveten om och fundera kring när man analyserar 

bilden (Nordanskog 2009:211 ff).  

 

1.4 Metod och avgränsning 

För att kunna uppnå målet att jämföra Gribshunden med andra samtida skeppsavbildningar, 

kommer arbetet att börja med att studera den rapport från år 2015 som sammanställts efter de 

senaste årens undersökningar av vraket med MARIS och Blekinge Museum. 

Fortsättningsvis kommer ett stort urval texter att studeras som relaterar direkt till Gribshunden 

och de nya skeppen, samt texter om den tid kring 1400-talets slut till 1500-talets början, det 

vill säga den tid Gribshunden var ett verksamt skepp. Förutom textstudier, kommer arbetet 

framför allt att handla om att studera de samtida avbildningarna av de nya skeppen i form av 

kopparstick, väggmålningar, inristningar, tavlor och illustrationer till manuskript för att sedan 

jämföra dem och lägga dem till grund för resultatet. De avbildningar som är med i uppsatsen 

har valts ut eftersom det på avbildningarna går att urskilja flera olika detaljer som kan 

jämföras mot varandra samt Gribshunden. De är också tagna från flera olika områden runt 

medelhavet och östersjöområdet, allt för att få en så stor överblick som möjligt över 

materialet, samt för att kunna ta reda på om det uppstår olika lokala variationer.  

Eftersom en relativt stor del av Gribshundens skrov och kastell finns bevarat på havsbotten, 

kommer en jämförelse av de olika delarna av timret och detaljerna på vraket kunna ske mot 

avbildningarna. Den begräsning i tid som avbildningar söks ifrån är ca 1400–1550, med vissa 

undantag.  

Före år 1400, samt i början av 1400-talet är skillnaden mellan de tidigare koggarna, andra 

stora medeltida skepp, och de nya skeppen svårt att se. Från år 1550 och framåt, börjar de nya 

skeppen att övergå mer i krigsskepp anpassade för kanonstrider på avstånd, istället för de 

närstrider med bordning som 1400-talets nya skepp är specialiserade för.  

Genom att jämföra vraket med flera olika avbildningar av de nya skeppen, tillsammans med 

de mätningar och ritningar av skeppets olika delar som framkommit under de senaste 

undersökningarna av vraket, är det möjligt att lära sig mer om skeppstypen och 

byggnadstekniken. Vidare belyses frågan om de nya skeppen har haft likartat utseende i 

Östersjöområdet, västra Europa och Medelhavsområdet, eller om det har funnits olika lokala 

variationer i konstruktionen.  De frågeställningar uppsatsen har och som studien av 

avbildningarna söker svar på, är frågor om byggnadsteknik, utvecklingar och variationer som 

nämns tidigare.  
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1.5 Forskningshistorik 

År 1971 upptäcks  Gribshundens vrak av några dykare från dykarklubben Doppingarna som 

är hemmahörande i Ronneby. De fortsätter efter upptäckten att dyka på vraket, för att sedan 

inrapportera vraket till Kalmar läns museum 2000/2001 (Einarsson 2015:33). Då presenterade 

representanter från dykarklubben bilder av vraket föreställande bland annat lavettstockar till 

kanoner som visade sig vara av senmedeltida typ (Rönnby 2015:6). Det gjorde att 

länsstyrelsen därefter beslutade sig för att ge Kalmar Läns Museum i uppdrag att undersöka 

vraket genom att göra besiktningar, samt olika provtagningar på vraket för att på det sättet få 

fram mer information (Rönnby 2015:6).  Det blev tre olika tillfällen åren 2001, 2002, 2006 

som vraket undersöktes och 2011 genomfördes en sidescan- sonarundersökning tillsammans 

med kustbevakningen (Rönnby 2015: 7).   

Vid dykningarna kunde man identifiera specifika skeppsdelar och flera lavettstockar till 

bakladdade järnkanoner. De lavettstockar som upphittades vid vraket saknade eldrör och 

kammare vilka förmodligen rostat bort. Placeringen av dem ombord på skeppet verkade ha 

varit akteröver vilket man kom fram till efter att man hade en fixpunkt vid akterstäven som 

man sedan har tagit bäring ifrån (Rönnby 2015:7). Nio av lavettstockarna och ett gångspel 

bärgades, och under hösten 2006 genomfördes en provgrävning på vraket.  

Syftet med provgrävningen var att man ville undersöka om det kunde vara just Gribshunden 

som var det vrak man hade dykt på. Man ville nu även få fram mer information om hur 

skeppet var konstruerat, hur mycket fynd som fanns vid vraket och vilken karaktär fynden 

hade. Schaktet placerades fem meter framför akterstäven, styrbord om centrumlinjen på 

vraket i anslutning till kölen. Storleken på schaktet var 1,1 meter djupt och 1,0 x 0,8 m stort 

(Rönnby 2015:7). 

Man tog nio träprover som användes för dendrokronologisk analys.  Analysen visade att 

proveniensen för träproven kan bestämmas till nordöstra delen av dagens Frankrike, vid 

floden Meuses dräneringsområde på Ardennernas västra och norra sida. Ett av proverna var 

bättre bevarat och det visade att trädet hade fällts under vintern 1482/83, de andra proverna 

saknade fällningsår men de understödde ändå dateringen för fällning (Rönnby 2015:7).  

Att man fick fram ungefärlig tid för när timret fällts, gjorde att man också kunde få fram ålder 

på skeppet. Det gjorde i sin tur att man kunde koppla vraket till tiden när danska kung Hans 

var med en del av sin flotta vid fyndplatsen (Sjöblom 2015:33). Det har framkommit vid 

studier av de samtida källor i vilka Gribshunden nämns.  

Den allra tidigaste källan är från år 1486 då det i ett skyddsbrev avsett för danska bönder som 

är i Jämtland, står om ett skepp som heter Griffone som danska kung Hans har varit ombord 

på (Sjöblom 2015:38). 1487 står det åter igen om Gribshunden, men under namnet Griffen, i 

en uppteckning av kung Hans krigsskepp.  

Förutom Griffen förtecknas även 11 andra skepp vilka beskrivs som stora, eller har namn som 

gör att man kan förmoda att det har rört sig om relativt stora kravellbyggda skepp (Rönnby 

2015:9). Själva Griffen, Gribshunden, är det största av de skepp som beskrivs i 

uppteckningen.   
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Efter 1487 omnämns Gribshunden i en del andra källor varur det framkommer att kung Hans 

har befunnit sig ombord på Gribshunden. Vid grävningen av schaktet år 2006 upptäckte man 

flera olika fynd som visade på ett väldigt varierat fyndmaterial. Så mycket som 647 enskilda 

objekt, utspridda på 30 olika fyndposter, bärgades från schaktet. För att komma ner, fick man 

gräva sig igenom ett bottensediment som bestod av ett cirka en meter tjockt dylager vilket 

åtföljdes av ett lager av lera blandat med grus och stenar. I botten av schaktet kom det fram 

innergarnering från vraket. I en skada kunde man också observera den kravellbyggda 

bottenbordläggningen (Rönnby 2015: 7). 

 Vid sidescan-sonar undersökningen år 2011 hittade man inga andra skeppsdelar i det 

grundare vattnet närmare Stora Ekön, men man fann indikationer på att det kan finnas större 

föremål en bit längre bort, bland annat öster om vraket (Rönnby 2015:7). 

År 2013 fortsatte undersökningarna av Gribshunden, nu under ledning av MARIS som är det 

marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns Högskola. Det var Johan Rönnby, 

Niklas Eriksson och Ingvar Sjöblom som genomförde en besiktning av vraket. Besiktningen 

var en del av deras projekt ” Ships at war”. Det man kom fram till då var att det är ett unikt 

vrak som har stor forskningspotential (Björk 2016: 11). Eftersom vraket ligger på en plats 

som är populär som naturhamn med ett naturligt skyddat läge vid Stora Ekön, är det många 

större och mindre skepp som har ankrat på platsen genom tiderna. Därutöver är platsen 

populär bland sportdykare. Dessa olika aktiviteter har skadat platsen och kan komma att 

fortsätta att utsätta den för skada. Man gjorde därför bedömningen att platsen behöver 

skyddas. På grund av den stora forskningspotentialen rekommenderade man också starkt att 

det blir fortsatt forskning på vraket (Björk 2016: 11). Blekinge läns länsstyrelse beslutade 

efter undersökningarna, den 9 juli 2013 att det skulle bli dykförbud på vraket (Björk 2016: 

11).  

MARIS fortsatte efter detta med undersökningar på vraket samma sommar. Man 

dokumenterade nu med Bluewiew och multibeam hur vraket såg ut. Bluewiev och multibeam 

är en avbildningsteknik som ger en tredimensionell bild av vraket. Man planerade sedan 

fortsatta undersökningar under sommaren år 2014, men på grund av dåligt väder blev man 

tvungen att ställa in, för att istället fortsätta under sommaren 2015. Man kunde då rita av, 

mäta, filma och fotografera vraket (Björk 2016: 11). Under undersökningen 2015 gjorde man 

också den spektakulära upptäckten av själva figuren Gribshunden. Det är ett grinande 

monsterhuvud med ett skrikande människohuvud i käftarna. Figuren är den skulpterade änden 

på det kraftiga timret som låg i mitten av förkastellets plattform (Eriksson 2015: 25). Eftersom 

det är ett unikt föremål beslutade länsstyrelsen att monsterfiguren skulle skyddsbärgas, vilket 

man gör samma sommar (Björk 2016:11).  

Under sommaren år 2016 genomfördes undersökningar av vraket under några dagar där syftet 

var att dokumentera förkastellet där figurhuvudet bärgades under 2015, samt att göra 3D-

fotograferingar av främst förkastellet. När den dokumentationen var klar, hann man även med 

fotografering av akterkastellet.  Den här sommaren 2016 genomfördes inga provtagningar 

eller andra ingrepp på vraket.  

Man kunde vid undersökningen konstatera att stora delar av skrovet är i stort sett intakt, 

troligtvis har det vid förlisningen varit helt då det hamnade på botten. Det, eftersom de 

nedfallna delarna ligger väldigt nära dess ursprungliga placering (Rönnby 2016, rapport 

undersökning). 
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1.6 Skapandet av det stora skeppet i slutet av medeltiden 

 

När Gribshunden sjunker är Europa på väg in i en tid då varje furste, kung och storman vill ha 

ett pampigt skepp som maktsymbol. Det som gjorde det möjligt att bygga de nya stora 

skeppen, var att en ny teknik hade börjat sprida sig ut i Europa från Medelhavsregionen under 

1400-talet. Det var en teknik som kallas kravell (Adams 2013:53). Den tidigare metoden, 

klink, gick ut på att man la bordläggningsplankorna så att deras kanter överlappade varandra. 

Med kravell lägger man istället borden kant mot kant, vilket ger en slät utsida (Se Fig 1) 

Tidigare, under Medeltiden, hade man byggt koggar som kunde ha undervattensskrovet i 

kravell, medan skeppssidorna byggts i klink. Detta fanns så långt tillbaka som under 1200-

talet i Nordeuropa (Adams, Rönnby 1994:46). Men under 1400-talet så börjar man bygga hela 

skroven med kravellmetoden. (Rönnby, Sjöblom 12).  

I England år 1410 blir ett skepp från Genua taget av pirater för att sedan övergå till att tillhöra 

England.  Det var ett stort skepp med två master som kom att kallas ”Le Carack” i de 

historiska källorna. Några år senare, 1416–1417, blev flera skepp från Genua tagna av 

England. Det var under konflikter med Frankrike som hade genuesiska skepp, som man tog 

över dem (Friel 2000:80).  Skeppen var alla tvåmastade och benämns som ”karracker” likt det 

första som England tog.  

De nya utländska skeppen som hamnade under engelsk flagga fick till följd att 

skeppsbyggarna i England lärde sig bygga skepp med två master och den nya riggning och 

segelföring det medförde. Från 1416 till 1420 byggde man sex sådana skepp. Skeppen var 

dock inte kravellbyggda, utan man fortsatte med klink (Adams 2013:70). Innan man tog de 

genuesiska skeppen hade det dock redan anlöpt skepp från Medelhavsregionen och förtöjt i 

engelska hamnar, så skeppstypen var inte helt ny. Man hade sett dem tidigare (Rose 2013:74).  

Engelsmännen tar längre fram in hjälp av utländska skeppsbyggare från Venedig för att 

konstruera de nya skeppen. Venetianarna i sin tur bad om tillstånd att få ta hjälp av 

portugisiska och katalanska skeppsbyggare.  Skeppsbyggeriet utvecklas sedan med hjälp av 

de olika skeppsbyggarnas kunskaper och erfarenheter till att man i England börjar bygga 

tremastade ”karracker”, och det är nu själva ordet kravell dyker upp i engelska källor (Adams 

2013:70). Ursprunget för ordet kan komma ifrån det portugisiska ”caravela” som är en sorts 

fiskebåt, men också arabiskans ”Caravo” som är ett arabiskt skepp som användes i nordvästra 

Afrika men också vid Iberiska halvön. Kravellbyggda skepp kan därför spåras till flera olika 

ställen, och tekniken kan mycket väl ha uppkommit på flera platser utan någon specifik plats 

som utgångspunkt och teknikens ”vagga” (Adams 2013:70).  

Tekniken att bygga skepp med kravell kan ha kommit till östersjöregionen genom att skeppet 

Peter av Rochelle, som var ett stort kravellbyggt skepp, övergavs i den tyska staden Danzig 

1465 efter en dispyt (Friel 2000:80).  

Det ska då ha gett stadens båtbyggare chansen att studera skeppet och dess byggteknik, för att 

därefter själva bygga kravellskepp (Eriksson 2015:16). Sanningshalten i berättelsen är svår att 

avgöra, men det kan ändå visa på hur kravellskepp var ovanliga och nya i Östersjön under 

slutet av 1400-talet (Eriksson 2015:16). På grund av handel och andra intressen så har skepp 

av olika typer rört sig runt och bort ifrån platsen där de har konstruerats.  



10 
 

I norra Europa har de lokala skeppsbyggarna sett andra skeppstyper lägga till i hamnarna, så 

skeppsbyggarna i Danzig har förmodligen sett kravellbyggda skepp vid flera tillfällen vilket 

kan ha bidragit till att man har sett olika fördelar med dem (Adams 2013:94). 

 

 

Fig 1. Klink på vänstra sidan, kravell på högra. (Bild  

Ellen Ingers).  

 

 

 

Förutom att de nya skeppen byggs helt i kravell, så ändrar man också hur man bygger upp 

skrovet i vissa fall. Ett sätt att bygga de klinkbyggda skeppen går ut på att man konstruerar 

skrovet utan att ha ett ”skelett” under, således inga spant. De är då vad man kallar skalbyggda. 

När man istället bygger ett kravellskepp så kan man konstruera det så att spant först fästs på 

en kölstock varigenom skrovets form bestäms. Sedan klär man spanten med bordläggnings-

plankorna. Skeppet är då istället skelettbyggt. Men det finns också exempel på hur man vid 

byggandet av koggar har gjort kravellbotten utan att ha spant. Då har man istället använt sig 

av klossar som har spikats fast som stöd när man har sammanfogat plankorna (Adams, 

Rönnby 1994:46). Man kan alltså bygga kravellskepp utan att ha ett spantskelett först. Därför 

kan inte skal-/skelettmetod ses som två olika byggnadssätt som bara har bytts ut när man går 

från klink till kravell. När man har undersökt vrak arkeologiskt så kan man också se att de 

klinkbyggda skeppen får kraftigare spant och intimring, och spanten blir bredare. Det 

tillsammans med knän och långskeppsvägare gör att själva skeppskonstruktionen blir starkare. 

Det är något som verkar utvecklas från vikingatidens klinkskepp fram till medeltiden (Adams, 

Rönnby 1994:49).  

Så själva utvecklingen från att bygga skalbyggda skepp till skelettbyggda, verkar vara ett 

resultat av att själva byggnadstekniken av skeppen har utvecklats genom århundradena, och 

det som har manat på den utvecklingen är behovet att ha starkare och större skepp (Adams, 

Rönnby 1994:50). När man sedan börjar med kravellbyggda skrov tillsammans med den 

starkare spantkonstruktionen, blir det enklare att konstruera skeppen.  

Man kunde nu dessutom göra själva skrovsidorna av grövre dimensioner, vilket gjorde att 

skroven då bättre kunde stå emot både kanoneld och de kollisioner som uppstår då man ska 

lägga sig bordvarts mot fiendeskeppen (Adams, Rönnby 1994:50). När man börjar bygga de 

större kravellskeppen ändras mer än bara själva bordläggningen. Man lägger även till flera 

master vilket gör att riggen ändras från de tidigare koggarna som endast har haft en mast.  

Man kombinerar nu istället de fyrkantiga råseglen på de förliga masterna med ytterligare 

trekantsegel, latinsegel, på den aktra mesanmasten (Adams, Rönnby 1994:46). Själva 

krigstekniken gör också att man behöver höga och stora kastell på sina skepp. Under sjöslagen 

placerade sig skeppen bordssida mot bordssida och man hade sedan en infanteristrid man mot 

man. De höga kastellen fungerade som plattformar från vilka soldaterna kunde skjuta ner på 

fienden med armborst, pilbågar och nickhakar.  
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Däcken på fiendeskeppen var öppna och oskyddade och ju större och högre kastell ens skepp 

hade, desto fler soldater och mer eldkraft kunde man rikta ner på fiendedäcket (Adams, 

Rönnby 1994:44).  Det fanns dock skepp som framåt 1500-talet täckte sina däck med 

takbalkar där man kunde fästa tältdukar eller nät, för att förhindra insyn från fienden. Att man 

börjar bygga de stora kravellskeppen berodde på att samhällena utvecklades och man började 

få nya och annorlunda behov av sina skepp (Adams 2013:53).  

I boken ”Furstens fartyg” skriver Adams och Rönnby om detta och de beskriver det som att 

”Medeltiden hade i hög grad varit ett samhälle där våld och hot om våld spelade en stor roll. 

Förändringen var nu att våldet institutionaliserades och det skedde en mer systematisk 

satsning på militär upprustning” (Adams, Rönnby 1996:43 ff). Den militära upprustningen var 

bland annat att man börjar bygga de nya stora örlogsskeppen, kravellskeppen. Förutom att de 

olika länderna och makthavarna ofta var fientligt inställda till varandra, med både konflikter 

och krigshandlingar som följd, så började man också under den här tiden att göra fler och fler 

geografiska upptäckter.  

Upptäckterna ledde till att de europeiska länderna ville ta del av de nya naturtillgångarna och 

därför behöver man sina skepp för att dels transportera sig dit, dels för att försvara sin ”rätt” 

på haven. Man behöver också skeppen för att frakta hem det man tillskansar sig tar i form av 

naturtillgångar i de nya landområdena, och det man byter och handlar med (Adams, Rönnby 

1996:44).   

I östersjöområdet tar behovet att de stora örlogsskeppen fart under 1400-talet. Danmark, 

Sverige och Norge hade sedan 1397 varit en politisk enhet i och med Kalmarunionen. Under 

andra halvan av 1400-talet börjar dock Kalmarunionen att spricka upp. I Sverige börjar tankar 

om självstyre och nationell identitet dyka upp. Även de andra staterna runt omkring, och 

handelsstäder som Lübeck, får nya politiska och ekonomiska intressen vilket gör att väpnade 

konflikter blir oundvikliga (Adams 2013:79).  Det finns nu flera kravellskepp omnämnda från 

östersjöområdet, förutom kung Hans Gribshunden, så har även Sten Sture den äldre i Sverige 

haft en flotta där det ingick ett stort kravellskepp (Rönnby, Sjöblom 12).  Det innebär att det 

nu blir väldigt viktigt för makthavarna att ha sin flytande borg, en fästning, som med vindens 

kraft kan förflytta sig runt och bedriva sin krigföring till havs. De nya skeppen är de perfekta 

mobila borgarna med sina tornliknande kastell.  

Förutom att det var väldigt fördelaktigt i sjöslagen att ha ett stort skepp, så blev även de stora 

kravellbyggda skeppen ett sätt för makthavarna att verkligen visa upp sig runt om i världen. 

Det fanns ett stort symboliskt värde i att ha ett pampigt skepp som sitt stabsskepp. Det var 

dock främst under början av 1500-talet som skeppen blev riktigt överdådiga manifestationer 

av sina kungar. Innan dess var de stora örlogsskeppen få och inte alltför olika handelsskeppen 

(Adams, Rönnby 1994:52).   
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2. Gribshunden- Redovisning av vraket 

 

2.1 Platsen 

Platsen där vraket förliste är innanför ön St Ekön, (Eriksson 2015: 13) ca 150 meter norr om 

ön (Björk 2016:15).  Ön ligger nära inseglingsleden till Ronneby och är väl skyddad vilket 

gör det till en lämplig ankringsplats. Platsen är dessutom placerad mellan skärgård och öppet 

hav (Einarsson 2016:15).  

Det har gjort att platsen har varit välbesökt av ankrande båtar, vilket syns på dess kraftigt 

nedskräpade botten. Det växer mycket sjögräs på vraket, vilket gör att vraket verkar ha 

fungerat som en fångstfälla för omkringflytande tång och annat skräp i vattnet, som har 

fångats upp av sjögräset. Själva botten är svagt sluttande och består av sandbotten (Eriksson 

2015:13). Sluttningen har gjort att vrakets för som ligger riktad in mot stranden, befinner sig 

på 7 meters djup, medan aktern ligger på 9 meters djup (Eriksson 2015:13). 

 

 

                                                                                                                   

Fig 2. Gribshundens 

vrakplats ut markerad 

med röd pil, något 

beskuren (Rönnby 

2015:5) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vraket 

Vid de många olika undersökningar som har utförts sedan man började undersöka 

Gribshundens vrak arkeologiskt år 2002, har man samlat in en mängd information för att 

skaffa kunskap om hur vraket har varit konstruerat, hur byggnadstekniken sett ut och andra 

olika detaljer av vraket.  

Man har använt informationen som framkommit efter genomförd fotogrammetri vilket 

innebär att man bearbetar en stor mängd foton som har tagits på vraket och gör om dem till en 

tredimensionell fil. Men vraket har också karterats med multistrålelod, multibeam, vilket är en 

metod som ger information om orientering och olika timmers storlek. Man har också filmat 

vraket med hjälp av GoPro kamera, vilket har gjort att man sedan kunnat göra fotomosaiker 

av delar av vrakplatsen (Eriksson 2015:13).  
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Fig 3. Multistrålebild av vrakplatsen, något beskuren (Eriksson 2015:14). 

Själva skrovet av vraket är byggt i kravell vilket man kom fram till vid undersökningarna 

2015. Innan dess hade man inte varit helt säker på om det var klink- eller kravellbyggt. Om 

det hade varit byggt i klink hade det kunnat vara ett argument emot att vraket faktiskt är 

Gribshunden. Det, eftersom det omnämns som en ”kraffweel” i krönikor (Eriksson 2015:16).  

För att komma fram till huruvida det var byggt i kravell var man tvungen att följa spant och 

bordläggning systematiskt från reling till köl. Man kan se kravellbordläggningen både på de 

utfallna skrovsidorna som har spant med vidhängande bordläggning, på förstäven som saknar 

spunningshak, men även bottenbordläggningen visar att bottenstockarna är lagda sida vid 

sida. Man kan även se på akterstävens spunning att det är kravell det handlar om (Eriksson 

2015:18). När det är klinkbyggt ser spunningen annorlunda ut. Hela skrovet på Gribshunden 

har således varit kravellbyggt. Men det finns också delar på vraket som har varit klinkbyggda. 

De delarna hör till för- och akterkastellen som har varit påbyggda ovanpå skrovet (Eriksson 

18). 

Vrakets köl syns inte utan ligger under bottensedimentet men förefaller vara bevarad i full 

längd. Själva läget kan räknas ut genom att titta på akterstäven och bottenstockarna i aktern. 

De indikerar att skrovets nedersta delar är belägna med 10–15 graders slagsida åt styrbord. 

Efter förlisningen är det sannolikt att det var så vraket lade sig tillrätta på botten.  

Styrbordssidans övre delar har med tiden lossnat och därmed deformerats och ramlat ner för 

att lägga sig mot botten. I fören är styrbordssidan bevarad upp till förkastellet. Babordssidan 

har brutits loss och ramlat ner, och den aktersta delen är mer nedbruten medan de förligaste 

två tredjedelarna utgör en relativt sammanhängande enhet. Midskepps finns delarna av det 

klinkbyggda akterkastellet. Vrakets däck har när sidorna separerats, fallit in i skrovet, vilket 

gör att de olika däcksbalkarna nu vilar löst i skrovet. På vissa ställen finns det kvar bevarade 

däcksplankor (Eriksson 2015:14). 

Gribshundens däcksbalkar har varit placerade i en balkvägare som har varit placerad längs 

med skrovsidans insida. Dels finns bevarade balkvägare i sitt ursprungliga läge, dels i bogen 

vid babordssidan och längs styrbordssidan strax akter om midskepps. I balkvägarna kan man 

tydligt se urtagen där däcksbalkarna har vilat.  
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I fören finns flera däcksbalkar kvar som verkar sitta kvar i de ursprungliga lägena, ovanpå 

dem finns delar av däcket också bevarat (Eriksson 2015:20). Gribshundens däcksbalkar slutar 

innanför bordläggningen, medan det vanliga på större medeltida klinkbyggda skepp är att 

balkändarna sticker ut utanför skrovet. Anledningen till att balkändarna stack ut var att man 

ville förankra och låsa fast däcksbalkarna i skrovsidan. Gribshundens däcksbalkar är istället 

förankrade mot skrovsidan genom att man har utfört balkvägaren i grövre dimension vilket i 

sin tur medfört att balkänden har kunnat förankras i dem genom en så kallad laxstjärt 

(Eriksson 2015:20). Detta är något som Eriksson inte har återfunnit på några senare 

kravellskepp (Eriksson 2015:20).  

  

 

Fig 4.Laxstjärtförankring (Bild av Ellen Ingers) 

 

 

Själva balkarnas infästningar i skrovet har varit förstärkta med ett antal knän som är 

påfallande kraftiga, intrycket av dem är att flera av knäna har varit infästa på ovansidan av 

däcksbalkarna stående. På liknande är de stående knäna infästa på det vrak man tror är 

Lomelinna från 1516 och Mary Rose från 1545 (Eriksson 2015:20).  

Gribshundens spant verkar vara tillverkade av naturligt krumvuxna timmer i stor utsträckning. 

De mest iögonfallande är bottenstockarna som är naturligt vuxna trädstammar som har 

förgrenats i Y-form. Det skiljer Gribshunden från senare skepp då motsvarande bottenstockar 

istället har tillverkats av separata fyllnadstimmer, dödträn kallat. En av Y-bottenstockarna 

ligger lös vilket visar att de har varit ”tappade”, infällda, i kölstocken, en konstruktionslösning 

som återfunnits på ett annat vrak, Sparrowhawk, från 1628. Akterstäven tillsammans med 

bottenstockarna avslöjar sammantaget att själva undervattenskroppen till Gribshunden har 

varit väldigt skarp (Eriksson 2015:18) 

 

 

Fig 5. Gribshundens Y-

formade bottenstockar, 

beskuren (Eriksson 

2015:17) 
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På insidan av spanten har man på flera olika ställen i skrovet hittat garneringsplankor. De har 

varit placerade med visst mellanrum. Det har man kunnat se det på de anliggningsytor knäna 

har efter var garneringen har varit fäst. Det är något man noterat även på andra medeltida 

skepp, som koggarna till exempel. Men också på skeppet som kallas Newport ship, som 

hittats i Wales och är daterat till efter 1468 (Eriksson 2015:19). Det är ett skepp som liknar ett 

skepp av den nya typen och har tre master. Det är dock byggt på klink och inte kravell 

(Nayling, Jones 2013).  

 Gribshundens förstäv ligger lös och platt längs med botten. Den verkar vara bevarad i nästan 

full läng, och är svagt böjd. Den är också påfallande lång vilket för senmedeltida skepp är ett 

typiskt karaktärsdrag. Ovanpå låg de höga kastellen. Förstäven har en uthuggen 

anliggningsyta, spunning, där bordsplankornas ändar har fällts in och fästs. I själva 

spunningen syns bevarade hål i vilka spikarna som fäst borden till förstäven har suttit 

(Eriksson 2015:15).  

På vardera sida om förstäven i bordläggningen är det två stora hål, klyshål, där ankarets 

ankartross har löpt igenom. Klyset har blivit förstärkt av en kraftig klysförtimmring, 

förstärkningen består av en naturvuxen trädklyka som har varit placerad mot bordläggningens 

insida (Eriksson 2015:23).  

 Akterstävens nedersta delar, 1,5–2 meter, är intakta och sitter i ursprungligt läge på kölen. 

Längs med hela den bevarade längden kan man se en tydlig spunning. På varje sida sitter det 

kvar två bordsplankor på ursprungsplatsen, eventuellt är det de nedersta borden närmast 

kölen, de så kallade samborden (Eriksson 2015:16). 

Avsaknaden av den övre delen av akterstäven, tillsammans med bordhalsarna i bottenskrovet, 

gör att man i dagsläget (2015), inte kan fastställa huruvida den har varit uppbyggd med en 

platt vattenspegel eller om den har varit rundgattad (Eriksson 2015:16). Man hittade dock ett 

välbevarat berghult, som är en kraftig bordläggningsplanka som har varit placerad strax 

ovanför eller i vattenlinjen.   

Berghulten kan indikera att skeppet har varit plattgattad eftersom dess aktre ände är intakt och 

formad efter att ha varit inpassad till en akterspegel, istället för spunningen till en akterstäv. 

Något som förstärker att det kan ha varit en akterspegel är också att samtida bilder på skepp i 

Gribshundes storlek ofta visar upp en plattgattad akterspegel (Eriksson 2015:16).   

Ett par meter till höger om akterstäven, sett akterifrån i skeppets långskeppsled, ligger 

skeppets roder. Den nedre delen är nerbäddad i bottensedimentet och genom sondering har 

man kunnat mäta upp rodrets totala längd till 6,5 meter. Genom att studera konturen på den 

övre delen av rodret kan man få en viss uppfattning om hur aktern i övrigt har varit utformad. 

Ett skepp med ett utskjutande akterparti ovanför rodret har ett valv som resulterar i att ett 

roder till ett sådant skepp har en rundning på den förliga delen. Gribshundens roder har just en 

sådan rundning vilket kan tyda på att skeppet även har haft ett sådant utskjutande parti 

(Eriksson 2015:20). Något man även kan se på avbildningen av en ”kraek” gjord utav 

mästaren W A (Se fig 21) från ca 1470 (Eriksson 2015:20). Ytterligare en detalj från W A:s 

bild som också har funnits på Gribshundens roder, är ett hål genom vilket tågvirke trätts som 

säkring i den händelse rodrets fingerlingor skulle lossna från rodermaljorna, de gångjärn som 

håller rodret på plats. Det finns även ett övre hål på rodret där rorkulten har varit infäst 

(Eriksson 2015:20).  
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Infästningen har fungerat så att en bult har drivits igenom rorkulten in i hålet i rodret. 

Rorkulten har ett fyrkantigt urtag i den ena änden där själva rodret har varit inpassat, den 

andra änden är istället avbruten tvärt, den delen pekar snett uppåt från botten (Eriksson 

2015:20). Utformningen av rorkulten och rodrets övre ände har en direkt parallell till 

rorkulten och rodret på skeppet Mars från 1564 (Eriksson 2015:20).  

En kraftig balk som kallas betingbalk hittades lös i vraket, balken har suttit i förskeppet och 

har två urtag på ovansidan där det har suttit korta stående timmer. Dess funktion har varit som 

fästpunkt för ankartrossen. Liknande konstruktion har man funnit även på Bremerkoggen  från 

1380, från vraket Kraveln i Nämdöfjärden som är yngre, ca 1525, men även Ringaren som är 

från ca 1540 (Eriksson 2015:23). Även på Matarómodellen, en fartygsmodell ungefär samtida 

med Gribshunden, kan man se en liknande balk. 

På den kan man se att endast betingbalken sticker ut genom skrovsidan, övriga däcksbalkar 

slutar istället innanför bordläggningen. För att ta reda på om det har varit så även på 

Gribshunden behöver man dock frilägga mer av vraket från bottensedimentet (Eriksson 

2015:23).   

Vid undersökningarna av vraket 2002, bärgades nio lavettstockar som har varit avsedda för 

smidda järnkanoner (Rönnby 2015:7). Dessa har vilat i en gaffel vars nedre del har varit 

nedstucken i skeppets reling. Möjligen är det detta kraftiga timmer som finns centralt beläget i 

vraket. De är ett timmer med flera olika hål och urtag. Det ligger vilande ovanpå tvärsgående 

däcksbalkar och har förmodligen varit placerat i skrovets längdriktning i det lägre partiet 

mellan för- och akterkastellet. Tyvärr går det inte att veta med full säkerhet om 

lavetstockarnas gafflar har varit nedstucka i timret eftersom lavetstockarna inte mättes in 

innan bärgning (Erikssom 2015:24).  

Förutom att man bärgade lavettstockar 2002, så bärgade man även ett gångspel från vraket 

under undersökningarna 2002 (Rönnby 2015:7). Dess placering är i vanliga fall akter om 

skeppets stormast, och enligt rapporterna från undersökningen när de bärgades har de hittats i 

närheten av klysförtimmringarna. Vid besiktningen iakttog man också något som förmodligen 

kan vara lagringen för ytterligare ett gångspel, vilket förefaller sannolikt i det att Gribshunden 

i kraft av sin storlek förmodligen har haft flera gångspel. (Eriksson 2015:26). 

 Gribshunden har haft förkastell och akterkastell som har varit klinkbyggda konstruktioner 

ovanpå kravellskrovet. Man kan se resterna efter dem både i för och akter. I den aktre hälften 

av skeppet, på styrbordssidan ovanför balkvägaren, finns det flera upplängor, de översta 

spanten, som har knäckts och fallit ut mot botten. De indikerar att skrovet har rest sig minst 

två meter över skeppets övre däck. Uppläggorna uppvisar även tydliga klinkhak vilket visar 

att de har varit del av det höga klinkbyggda akterkastellet. Det speciella med dem är att det är 

mycket ovanligt att så höga skrovsidor återfinns bevarade och av de återfunna är Gribshunden 

det hittills äldsta skeppet. Andra exempel på yngre vrak med liknande akterkastell återfinns på 

Lomellina från 1516, Kraveln från 1525, Mary Rose från 1545 samt mars från 1564 (Eriksson 

2015:24). 

Förkastellet har vilat på förstäven och en del av konstruktionen finns bevarat på Gribshunden. 

Skrovsidorna i fören är förhöjda vilket gör så att utrymmet som är under förkastellets 

plattform är möjligt att rekonstruera. I och med att delar av de underliggande däcken här finns 

bevarat, kan det sannolikt även här finnas orörda kulturlager under.  
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Själva förkastellets stridsplattform har påträffats på vraket och den mest spektakulära delen är 

det kraftiga timmer som har varit placerat i mitten av plattformen (Eriksson 2015:25).  

Det är ett timmer vars yttre ände har ett skulpterat monsterhuvud med öppna käftar varur det 

sticker fram ett skrikande människohuvud. Pannan på monstret har haft horn vars fästen finns 

kvar, under dem små grinande ögon. Själva placeringen av ”monstertimret” har varit i 

skeppets för instucken under klysförtimmringen. Ovanpå timret syns det urtag där de 

tvärsgående balkarna som har burit upp förkastellsplattformen har suttit. 

  

Fig 6. Gribshundens förkastelltimmer med figurhuvud. Den resta stolpens urtag markerat med 

B (Eriksson 2015: 28) 

Det finns även ett urtag i mitten, strax före monsterhuvudets början, i vilket en stolpe varit 

infälld (Eriksson 2015:26).  Kanske har de sett ut som på fig 8, vilken visar ett portugisiskt 

skepp avbildat i en skål. I det avbildade skeppets för, rakt ovanför förkastellet, står en 

förmodligen upprest knekt (Landström1961:96). 

2.3 Master och skrov 

Skeppets master och rigg har på grund av det bara är 10 meter djupt där det sjönk, stuckit upp 

ovanför vattenytan. I och med det har man förmodligen tagit hand om en stor del av seglen, 

tågvirke, beslag och rigg. Man har ej heller funnit några större rester av vare sig stående eller 

löpande rigg på vraket. Något man har hittat är vad som troligen är masternas infästning i 

skrovet. Skepp av Gribshundens storlek från slutet av 1400-talet har förmodligen haft tre 

master. Den mittersta masten var den högsta och kraftigaste och dess mastfot finns 

förmodligen bevarad under bottensedimentet. Den förmodade främre fockmastens fot har 

påträffats lös i förskeppet. Dess ursprungsplats har varit infäst i däcket i den del som 

fortfarande är bevarad i vrakets förskepp. För ytterligare stagning av fockmasten har den löpt 

igenom förkastellets däck. Den aktre masten, mesanmasten, har också haft en fot som 

eventuellt är det kvadratiska urtaget i ett timmer som hittats cirka tre meter för om akterstäven 

(Eriksson 2015:27).  

 Gribshunden har förmodligen haft ett skrov som är 20–30 meter långt och bredden antas ha 

varit 10 meter. Skeppets sidor har fallit ur vilket gör att bredden blir större. En lös däcksbalk 

har uppmätts till 7,5 meter. Det är oklart exakt var den har suttit men den visar åtminstone att 

bredden inte kan ha varit mindre än 7,5 meter. Längd över stävarna har varit ca 30–32 meter. 

Därutöver tillkommer för- och akterkastellens överhäng vilka medför att längden över allt   

har varit ungefär 35 meter, det vill säga Gribshundens totala längd (Eriksson 2015:27).  
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3. Genomgång av jämförande källor 

 

3.1 The chapel of st Nicholas snideri, 1420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Snideri i kyrkbänk från The chapel of St Nicholas, England. Daterat till ca 1420 (Friel 

2000:87). Beskuren. 

Skeppet har två master, råsegel på stormasten och latinsegel på mesanmasten. Eventuellt även 

en fockmast vars övre del sticker upp vid yttersta högra änden på stormastens rå. Båda 

masterna har märskorgar. I stormastens märskorg syns det flera pikar, eller ”gads”, långa 

järnpilar (Friel 2000:87). Stormasten har flera stag och vant riktade akteröver från masten.  

Akterkastellet ser ut att ha två däck över huvuddäcket, förkastellet ser ut att istället bara ha ett, 

men det sitter högre upp än de aktre. Skrovet ser ut att vara rundgattat för att sedan övergå till 

en akterspegel vid akterkastellet.  

 Friel skriver om inristningen och menar att inspirationen till skeppet kan vara de Genuesiska 

skeppen (se sid 12) som engelsmännen hade kommit över vid tiden för dateringen (Friel 

2000:87).  
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3.2 Malaga skålen, början av 1400-talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Dekoration på skål från Malaga daterad till början av 1400-talet (Landström 1961:96). 

Bilden visar dekorationen på en skål daterad till början av 1400-talet. Skålen kommer 

ursprungligen från Malaga och visar ett tremastat portugisiskt skepp (Landström 1961:96). 

Skeppets proportioner är förvridna för att passa in i skålens runda form, men man ser i skrovet 

ett genomgående klyshål i fören under förkastellet.  

Skeppets roder med dess fingerlingor och rodermaljor avtecknas tydligt i aktern, liksom de 

sex stående fendertimmer som sitter längs med skrovet. Förkastellet ser ut att höja sig över 

mittdäcket, dock är den förvridna formen svårtolkad på den punkten.  

På förkastellet står fockmasten med sitt råsegel beslaget, det ser även ut att vara ett bogspröt 

med ett stag upp mot fockmastens topp. Kastellens brädgångar ser ut att vara utsmyckade med 

ett diagonalt kryssmönster, eller är det menat att visa ett nät. I fören sticker det även ut ett 

förkastelltimmer där de rakt ovanför står ett timmer som pekar rakt upp, vilket Landström 

menar är en knekt (Landström 1961:96). Akterkastellet sticker ut en aning över rodret och har 

längst akterut flera flaggor innan mesanmasten sticker upp.  

Mesanmasten har ett hissat latinsegel. Stormasten har råseglet hissat och högst upp en 

märskorg. Mastens vant och barduner sträcker sig bakom masten ner mot akterkastellet. På 

mittdäcket förefaller det ligga en skeppsbåt vars flaggspel i aktern har flera vimplar hissade. 
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3.3 Legend of st Anthony , 1410-1440 

Fig 9. Ilustration till “Legend of St Anthony ” daterad till 1410-1440 (Villain-Gandossi 

2000:171). Beskuren. 

Detalj ur illustration till ”Legend of St Anthony” (Alte Pinacothek, Munich). Av den anonyme 

konstnären “Meister der Heilige Sippe”, daterad till 1410-1440 (Villain-Gandossi 2000:171).  

På bilden syns två skepp, som vardera har fyra master. På skroven kan man svagt urskilja de 

kraftiga berghulten, akterpartiet på skeppet i förgrunden ser ut att vara rundgattat med 

akterspegel där akterkastellet skjuter ut en aning över rodret. På skeppets mittdäck ser det ut 

att vara någon sorts påbyggnad mellan stormast och förkastell. Det skulle även kunna vara 

själva skrovet som på grund av seglet, har blivit en aning förvridet vilket lurar blicken. Längs 

med för- och akterkastellets brädgångar sitter det dubbla rader med sköldar. Det ser ut att vara 

flera däck över huvuddäcket, förkastellet är högre än det aktre. I fören sticker det ut ett 

bogspröt där det hänger en änterhake, men även förkastelltimret som stöttar förkastellet. 

Skeppets mesan- samt bonaventuramast har hissade latinsegel medan de två främre masterna 

istället för fyrkantiga råsegel. Märskorgar ser det ut att vara i fock- och mesanmast, dock 

väldigt små. Stormastens märskorg är desto större och har eventuellt ett toppsegel, det är dock 

svårt att avgöra då illustrationen blir väldigt otydlig i den delen.  

Det ser även ut att vara uppställda pikar i märskorgen.  Stormastens vant och barduner är 

sträckta akterut från masten och flera av vanten har vevlingar. Mellan masterna och ner till 

bogsprötet ser man flera stag.  
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3.4 Jesus med lärjungar, 1425-1430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Psalter of Henry VI, Paris daterad till 1425-30, bilden föreställer Jesus med lärljungar. 

(Flatman 2009:94). 

Illustrationen föreställer Jesus och hans lärjungar på ett skepp som håller på att gå på grund, 

men man klarar sig mirakulöst (Flatman 2009:94). Skeppets akter visar rodret med dess 

konstruktion med valvet över rorkulten vilket återfinns på en mängd olika avbildningar av 

skepp från tiden.  Mataromodellen visar till exempel upp detta valv, och det tvärsgående 

timret under rorkulten (Fig 13). På babordssidan av rodret syns ett hål vilket kan vara ett 

förtöjningsklys. Styrbordssidans motsvarighet skyms av rodret. På skeppets skrov ser man tre 

berghult, och en utsmyckning längs med skrovet i form av en bård. Fören har ett förkastell 

som ser mer ut som en märskorg i formen. Akterkastellet ser ut att vara större än förkastellet, 

dels eftersom det befinner sig väldigt många fler lärjungar där, men också på grund av 

skeppets vinkel i illustrationen. Skeppet har två master, förutom stormasten en mesanmast på 

akterkastellet. Båda masterna har råsegel, och stormasten kröns av en märskorg. I vanten och 

barduner syns block, men inga vevlingar. Lärjungarna på huvuddäcket står väl skyddade för 

väder och vind av brädgången. 
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3.5 The pilgrimage of the life of man, 1430–1450 

Fig 11. John Lydgate´s ” The pilgrimage of the life of man” Västra Suffolk 1430-50. (Flatman 

2009:99) . 

Avbildningen föreställer ett enmastat skepp vars för och akterkastell har byggnader, 

akterkastellet ser ut att ha en kyrka då tornet kröns av ett kors. Från förkastellet sticker det ut 

ett bogspröt och det har även utsmyckningar på brädgångens utsida vilket ser ut som 

blomformer i fyrkanter. Både för- och akterkastell stödjs av spant som går från kastellen ner 

mot skrovet. Även masten kröns av ett kors som sitter ovanför märskorgen, uppe på korset ser 

det även ut att sitta en fiskmås, eller annan fågel. Stormasten har ett råsegel och är fäst med 

flera vant vid relingen. Under akterkastellet finns det ett hål, likt de som även är på WA 

skeppet (Fig 20). Framför hålet i skrovet ser det ut att sitta några på sidan liggande utdragna 

triangelformade trästycken. Rodret är fäst till skrovet med vad som synes vara någon 

anordning liknande fingerlingor till rodermaljor. 
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3.6 Sandro Botticelli, 1445–1510 

Fig 12. Detalj ur tavla av Sandro Botticelli från ca 1445-1510, beskuren. (Friel 2000:85).  

Sandro Botticellis målade skepp ger en inblick av hur det har sett ut på däcken ombord de nya 

skeppen. De flesta andra avbildningarna visar skeppen från sidan, det enda man brukar se av 

däcket är den valvformade ingången till förkastellet. På däcket ser man tre olika luckor ner till 

de undre däcken, en är placerad strax framför stormasten, en andra ligger framför 

mesanmasten, den minsta är placerad akter om mesanmasten. Mellan stormasten och den 

största aktre luckan, ser man skeppets gångspel (med dess capstan).   

Vid akterkastellets början ser man en liten stege som stäcker sig upp till några balkar som ser 

ut att vara målade som att de ska vara transparanta, vilket gör att man ser hur det ser ut under 

dem, det är där under den lilla aktre luckan ner till de andra däcken finns.  
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 Från akterkastellet fram till stormasten är det en reling konstruerad som ett räcke ovanpå 

brädgången. På båda sidor av brädgången mellan stormasten och akterkastellet, sitter det vad 

som verkar vara spant, som förstärker dess sidor. Det är tre på varje sida, mot stranden ser 

man dem som små fyrkanter som sticker upp precis över brädgången. På sidan mot stranden 

ser man en fjärde fyrkant längre akterut mot akterkastellet, kanske är det ännu en förstärkning 

eller en betingpollare.   

Skeppet ser ut att vara under reparation, eller i väntan på att användas då det ligger delar av 

riggen och tampar på land men även över däcket. Över akterkastellet ligger mesanrån som har 

fått en förlängning och därmed är i två delar.  Vid gångspelet ligger eventuellt på däcket 

gångspelets ”armar”, de timmer som sätts in i hålen på gångspelet för att fira upp seglet till 

exempel. Förkastellet sträcker sig högre än akterkastellet och I dess mitt sitter fockmasten 

som lutar föröver och är fäst med vant och barduner till förkastellets reling. Vid förkastellets 

början ser man tydligt betingbalken som går igenom förkastellets bredd och sticker ut med 

ändarna genom bogen. Ovan betingbalken ser man även klyshålet till ankartrossen. Skeppets 

för verkar vara förtöjt i betingbalken utan att förtöjningstampen dragits genom vare sig klys 

eller halkip utan vilar direkt på brädgången. I toppen på fockmasten är en liten märskorg, 

stormastens märs är istället betydligt större. Från stormasten hänger det rån till seglet 

tillsammans med flera andra delar av riggen i olika tampar som ser ut att vara i allmän 

oordning. Stormastens barduner syns tydligt medan övriga riggdetaljer är mer diffusa. 
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3.7 Mataróskeppet ,mitten av 1400-talet 

  

Mataróskeppet, är en 

båtmodell skapad någon 

gång runt mitten av 1400-

talet (Landström 

1961:94). Det är en 

detaljerad modell som 

visar ett skepp med 

upphöjda akter- och 

förkastell. I modellen kan 

man se flera företeelser 

som känns igen på en 

mängd av avbildningarna. 

Det finns även flera 

likheter mellan modellen 

och Gribshunden. Ett 

exempel Eriksson tar upp 

i rapporten från 2015, är 

skeppets betingbalk vars 

ände sticker ut genom 

bogens bordläggning på 

bilden till vänster. Kanske 

har även Gribshundens 

betingbalk stuckit ut 

genom skrovet. (Eriksson 

2015:23). 

 

Fig 13. Bild från Maritiem Museum i Rotterdam föreställande Mataróskeppet (Maritiem 

Museum) 

 I modellens skrov ser man även flera andra utstickande balkar. De ligger dels ovanför den 

berghult som ligger högst upp på skrovet, men även vid akterkastellets översta däck. I skrovet 

syns även två stående fendertimmer placerade vid början till akterkastellet, troligen vid 

skeppets nollspant.  Skrovet har tre tydliga berghult vilka sitter inpassade i förstävens 

spunning. Skeppet har idag endast en mast kvar, stormasten, som har en märskorg i toppen 

och ett råsegel upprullat längs rån. Tidigare har skeppet även haft en mesanmast, som satt 

inpassad i ett runt hål på akterkastellets däck, men även en fockmast som dock ser ut att ha 

vara ditsatt senare då den masten bara har tryckts igenom däcket på förkastellet. (Landström 

1961:94).  Det gör att Landström förmodar att skeppet ursprungligen har varit byggt efter ett 

tvåmastat skepp. Längst förut på förkastellet ser man ett stående timmer som verkar vara prytt 

med ett huvud överst, och under det ett förkastelltimmer med figurhuvud. Det stående timret 

finns med även på målningen i en skål (Fig 8). 
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 Studerar man skeppet akterifrån ser man dess roder med valvet som återfinns på flera olika 

avbildningar.  Även Gribshunden har haft valvet, vilket Eriksson kommer fram till genom att 

studera Gribshundens roder (Eriksson 2015:20).  

 På skeppets akter ser man även 

galleriet, och akterkastellets 

översta däck. Men även 

berghult och akterns rundning, 

samt balkarna som sticker ut 

genom bordläggningen, dels i 

skrovet men även i 

akterkastellets olika 

däcksnivåer.  

 Skeppets för med förkastellet, 

och valvet där man ser 

betingbalken sticka ut, för 

tankarna till betingbalkens 

placering på Sandro Botticellis 

skepp (Fig 12). 

 Mataromodellen kommer 

förmodligen från Mataró i 

Spanien och har där funnits i en 

kyrka som ett votivskepp. 

Enligt katolsk tradition skänkte 

man skeppsmodeller till kyrkor 

så tidigt som under 1400-talet. 

Till Nordeuropa sprider sig 

traditionen först under 1500-

talet (de Meer).  

 

 

 

                                                       

Fig 14. Skiss av 

Matarómodellens akter (Landström 1961:94) 

Ett exempel på hur det kan ha sett ut när modellen befann sig i en kyrka kan ses på Vitore 

Carpaccio´s tavla ” La visione del Priore Ottobon a Sant'Antonio di Castello” (Fig 15). Här 

ser man ett stort skepp som vilar på en bjälke i kyrkans tak, samt ytterligare ett skepp som 

istället ser ut att hänga under en bjälke längre bort.   
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Fig 15. Vitore Carpaccios tavla  ” La visione del Priore Ottobon a Sant'Antonio di Castello”. 

(The Independent's Great Art series) 

 Fig 16. En annan av Vitore Carpaccios tavlor ”Ritorno degli amasciatori alla corte inglese” som har 

blivit beskuren. (Library Artstor) 

 Ett tredje lägre skepp ligger även på bjälken akter om det stora skeppet. Det är dock av en 

annan skepps typ. Möjligen en galär likt den som finns avbildad på en annan av Carpaccios 

tavlor (Fig 16).  På samma tavla ser man även bakom galären ett skepp av den nya typen, 

samt ett annat vars kastellprydda för sticker fram bakom de tornliknande byggnaderna till 

höger i tavlan.  
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3.8 Hastings manuskriptet, mitten av 1400-talet 

Fig 17. Beskuren del från Hastings manuskriptet från mitten av 1400-talet (Friel 2000:81). 

 Skeppet har ett högt förkastell där det sticker ut ett förkastelltimmer och bogspröt. Under 

kastellet hänger ankaret från klyshålet, vilket är upphängt mot relingen. Längs med för- och 

akterkastellet hänger det sköldar, tre i fören och två vid aktern.   

 Från akterkastellet sticker det ut en utliggare till mesanmasten. Skeppets två förliga master 

har hissade råsegel, mesanmasten ett upprullat latinsegel. Stormast samt fockmast har tydliga 

vant där man ser vevlingar. I stormasten topp sitter märskorgen där det eventuellt är masten 

till ett toppsegel som sticker upp, eller är det helt enkelt en flaggstång till vimpeln (Friel 

2000:81). Från akterkastellet hänger det ner en tamp i vattnet med något som skulle kunna 

vara ett lod. Stående fendertimmer kan skönjas längs bordläggningen, liksom en berghult. 
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3.9 Chronicles of England, transport av John Gaunt,1461–1483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. Jean the Wavrin´s Chronicles of England, bilden förestaller soldater och diverse 

ädlingar på väg att gå i land. (Flatman 2009:95). 

 Skeppet på illustrationen transporterar John av Gaunt till Lissabon och är en del av 

Chronicles of England (Flatman 2009:95). Det är tre skepp på bilden och en liten skeppsbåt. 

Alla ligger med fören in mot land, redo för debarkering av de soldater och ädlingar som är 

ombord.  
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Skroven förefaller vara kravellbyggda och man ser fyra kraftiga berghult som är inpassade 

mot förstäven, bordsplankorna ser istället ut att vara inpassade i förstävens spunning. Från 

förkastellets babordssida sträcker det sig tre fendertimmer ner längs med skrovsidan, de två 

närmast fören sträcker sig ner till den näst översta berghulten och ligger på insidan.  De 

fendertimmer som sitter längst bak, ligger utanpå berghulten och sträcker sig ner mot den från 

förkastellet sett tredje berghulten. De fendertimmer som sitter på skeppets babord sida, syns 

även på det skepp som ligger längst bak.  På var sin sida om förstäven sitter de två hål för 

ankartrossen, ankarklys, vilka syns på samtliga skepp.   

Längs med förkastellens brädgång och de akterkastell som syns på det främre skeppet ser man 

en utsmyckning som består av två halva cirklar som sitter i små fyrkanter. Det främre skeppet 

ser ut att ha enbart en mast med ett råsegel. Vanten och stagen till masten är fästade längs med 

skrovet utan något röstjärn eller block, kanske för att konstnären inte har målat ut det, utan har 

återgett skeppen på ett enklare sätt. Det råsegel som syns på bilden ser ut att ha i båda de övre 

hornen, krokar/änterhakar eller liknande fästa, vilka emellertid med största sannolikhet sitter i 

ändarna på seglets rå.  Högst upp i masten sitter en märskorg som är målad i grönt med ett 

guldfärgat mönster. Skeppen är packade med soldater i skinande rustningar och ädlingar.  
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3.10 Chronicles of England, rådslag i Sluys, 1461-1483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Jean the Wavrin´s Chronicles of England, bilden förestaller ett rådslag i Slyus 

(Flatman 2009:90). 

 Bilden föreställer Kung Philip VI av Frankrike som håller rådslag i hamnstaden Sluys i 

Nederländerna (Flatman 2009:90). Det är fem skepp som ligger utanför staden i ett myller.  

Skroven är kravellbyggda, med tre berghult tydliga på de främre skeppen. På det skepp 

närmast betraktaren, syns det på styrbordssidan tre fendertimmer där de främre två ligger 

under den översta berghulten och sträcker sig ner till den, från akterkastellet och neråt sett, 

andra berghulten. De tredje fendertimmret ligger utanpå berghulten och sträcker sig ner till 

den lägsta berghulten. Man ser tydliga klys för ankartrossen framtill mellan akterstäven på 

flera av skeppen. Förkastellen, och de man ser av akterkastellen har lite olika utsmyckning av 

brädgångarna. De främre två skeppen samt skeppet i bakgrunden ser ut att ha utsmyckning 

som består i fyrkanter med två cirkelhalvor vända bort ifrån varandra. De två mörkare 

skeppen som ligger i mitten, mellan de andra, har istället fyrkanter där det är en blomma i 

mitten. Skeppen med blommorna på förkastellen skiljer sig också då själva utformningen på 

förkastellen har en mjukare form. Deras märskorgar är också målade i grönt med varsin sköld. 

De främre skeppens märskorgar är istället blå och röda med sköldar och guldfärgade mönster. 

Masterna har vant och stag, där det på det främsta skeppet även syns vevlingar mellan två av 

vanten. 
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3.11 Willem A Cruce skeppet, 1470 

Fig 20. Kopparstick av ett skepp, gjord av Willem A. Cruce omkring 1470 (Gardiner 

2000:77). 
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Skrovet 

 Något av det mest framträdande på WA skeppet är det nästan kvadratiska, och lite 

oproportionerligt stora hålet som sitter snett akter om stormasten under akterkastellet på 

babords låring. Flatman beskriver just ett sådant hål på en annan tidigare avbildning(Fig 11), 

och menar då att det är en kanonport (Flatman 2009:99). Hålet på WA skeppet skulle kunna 

vara en tidig kanonport, men något som kan synas märkligt är att man på avbildningen inte 

har ritat ut själva kanonen utan man ser bara ett tomt hål. Så är det även på den andra 

avbildningen (Fig 11). Eftersom konstnärerna har tecknat en så stor mängd andra detaljer på 

båda bilderna blir det lite besynnerligt att utelämna en kanon. Friel beskriver istället hålet i 

skrovet som ett ”frakthål” där man har kunnat lasta in, varor, ammunition etc. (Friel 2000:79). 

Även Barfod beskriver hålet som en fraktlucka där man lastade in och ut varor i hamn (Barfod 

1990:59). 

 På skrovet ser man att bordläggningsplankorna är inpassade i spunningen på för- samt 

akterstäv. Det är även fyra tydliga kraftiga berghult, där tre sitter ovanför vattenlinjen. De går 

att följa från akter till för, i fören är de inte inpassade i förstävens spunning utan fästs istället 

utanpå. Den fjärde berghulten sitter dold under vågorna i fören. ”Fraktluckan” sitter mellan de 

två mittersta berghulten.  I mitten av skrovet sitter det fenderttimmer som har skyddat skrovet 

när det har legat i hamn vid en kajkant, eller längs annat skepp. Skeppets akter har en 

akterspegel med galleri, under akterspegeln är skrovet rundgattat. Under akterspegeln sitter 

rodret vars rorkult sitter i ett litet valv, där rodret kan svänga fram och tillbaka. Längre ner på 

rodret ser man de två rep som gick igenom klysen och fungerade som en säkring så att rodret 

skulle hänga kvar om det skulle lossna från rodermaljorna. På Gribshundens roder ser man 

hålen där repen har gått igenom, men man ser även på rodret att det har en rundad övre del 

vilket är en anpassning för det valv som förmodligen även har funnits på Gribshunden 

(Eriksson 2015:20).   Under förkastellet i skrovet ser man skeppets ena klyshål där det sitter 

två ankartrossar som är kraftigt spända och visar att konstnären har framställt ett skepp som 

ligger för ankar.   

För och akterkastell 

 Förkastellet har två däck där den övre ser ut att vara aningen mindre än det undre. Under 

förkastellet syns även en valvformad öppning som leder in till förkastellet (se fig 12). Även 

det aktre kastellet har ett överdäck, dock ser det inte ut att vara mindre än det undre däcket. På 

akterkastellets undre däck ser det ut att sticka ut några lättare kanoner vars mynningar syns 

över brädgångskanten.  Något mer som skiljer för- och akterkastellets undre däck är att 

förkastellets nedre däck har dubbla rader av cirklar som utsmyckning, vilket finns med på 

flera andra avbildningar av skepp av den nya typen. Akterkastellet har istället samma 

utsmyckning på det övre däckets brädgång, även där i form av dubbla rader med cirklar. 

Huruvida cirklarna är just en utsmyckning eller faktiska hål man har kunnat skjuta ut igenom 

framgår inte av avbildningen. De båda kastellen har på överdäcken takbalkar utan täckning. 

Förkastellet har längst fram i fören dels ett figurhuvudtimmer likt Gribshunden, men också ett 

bogspröt där det hänger en änterhake redo att kastas ner och hakas fast i fiendeskepp vid strid.  
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 Längs med brädgången från stormasten fram till akterkastellet hänger sex stora sköldar, 

bakom skölden närmast stormasten skymtar det fram något som ser ut som ett relingsräcke 

som sköldarna sitter fästa emot. Längs med huvuddäckets brädgång verkar det vara överbyggt 

ett skyddande tak, till skydd mot både överbrytande sjö och fiendens vapen. Konstruktionen 

känns igen från flera andra avbildningar.  

Masterna 

 Skeppet har mesanmast, stormast och fockmast, vilka alla kröns av märskorgar. Den främre 

fockmasten har en märskorg med ett litet tak där det sticker fram något som ser ut som en stor 

lans. Stormastens märskorg, och mesanmastens saknar tak, men mesanmasten har istället 

något som ser ut att vara en nickhake monterat mitt i märsen.  Stormasten och fockmasten har 

båda råsegel och mesanmasten ett latinsegel. Både stormasten och fockmasten är förstärkta 

med en stor mängd vant och barduner som sträcker sig akterut från masterna. Det på grund av 

de stora tryck masterna utsätts för då vinden pressar på akterifrån vid undanvindssegling, den 

typ av seglande råseglen är mest lämpade för. Mesanmasten har även den vant och barduner 

som sträcker sig akterut från masten. Man ser även masternas stag på avbildningen. 

Stormastens vant har vevlingar som gör så att man kan ta sig från däcket upp till märsen. Det 

är inte något som syns på de andra masterna, men förmodligen har det funnits på skeppet som 

konstnären har avbildat eftersom man har behövt komma upp även dit. Man ser tydligt de 

dubbla raderna med block i form av treskurna jungfrur som vant och barduner fästs med till 

röstbrädan.  

 Under blocken ser man även röstjärnen som hållit vanten under röstplankan som sticker ut 

från relingen. Bredvid röstplankan ser man även en större tunna som sitter fäst mot skrovet, 

funktionen kan ha varit att man har använt den till någon sorts förvaring. Den förbryllar dock 

en smula då den inte känns igen från andra avbildningar.  Även under förkastellet ser man 

dubbla rader med block, dock färre än dem som hör till stormasten då det är en mindre mast. 

Till fockmastens vant och barduner ser man inga tydliga röstjärn. Stormasten och fockmasten 

har vad som förmodligen är ”ammunitionshissar” (Landström 1961:101), de kranliknande 

spelen från däcket upp till märskorgarna. 
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3.12 Froissarts chronicles, 1470-1475 

Fig 21. Froissarts chronicles, 1470-75. Bilden förställer skepp med soldater som deltar i en 

fransk expedition (Flatman 2009:98). 

 Avbildningen föreställer flera olika fartyg som var med i en fransk expedition vars mål var 

att kuva sjöröveriet i Barbary (Flatman 2009:98).  Skeppen är riggade med fockmast, 

mesanmast och stormast och alla har råsegel. Vanten sträcker sig akteröver från masterna för 

att klara trycket från råseglen vid undanvindssegling. Det ser ut att sitta vevlingar mellan 

vanten på de skepp vars vant man kan urskilja. Alla master har även märskorgar, där de i flera 

står uppradade pikar.   
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 Det mittersta skeppets stormasts märs har en soldat som står rak i ryggen och verkar hålla i 

flaggan med de tre liljorna. Från stormasten ser man ett tydligt stag som går från masten ner 

mot aktern. Skeppens förkastell är betydligt högre än akterkastellen som bara verkar resa sig 

en aning från skeppens däck.  Något både för och akterkastellen har gemensamt på alla skepp 

på bilden, är att de har cirkelutsmyckningen som kommer igen på flera olika avbildningar (Fig 

19, fig 20).   

Nere i den högra delen ser man akterkastellet på ett skepp som ligger i förgrunden. Där 

framträder utsmyckningen med cirklar mer förstorat. Förmodligen är det så cirklarna ser ut 

även på de skepp som avtecknas längre bort i bilden. Samtliga skepps skrov ser ut att vara 

bestrukna med tjära då de är tydligt mörkbruna med början en bit ovanför vattenlinjen. Vid 

skroven ser man också skeppens ankare. Det mittersta skeppet har ankare av enklare typ, utan 

stockar, både i för och akter. Rodren syns endast från sidan, och sticker ut en aning. Skeppen 

har soldater som ser ut att fylla ut skeppen till bristningsgränsen och all har skinande 

rustningar. Längs med skeppens relingar sitter det en mängd sköldar. Antingen ser de ut att 

vara fästa ovanför relingen, men i andra fall sitter de under cirkelutsmyckningen. Kanske är 

det ett medvetet val, eller bara konstnären som har varit inkonsekvent. I fören på åtminstone 

skeppet som har avbildats i sin helhet i mitten, ser man ett förkastelltimmer som sticker ut 

från förkastellet. Det ser ut att vara krönt med ett figurhuvud, det går dock inte riktigt att 

avgöra.  
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3.12 Italienskt kopparstick, 1470–1480 

Fig 22. Italienskt kopparstick föreställande seglande skepp (Friel 2000:84).  
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Skrov 

 Skeppet är avbildat på ett italienskt kopparstick daterat till ca 1470-1480 (Friel 2000:84). 

Skrovet har tre synliga berghult som synes vara inpassade i förstävens spunning tillsammans 

med bordsplankorna. Ihopsatt med den översta berghulten är det ett rutmönster bildat av 

berghult och stående fenderttimmer som täcker den övre delen av skrov och brädgång. Mot 

mitten är rutorna störst för att sedan minska mot för och akter. Möjlig funktion för rutmönstret 

är att det ska fungera som avbärare då skeppet ligger mot en kajkant i hamn eller mot annat 

skepp. Eller så är det helt enkelt bara en yttre förstärkning av skrovet, en ”förlängning” av 

berghulten. I aktern ser man rodret från sidan. I fören under förkastellets början ser man vad 

som förmodligen är betingbalkens ände som sticker ut, vilket man även ser på 

Mataromodellen. Det kan dock även vara en tidig kanonport, eller annat hål som man har 

skjutit eller spanat genom, eller ett förtöjningsklys. Längre fram i fören syns även babords 

ankarklys. Raden av vad som kan tydas som hål under de nedre berghulten, det kan vara 

spygatt även om åtminstone den nedersta raden förefaller vara riskabelt nära vattenlinjen när 

skeppet kränger. Det kan också vara nitskallar som av nedtecknaren fått oproportionerlig 

storlek. 

Kastellen 

 Skeppets akterkastell är inte särskilt högt, till synes bara ett däck över huvuddäcket. Längst 

akterut, mellan mesanmasten och akterspegeln, är det en påbyggnad, kanske en kajuta eller 

kaptenshytt. Akterkastellet avslutas med en flaggstång med hissad tungad flagga. Under 

akterkastellets relingsräcke, syns en rad med fyrkantiga hål. Om de är upptagna i nederkant av 

ett däcks brädgång kan det vara spygatter, eller hål som man stående på huvuddäcket kan 

skjuta genom med handeldvapen och ändå vara i skydd. De kan också vara någon form av 

utsmyckningar. Förkastellets brädgång under relingsräcket har utsmyckningar i form av ett 

harlekinliknande mönster. Från förkastellet ser man förkastelltimret sticka ut, men även 

bogsprötet. Tyvärr ser man ej förkastelltimret, och bogsprötet i sin helhet då bilden är 

avskuren. Under förkastellet, där det ansluter till förstäven sitter en trolig förstärkning i form 

av vad som verkar vara ett liggande timmer. 

Masterna 

 Skeppet har tre master. Fockmasten och stormasten är riggade med råsegel medan 

mesanmasten har ett beslaget latinsegel. I de båda främre masterna sitter det en märskorg i 

toppen. Stormastens märs har även ett toppsegel som till skillnad från övriga råsegel är 

trekantigt. Då det ser ut att skotas från märsen och inte till storråns nockar, medger märsens 

ringa bredd bara ett skothorn till skillnad från fyrkantseglets två skothorn. Riggen är väl 

detaljerad med tydliga både stag, vant och barduner liksom storråseglets boliner. Att seglet 

sytts med stående våder framgår tydligt. 
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3.14 Louis de Bruges manuskript, 1482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 23.Illustration från ett manuskript gjort för Louis de Bruges, Lord av Gruythuse, från 

1482. Bilden föreställer tre skepp (Runyan 2000:57). 

 Bilden föreställer tre skepp där man på skeppet i förgrunden ser kanoner sticka ut genom 

luckor i huvuddäckets brädgång längs med skrovet, under akter- och förkastell. Även 

förkastellet har kanonportar i brädgången. För- och akterkastell har enbart ett däck. På 

skeppen i bakgrunden ser man bogspröt sticka ut från förkastellen. I det rundgattade skrovet 

syns inga tydliga berghult eller röstjärn till vanten. Man kan dock svagt urskilja klyshålet som 

ankaret hänger ifrån i fören. Ombord på skeppen finns flera soldater utspridda över hela 

däcket samt kastellen. Skeppen har förutom stormast med rektangulära råsegel även fockmast, 

troligen också mesanmast. I bakgrunden syns en mast med vad som förmodligen är ett 

latinsegel, förmodligen handlar det om en mesanmast. Masternas stag och vant syns, man ser 

även vevlingar i vanten upp till stormasternas märskorgar.  
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3.15 The beauchamp paegeants 1484-1493 

Fig 24. The beauchamp paegeants, England 1484-93. Bilden föreställer Richard Beauchamp 

när han stiger ombord på en liten båt för transport ut till de större skeppet. (Flatman 2009:92). 

 Avbildningen är en utav tre som visar vad som hände när Richard Beauchamp, 13:de earlen 

av Warwick, startade en pilgrimsrea till det heliga landet. På bilderna ser man hans flotta. Den 

första bilden, fig 24, visar hur earlen stiger ombord på en liten båt som ska ta honom ut till 

skeppet (Flatman 2009:92).  
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 Skrovet är rundgattat och man ser inga tydliga berghult. Från akterkastellet sträcker det sig 

ner fyra fendertimmer som sitter utanpå skrovet. Akterkastellet har två däck där det översta 

har takbalkar där det ser ut att sitta någon sorts tältduk. Längs med brädgången på det övre 

däcket är det en utsmyckning som ser ut som blommor. På skrovsidan mellan fendertimmren 

och akterspegeln sitter det vad som ser ut att vara en tunna eller något liknande vilket även 

finns på WA skeppet (Fig 20). Rodret har ett litet valv över rorkulten. Skeppet har två master, 

stormasten har ett råsegel och märs, mesanmasten är kortare med ett latinsegel. Båda masterna 

har stag ,vant och barduner fästa till skrovet, man ser även svagt vevlingar mellan vanten. 

Skeppets förkastell är till största delen dolt bakom råseglet, men man ser att det i fören är ett 

förkastelltimmer samt ett bogspröt med ett stag som ser ut att sträcka sig mot stormasten. 

Under förkastellet ser man även vid bogen klyset till ankartrossen. 

 Fig 25. The Beauchamp paegeants, England 1484-93. På bilden till vänster, stridande skepp. 

På bilden till höger, skepp i storm, med män ombord beende till högre makter. (Flatman 

2000:93). 

 Mellan kastellen är det fem eller sex kanoner som ser ut att vila mot relingen. På däcket ser 

man även den valvformade öppningen in till förkastellet. Den andra bilden i serien (Fig 25, 

bilden till vänster) föreställer Richard Beauchamps flotta när den är i strid med franska skepp 

i Engelska kanalen 1416. Den sista bilden (Fig 25, bilden till höger) föreställer flottan när den 

är tvungen att ta skydd i en hamn i kanalen, när de hamnar i en storm (Flatman 2000:93).  
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Stridsscenen mellan de franska och engelska skeppen visar tre skepp där två ligger med 

förkastellen mot varandra. Av det tredje skeppet längst bort ser man det fyllda råseglet, varav 

man förstår att det seglar på samma kurs som det i bild närmaste skeppet. Man ser även vant 

med vevlingar och märsen där det står en soldat och kastar ett föremål ner mot skeppet med 

långbågeskyttarna.  

 På skeppet med långbågeskyttarna, nedanför dem vid relingen sticker det fram två kanoner 

som ligger med mynningarna över relingskanten. Förkastellet har sköldar längs med relingen 

och en liten fockmast med vad som ser ut som ett beslaget råsegel. Skeppets stormast är 

knappt med på bilden, men man ser märskorgen i toppet och dess mönstrade råsegel. Från 

masttoppen ser det även ut att gå ett stag ner mot förkastellet.  

 Skeppet som ligger i förgrunden har soldater som skjuter med armborst, och en soldat på 

förkastellet som riktar en pik mot ”långbågeskeppet”. Förkastellet har två rader med cirkel- 

utsmyckningen, samt tre stöttande timmer som sträcker sig från kastellet ner till skrovet och 

den översta berghulten. Skeppets förkastell har en liten fockmast,som likt skeppet bakom har 

ett beslaget råsegel. I fören syns klyshålet, och ovanför djurfigurtimmret samt bogspröten. 

Två bergult är tydliga på skrovet, och de ligger ovanför bordsplankorna som ser ut att vara 

inpassade i förstävens spunning. Stormasten har ett råsegel, med märskorg där de står en 

soldat med pikar. Ett stag går från toppen ner mot förkastellet.  

 Den sista bilden i serien (Fig 25, bilden till höger) visar två skepp där det i bakgrunden syns 

nästan i sin helhet medans de främre är avhugget i fören. Skeppet i bakgrunden har ett 

rundgattat skrov som i aktern övergår i en akterspegel där akterkastellet tar vid. Under 

akterkastellet ser man skeppets roder som har ett litet valv över roderkulten. I fören skymtar 

ändarna av två berghult som ligger ovanpå bordläggningen mot förstäven, utan att vara 

inpassade i spunningen. I fören syns även ett klyshål. Förkastellet ser ut att ha två däck där det 

övres brädgång har ett rutmönster som utsmyckning. Ner till det undre däcket är det stora 

valvformade öppningar. I fören syns djurhuvudtimmret , och ett kraftigt bogspröt med ett stag 

som sträcker sig mot stormasten. Från förkastellet ner mot däcket ser man en valvformad 

öppning  in till förkastellet. På förkastellets sida ser man en människa som i rädsla för stormen 

har armarna i vädret åkallandes Gud, eller tackar densamme för räddning ? Skeppets stormast 

döljs i nedre kant av tre kvinnor som står och ber. Man ser dock råseglet, stag, vantar och 

vevlingar. Akterkastellet ser ut att ha tre däck, där det lägsta är nere på huvuddäcksnivån. Det 

översta däcket är till hälften täckt av takbalkar, den andra halvan har sköldar som sitter mot 

relingen. På akterkastellet ser det även ut att vara två master som eventuellt har latinsegel.  

 Det skepp som ligger i förgrunden ligger med bredsidan mot betraktaren. Förkastellet har likt 

skeppet i bakgrunden tre däck, det längst ner har en rad med valvformade öppningar, det 

översta har lik skeppet i förgrunden, en halv överbyggnad med takbalkar, på halvan utan 

takbalkarna sitter det sköldar mot relingen. Skeppet har även två mindre master på 

akterkastellet. Stormasten har ett råsegel och märskorg i toppen. Vant och barduner sträcker 

sig ner till skrovsidorna, dock syns det inte block eller röstjärn som håller vanten på plats. 

Mot relingen nedanför stormasten står det tre kanoner och bakom dem tre människor som 

verkar åkalla högre makter.Under kanonerna ser man stående fendertimmer, likt dem man ser 

på WA skeppet (Fig 20). Förkastellet skymtar endast fram, det man ser är två valvformade 

öppningar , samt stöttande timmer mot skrovet. Endast storseglat är hissat, övriga är beslagna, 

men storseglat verkar inte hissat i topp vilket talar för att det är revat beroende på vädret. 
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3.16 Passages outre mer, sent 1400-tal 

 

Fig 26. Bilden föreställer skepp liggandes vid en pir med mängder av soldater ombord, samt 

på land. I bakgrunden syns flera skepp.  (Runyan 2000:58).  

 Illustrationen är ifrån det franska manuskriptet ”Passages outre mer” och föreställer tre skepp 

förtöjda i hamnen till en stad. I bakgrunden dem ser man skepp där några verkar vara till del i 

sjunket tillstånd. Möjligtvis på grund av att man ville visa faran det innebar att färdas på havet 

(Runyan 2000:58).  
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Skrov 

 På skeppens skrov ser man från fören två synliga berghult som ser ut att vara inpassade i 

förstävens spunning. Vid förstäven ser man även klyshålen på var sin sida. Ankaren av 

stockankartyp på de två främre skeppen hänger i sina ankaröglor, röringar, fästade till 

ankartrossen. På det främre skeppet ser man även hur ankaret är fäst i en ögla på ankarets 

nedersta del, kronan, som håller det uppe mot skrovet och relingen. Då ankarstocken och 

ankarflyna är förskjutna 90 grader i förhållandena till varandra, är det nog svårt att avbilda 

dem i ”rätt” perspektiv. Ovanför ankaret ser man på de båda främre skeppen hur det sticker ut 

något ur bordläggningen, förmodligen är de betingbalkens ändar man ser. På skrovets sidor 

ser man även stående fendertimmer likt de som finns avbildade på Malaga skålen (Fig 8).  

Kastellen 

 Skeppens akterkastell har två däck, det övre är mindre än det undre. Ovanför akterkastellet 

ser det ut att hänga någon sorts rundhult i stormastens akterstag. Oklart dock om det härrör 

från skeppet eller från något av bakgrundens mer eller mindre förlista skepp. Kanske är det en 

uppstickande mast från sjunket skepp.  Längs med relingen på det övre däcket på både för och 

akterkastell sitter det något längs med relingen som skulle kunna vara sköldar, eller är det 

någon sorts balustradliknande utsmyckning eller förstärkning av relingen. På skeppet som 

ligger längst till höger på bilden och som till stor del är dolt bakom de andra, sitter det inga 

”sköldar”, istället ser det ut att vara stående korta timmer.  Under det undre däcket på 

akterkastellet på skeppet i förgrunden syns en rektangulär öppning i låringen. Förkastellen har 

ett mindre bogspröt där det från skeppet i förgrunden hänger en liten änterhake.  

 

Stormasten 

 Skeppen är enmastade och har råsegel. Spanten sitter mot skrovet utan synliga röstjärn. I 

vanten sitter vevlingar upp till märskorgen. I märskorgen syns ett toppsegel, det ser även ut att 

vara uppställda pikar i märsen samt en flagga.  
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3.17 Vitore Carpaccio skeppen, 1490 

 Vitore Carpaccio var en venetiansk konstnär som omkring år 1490 började måla en serie 

tavlor om Sankt Ursula (http://academic.eb.com). Bland tavlorna finns en mängd olika scener 

där det förekommer skepp varav flertalet är av den nya skeppstypen.  

Fig 27. Tre skepp vid stad, beskuren bild (Library Artstor) 
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Del ett Fig 27 

 ”The Meeting of Ursula and the Prince” är en stor tavla som visar upp flera olika skepp, för 

att se skeppen tydligare är den uppdelad i tre olika delar. På den första beskurna delen (Fig 

27) syns tre skepp som liknar varandra i utseende. I skroven syns flera berghult, På de två 

skeppen som ligger med aktern mot betraktaren syns rodret och de valv över rorkulten som 

finns med på flera olika avbildningar.  De skepp som ligger närmast kajen har takbalkar över 

akterkastellet, stormastens råsegel håller på att firas ner, eller hissas, och i riggen syns flera 

block. Både skeppet längst till vänster och det närmaste har fockmastens segel beslagna på rån 

i hissat läge medan det mittersta har sitt fockrå i firat läge. Av de båda vänstra skeppen syns 

ingen del av stormastens rå till, varför de troligen förvaras i långskeppsled på huvuddäcket. 

De skepp som ligger i mitten har även de takbalkar över det aktre kastellet. Skeppen har tre 

master vardera, i de kraftiga stormasterna sitter det en märskorg i toppen med ett märssegel. 

Mesanmasterna bär latinsegel, övriga master råsegel.  

Fig 28. Samma tavla som Fig 27, nu utzoomad, tavlan visar nu även ett skepp som ligger på 

sidan, samt två till i mitten. Beskuren bild (Library Artstor) 
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Del två Fig 28 

 På den här delen (Fig 28) är de tre skeppen från den översta bilden med, men det skepp som 

beskrivs nu är de skepp som ligger i mitten, till vänster om flaggstången samt skeppet som har 

förlist mot klipporna. Det mittersta skeppet visar upp det rundgattade skrovet med 

akterspegeln ovanför rodret, med det valv som möjliggör rodrets rörelser. Akterkastellet ser ut 

att vara svagt utskjutande. De två master som syns är mesanmasten med latinsegel, stormasten 

med råseglet hissat och märskorgen som ser ut att ha ett märssegel i topp. Öppningen fram till 

förkastellet har det valvformade utseendet, och man ser såväl i öppningen, som utstickande 

genom bogen, den kraftiga betingbalken (Se fig 12).  

 Skeppet på grund ligger med styrbordssidan ner mot klipporna. I fören ser man ett av 

klyshålen där det ser ut att gå ut en tross som är fäst i ett långsmalt rundhult. Kanske är det 

fockmasten, dess toppstång eller ett rå. På den andra sidan sticker den kraftiga betingbalken 

ut.  Riggen ligger i oordning och hänger ut utanför skeppet. De två master som sitter kvar i 

skeppet på sina platser är stormasten och mesanmasten. Vad som förefaller vara stormastens 

rå i firat läge pekar snett uppåt mellan stormasten och förkastellet. På akterkastellets däck 

framträder ett fyrkantigt hål i däcket varur mesanmasten sticker upp. Backens skyddande tak 

syns tydligt i ett annat perspektiv än de andra skeppen.  

Fig 29. Samma tavla som Fig 27, Fig 28. I den här delen syns två skepp under 

reparation/avrustning/uppbyggnad. Beskuren bild. (Library Artstor) 
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Del tre 

 De två sista skeppen, eller möjligen de tre sista på tavlan (Fig 29), ser ut att antingen vara 

under uppbyggnad, eller reparation, eller kanske avrustning, då de verkar vara sliptagna. 

Kanske är de föremål för bottenbehandling mot skeppsmaskens angrepp. Av antalet master att 

döma förefaller det ligga ett skepp dolt bakom det högra. Åtminstone det bortre skeppet synes 

ligga på en slip. Antalet master, kastellens utformning och andra detaljer är därför otydliga 

men torde inte avvika i större delar från hamnens övriga skepp. Det som syns på skeppen är 

skrovens kraftiga berghult, fenderttimren, stormasten, eventuella mesan- och fockmaster samt 

en del av löpande riggens tågvirke som hänger ner längs med stormasten.   

 Skeppet som ligger till höger i bilden, verkar ha något sorts nät som hänger längs med 

barbordsidan och skymtar fram. Kanske nät att spänna över kastellens takbalkar för att 

förhindra äntringsförsök?  Det högre skeppet visar också den välvda ingången till förkastellet 

som finns med på många andra avbildningar(Se fig 20).  



49 
 

Fig 30.Tavlan” The Arrival of Saint Ursula in Cologne”. Man ser här flera olika skepp som 

ligger vid en stad. Beskuren bild. (Library Artstor) 

 En annan av Carpaccios tavlor som visar Saint Ursulas liv, där det bland motiven 

förekommer skepp av den nya typen är ” The Arrival of Saint Ursula in Cologne”. Här syns 

fem skepp där två ligger i förgrunden vid strandkanten.  De skepp som ligger närmast 

betraktaren visar upp fören. 
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 På varsin sida om förstäven sitter det ett klyshål, och ett upphängt ankare. Att det är ett 

stockankare framgår tydligt i det att stocken och flyna är vridna i 90 grader i förhållande till 

varandra. Den kraftiga örringen som trossen fästs i framhävs särskilt. Över klyshålen sitter 

vad som ser ut att vara en utsmyckning i form av en liten målad sköld. Kanske har de fungerat 

som ett lock att fälla ner för ankarklyshålen för att förhindra vattenintrång vid grov sjögång, 

deras storlek ser ut att motsvara klyshålens storlek.  Mellan klys och ankare sitter vad som ser 

ut som röstbrädor.  Dock ser fockmastens vant ut att sluta betydligt högre upp där de verkar 

gå in mot förkastellens sidor. Under förkastellet sticker det fram ett timmer som stöttar upp 

konstruktionen där kastellet sträcker sig ut över förstäven. På förkastellets andra däck ser 

bogsprötet ut att sticka fram. I början av bogsprötet hänger vad som ser ut att vara ett kraftigt 

block.  

 Av resten av det främre skeppet syns stormasten och en del av babordssidan. Vid 

babordssidan ligger en mindre båt i vilken det står en man. Båtens uppstickande ”spröt” 

förvånar. Möjligtvis kan det vara något slags försvarsanordning eller fendertkonstruktion om 

man ligger an längs en kaj, eller ett skeppsskrovs sida? Det skulle även kunna vara en 

upphängning för fiskenät. 

Uppe i vad som av grovleken att döma är stormastens rå, klänger en person, kanske sysselsatt 

med att beslå seglet. Dess stora längd gör att det måste vinklas för få plats i en trång hamn. 

Vid skeppets mitt ser man även vad som möjligtvis skulle kunna vara akterkastellet. Bakom 

de främre skeppen ser man det andra skeppet i förgrunden. Det ligger med fören mot land. 

Förkastellet har två däck där det övre däckets brädgång är behängt med sköldar, och det undre 

däcket har valvformade öppningar.  Från kastellet sticker det upp en fockmast, och ett 

bogspröt i fören. På sidan ser man ett upphängt ankare. Trossen som håller ankaret uppe ser ut 

att gå mellan betingbalken som inte riktigt går att urskilja, och klyshålet. Längre bak på 

skeppet ser man även stormasten, innan skeppet döljs av de andra främre. Stormasten har en 

märskorg och märssegel, samt ett stag som går fram ner mor fockmasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.18 Hansa skeppen, 1497                                                                                                                                                                                                                    

  

Avbildningen visar en 

hamn tillhörande 

Hansan, med människor 

och aktivitet till och 

från skeppen i form av 

mindre ekor som. De 

skepp som visas är 

tremastade med tydliga 

för-och akterkastell. 

Skroven ser ut att vara 

rundgattade på de skepp 

vars akter man ser. 

Mellan skeppens master 

ser man flera stag och 

vant.  

Skeppet i avbildningens 

mitt har märskorgar 

fulla med stående pikar 

vilket finns med även 

på fig 26, fig 20, fig 21. 

Det mittersta skeppet 

visar även upp ett 

bogspröt, och flera 

öppningar på kastellens 

olika däck. Av det 

utseglande skeppet att 

döma, är alla tre master 

riggade med råsegel. 

 

 

 

 

 

Fig 31. Illustrerad handskrift från 1497. Bilden föreställer en till Hansan tillhörande hamn 

(Börjeson 1942:47). 
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3.19 De första slaget vid Lepanto 1499-1500 

Fig 32. Träsnitt på papper över de första slaget vid Lepanto mellan den venetianska 

republiken och Ottomaner. Daterad till 1499-1500 av en okänd Italiensk konstnär. (British 

Museum) 

Avbildningen visar tre stora skepp i vild strid med varandra. I stormasternas märskorgar, på 

däcken och de olika mindre farkosterna i vattnet syns en mängd stridande soldater. 

Runtomkring på skeppen ser man även eldslågor som slår upp.  I en av märskorgarna i mitten 

av träsnittet ser man även några soldater som avfyrar något som ser ut som någon sorts tidig 

eldkastare. Det viner även pikar och pilar i luften.  

 Skeppens skrov är mörka, möjligtvis på grund av att dem har blivit tjärade, liknande mörka 

skrov syns även på skeppen på fig 21. Skroven är rundgattade som övergår i akterspegel där 

akterkastellen tar vid. Över rodren ser man de valv som funnits på Gribshunden och en mängd 

andra avbildningar.  
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Skeppet som ligger i förgrunden till vänster har vid sidan av valvet två runda öppningar. Det 

kan vara klyshål till förtöjningstross eller ankartross, eller kanonport, eller ljusinsläpp till 

kaptenskajutan. Även det högra skeppet har liknande hål, vilka dock sitter högre upp på 

akterspegeln.  

 Skeppens akterkastell har ett undre däck från vilket det sticker ut kanoner ur valvformade 

öppningar som sträcker sig hela vägen runt om kastellet och in till mittdäcket. Det övre 

däcket, både på för- och akterkastell har sköldar längs med brädgången. Det översta däcket på 

samtliga kastell har takbalkar där det sitter ett tak, kanske i form av tältdukar, nät, eller ett 

faktiskt tak. Skeppet till vänster har även ett tak över mittdäcket. Liknande ”takkonstruktion” 

ser det ut som om de mindre galärerna runt de stridande skeppen har, men är troligen 

träsnidarens försök att återge roende åror. Alla skeppen har beslagna segel, de är inte seglande 

skepp i denna strid utan rena flytande fästningar som använder sig av förkastellen som 

stridsplattformar riktade rakt mot fiendens skrov. 
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3.20 Väggmålning Edebo kyrka, 1400-talets slut 

Fig 33. Väggmålning i Edebo kyrka, Uppland, föreställande skepp med människor som ber. 

(Börjeson 1942:73). 

 Väggmålningen är från Edebo kyrka i Uppland och är daterad till 1400-talets slut (Börjeson 

1942:73). Skeppet har tre master med märskorgar, samtliga master har råsegel, även 

mesanmasten ser ut att ha ett råsegel och inte latinsegel vilket annars är vanligt 

förekommande på samtida avbildningar, dock ser man tre råsegel även på fig 31 . Stormastens 

råsegel har en bonett tränsad till underliket. Samtliga master har även märskorgar samt vant 

som sträcker sig akterut från masterna. Stormastens vant har även vevlingar. För- och 

akterkastell sticker ut utanför stävarna, Det aktre kastellet har en undervåning med åtminstone 

en öppning där det sticker ut ett huvud från en av besättningen ombord. Förkastellet har ett 

förkastelltimmer som sticker ut och dess yttre ände ser ut att ha någon sorts figur eller 

utsmyckning. Under förkastellet vid fören avbildas ett stort stockankare upphängt längs med 

bogen.  
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3.21 Skeppsristningar Saeby kyrka, Början av 1500-talet 

  I Saeby kyrka finns en mängd olika skeppsristningar, många daterade till början av 1500 

talet. Fyra ristningar för tankarna till Gribshunden. Det är de skepp som har tydliga 

figurhuvuden på förkastelltimrets yttre ände. Det första skeppet (fig 34) har tre master, där de 

två främre har märskorgar med uppställda pikar. Från förkastellet sticker de ut ett bogspröt.  

Fig 34. Skeppsristning i Saeby kyrka (Christensen 1965:87).  

 Det andra skeppet (Fig 35) har istället fyra master, där åtminstone de tre främre har 

märskorgar.  I fören ovanför förkastelltimret, sitter ett bogspröt. Skeppets akter ser ut att vara 

plattgattat.  

Fig 35. Skeppsristning i Saeby kyrka (Christensen 1965:88) 
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Det tredje skeppet 

(Fig 36) har två 

master och är 

enklare i sin 

formgivning. Det 

är få detaljer, men 

man ser 

figurhuvudet, de 

två masterna, samt 

kastellen och 

rodret. 

 

 

 

 

 

Fig 36 Skeppsristning i Saeby kyrka (Christensen 1965:86) 

 Det fjärde skeppet 

(Fig 37) från Saeby 

kyrka med 

figurhuvud på 

förkastelltimret, 

skiljer sig från de 

övriga i antalet 

master, samt själva 

stilen det är inristat i. 

Skeppet är precis 

som de andra daterat 

till 1500-talet, och ser 

i formen ut som ett 

skepp av den nya 

typen med dess höga 

för och akterkastell. 

Dock har skeppet 

bara en mast, kanske 

på grund av att 

ristningen inte har 

blivit klar. 

Fig 37. Skeppsristning i Saeby kyrka (Christensen 1965:93). 
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3.22 The battle of Brest, 1500-tal 

 

 

Skeppet i de flammande 

lågorna visar upp ett 

skrov med kanonluckor i 

för och akterkastellens 

nederkant, samt en kanon 

vilande mot relingen på 

mittdäck.  

 Mellan kastellens 

understa våning med 

kanonerna, och den 

översta våningens reling, 

sitter det upphängda 

sköldar. På förkastellets 

översta våning är det 

ytterligare en kanon som 

sticker ut över 

relingskanten, och man 

skymtar även en kanon 

som är riktad från 

förkastellet mot 

akterkastellet. I skeppets 

för ser man ett upphängt 

stockankare. Skeppet har 

tre master som alla har 

märskorgar och 

märssegel. 

 

 

 

 

Fig 38 Avbildningen visar ”The Battle of Brest 1512”. Daterad till 1500-tal (Rose 2013:189). 

Märskorgarna har mindre sköldar fästa längs med korgens reling.  Vanten sträcker sig ner mot 

skrovsidan och verkar fästa utan röstbräda direkt mot skrovet. Mellan vanten är vevlingar 

fästade där det klättrar människor bland lågorna. Bakom skeppet kan man skymta ett annat 

skepp. Det enda synliga av det skeppet är ett bogspröt, den översta delen av stormasten och 

mesanmasten, vilka likt skeppet i förgrunden har sköldar längs med märskorgens reling. I 

märskorgen står uppradade pikar. Man ser även skeppets akterkastell, även det med sköldar 

längs relingen likt skeppet i förgrunden.   
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3.23 Väggmålning Voldby kyrka, 1510–1520 

Fig 39. Väggmålning från Voldby kyrka i Danmark (Probst 1990:21).  

Målningen är från Voldby kyrka i Danmark daterad till 1510-1520 (Probst 1990:21).  Skeppet 

har fyra master där alla, utom den lilla bonaventuran, har märskorgar. Stormast och fock har 

även toppsegel. Både stormast och fockens märskorgar har flera pikar uppradade vilket syns 

även på skeppen på fig 20, fig 21.  

Både stormast och fock har även tydliga stag och vant med vevlingar. Skeppets akterkastell 

har fler däck än förkastellet, det kan vara uppemot fem däck över huvuddäcket. Längs med 

kastelldäckens sidor på de båda kastellen syns flera valvformade öppningar. Skrovet visar upp 

tre berghult och en plattgattad akter. Några kanoner eller kanonöppningar syns inte till men 

huvuddäcket verkar vara fullt av väpnade soldater. 
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3.24 Målad glasruta Skanör kyrka, 1513 

Fig 40. Bildfält i en målad glasruta från Skanör kyrka i Danmark, nu flyttad till Lunds 

Universitets historiska museum, daterad till 1513 (Börjeson 1942:74). 

Det målade glaset kommer från Skanör kyrka i Danmark, men finns nu till beskådande på 

Lunds Universitets historiska museum.  Skeppet har tre master, fock och stormast har 

märskorgar och märssegel. Mesanmasten är riggad med ett latinsegel. Rårnas yttersta ändar 

ser ut att ha fastsatta hakar. Fockens och stormastens råsegel är försedda med bonett.  

Detaljerna är svåra att tyda, men man kan se att kastellen har flera öppningar för kanoner, 

vilket även syns i skrovet. Akterkastellet verkar ha åtminstone två däck, båda bestyckade med 

kanoner och de är högre än förkastellet.  Mellan fock- och stormast ser det ut att vara ett 

uppspänt nät eller tältduk. I aktern ser man även under akterkastellet skeppets roder. Under 

bogsprötet sticker förkastelltimret ut med ett stort grinande figurhuvud.  
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3.25 The ship of Stonybroke, 1520 

Fig 41. Träsnitt föreställande ”The ship of St Stonybroke, från ca 1520 (Unger 2000:116).  

Skeppets skrov ser ut att ha flera stående fendertimmer på sidorna, kanske är de också till för 

att stötta kastellen ner mot skrovet. Vid fören kan man även urskilja fyra berghult, samt ett av 

klyshålen där en ankartross går ner i vattnet. Skeppets akter ser ut att visa upp ett rundgattat 

skrov som ovanför rodret, vid akterkastellet övergår till en akterspegel med galleri. Det kan 

dock även vara plattgattat hela vägen ner, det är lite svårt att avgöra. Förkastellet och 

akterkastellets sidor ser ut att prydas av flera sköldar som sitter inpassade i ett rutmönster, Vid 

mittdäcket mot förkastellet syns den valvformade öppningen. Förkastellet uppvisar ett 

förkastelltimmer med ett figurhuvud och rakt ovanför bogsprötet. 

Längst ut på bogsprötet ser det ut att sitta något som antingen kan vara en lykta, eller 

möjligtvis en uggla.  Skeppet har fockmast, stormast, mesanmast samt bonaventura. De två 

förliga masterna har råsegel, medan de båda aktre riggas med latinsegel. Från alla fyra master 

går det vant och barduner som sträcker sig akteröver, i stort sett alla försedda med vevlingar. 

Spanten sträcker sig mellan masterna och ner till däcken, flera stag har block. Fockmast och 

stormast har märskorgar, det ser även ut att sitta märssegel på åtminstone fockmasten, 

stormasten kapas av och syns inte i sin helhet på träsnittet. Det ser ut som man antingen lastar 

eller lossar något med hjälp av ett fall från stormasten. Kanske är det en hissanordning likt 

den som syns på W A skeppet, fig 20. 
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3.26 Väggmålning Ebeltoft kyrka, 1521 

Fig 42. Väggmålning från Ebeltoft kyrka i Danmark daterad till 1521 (Barfod 1990:147). 

Målningen är från Ebeltoft kyrka i Danmark, daterad till 1521(Barfod 1990:147). Skeppet har 

fyra master, där de båda främre, fock och stormast, har märskorgar med märssegel samt vant 

med vevlingar. Även mesanmasten ser ut att ha en märskorg. I fören syns ett kraftigt bogspröt 

sticka ut från förkastellet, längst ut på bogsprötet hänger vad som skulle kunna vara en 

änterhake. Under bogsprötet sticker det även ut ett förkasteltimmer.  

Där förkastellet och skrovet möts hänger ett större ankare och ytterligare ett är kopplat till en 

ankartross ett stycke ut från skeppet. Förkastellet är betydligt mindre än det aktre, men de har 

båda två våningar.  Akterkastellet visar upp flera öppningar på de olika våningarna. Under 

kastellet, i själva skrovet, framträder fem runda öppningar som troligen kan tolkas som 

kanonportar. Den översta våningen har takbalkar med ett uppspänt nät/tältduk. Längst akterut 

ser man utliggaren till bonaventuran samt skeppets roder.  

Skeppet ser ut att eventuellt dras över något grund eller liknande, med hjälp av ankaren och 

den mindre båten som ser ut att eventuellt dra skeppet. 
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3.27 Väggmålning Udbynerer kyrka, 1520–1523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig 43. Väggmålning Udbynerer kyrka, daterad till 1520–1523 (Barfod 1990:155). 

I Udbyneder kyrka i Danmark finns det här skeppet avbildat. Enligt Barfod föreställer bilden 

förmodligen skeppet Maria, och den mest framträdande människan ombord är Kristian II. Det 

har Barfod kommit fram till genom att historiska källor berättar om hur Kristian II hamnade i 

en storm med sin flotta som han mirakulöst klarade sig igenom (Barfod 1990:199).  
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Det ser ut som om att det står en person bedjande framför stormasten vars toppmast är 

avbruten, vilket indikerar att det verkligen är ett skepp i storm det handlar om vilket Barfod 

också nämner. För att datera skeppet har Barfod studerat en ordensymbol som finns med i 

målningen. Det är ” Den gyldne Vlies” som Kristian II mottog 1520. Det gör att dateringen 

för målningen antas vara 1520-23 (Barfod 1990:200).  

Skeppet på målningen har fyra master, bonaventura, mesan, stor- och fockmast. Mastern har 

seglen hissade, även stormastens toppsegel och bogsprötets blinda. Stor- och fockmast har 

råsegel, mesanen och bonaventuran latinsegel. Masterna har varsin märskorg, mesan och stor 

ser ut att till och med ha två märsar. Skeppets för- och akterkastell har flera däck med 

valvformade öppningar. Det översta däcket på båda kastellen har överbyggnader med bjälkar 

och nät/tältduk.  Förkastellet är eventuellt en aning högre än det aktre, det blir dock svårt att 

avgöra på grund av väggens rundning där målningen är uppförd. Förkastellet har längst fram 

under bogsprötet ett utstickande förkastelltimmer, det ser inte ut att vara utsmyckat med något 

figurhuvud utan sticker fram som ett kraftigt fyrkantigt timmer. Själva skrovet visar inte upp 

några särskilda detaljer förutom utsmyckningar i sidan i form av ränder och mönster under 

kastellen.  
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3.28 Hans Holbein d.y. skeppet, 1532 

Fig 44. Avbildningen skapad av Hans Holbein d.y. daterad till 1532 (Spens 1942:141).  

Skeppet avtecknas med en mängd människor av båda könen på däcket, till synes påverkade av 

någon alkoholhaltig dryck, varav en i alla fall verkar ha fått nog. Under mannen som verkar 

kravla sig uppför bogsprötet syns ett figurhuvud på förkastelltimret. Under figurhuvudet ser 

man det upphängda stockankaret. Skeppets skrov visar dels upp fendertimmer, dels en tydlig 

kant mellan en skrovsida där man ser längsgående bordsplankor, till att under den inte alls 

avbilda några bord. Möjligtvis ska kanten visa en berghult. Förkastellet är lågt och betydligt 

mindre än akterkastellet. Det aktre kastellet har en lucka i brädgången under relingen. Kanske 

är det en kanonlucka, fraktlucka, eller helt enkelt ett stort spygatt. Skeppet har mesan, stor och 

fockmast med märskorgar. Masternas stag är fästa i röstjärn med röstbräda mot skrovsidan 

(Se fig 20). Man ser även på avbildningen detaljerade delar av både stående och löpande rigg. 

De många struliga människorna ombord skulle kunna visar vad som händer när man har dåligt 

ledarskap. Det blir helt enkelt kaos och oordning. Eventuellt är det detta konstnären vill visa.  
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3.29 Carta Marina, 1539 

På ”Carta Marina” av 

Olaus Magnus från 

1539, syns en mängd 

olika skepp i 

varierande storlek. 

Vissa har relativt 

många detaljer 

medan andra mest 

känns igen från den 

typiska profilen med 

dess höga för- och 

akterkastell, vilket 

kännetecknar de nya 

skeppen. Många av 

skeppen på kartan 

strider mot 

fantasifulla 

havsodjur, eller 

ligger för ankare. 

Skeppet på fig 45, 

visar ett skrov med 

flera tydliga berghult. 

Mellan berghulten 

sitter det kanonportar 

i två rader. Frame vid 

skrovets reling vid 

förkastellets början 

sitter vad som skulle 

kunna vara en rund 

sköld. Skeppet skulle 

kunna vara 

rundgattat, det är 

dock svårt att tyda.  

 

Fig 45. Detalj ur ”Carta Marina” daterad till 1539 (Hedin 2007:16ff ) Beskuren. 

På varje sida om rodret sitter det en kanonport. Akterkastellet ser ut att eventuellt ha två däck, 

i mitten sitter skeppets mesanmast, seglet skulle kunna vara ett latinsegel, men det går inte 

riktigt att avgöra om så är fallet eller om det är ett råsegel. I mastens topp finns en märskorg. 

Även stormast och fockmast har märskorgar. I stormasten sitter det två toppsegel, det översta 

toppseglet har även en egen märskorg. Fockmastens märskorg har inget toppsegel, utan 

istället en flaggstång. Masternas vant är åtspända ocb sträcker sig akteröver från masterna och 

är försedda med vevlingar. Man ser även ett förstag till varje mast. Från skeppets förkastell 

ser det ut att sitta en kanon med lavetthjul, med mynningen riktad föröver.  
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Likadan kanon syns där ankartrossen löper in i skrovet. Aktern ser ut att vara plattgattad, dock 

är det svårt att se om så är fallet hela vägen ner, eller om det bara är på akterkastellet. 

Även de andra skeppen på sjökortet visar upp liknande atribut, dock ser man inte kanonportar 

i sidorna som på de största skeppet. Möjligtivis beror detta på att kanonportar var något nytt, 

som endast fanns på särskilda stora skepp. Något de andra skeppen har gemensamt är att de 

har tre master i de flesta fallen, och märskorgar i toppen av stormasten, i vissa fall även i 

fockmasten. De flesta förefaller vara rundgattade, även om det som precis på de störtsta 

skeppet är svårt att avgöra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 Fig 46. Detalj ur ”Carta Marina”    daterad till 

1539 (Hedin 2007:16-17)Beskuren. 

                        

 

 

     

 Fig 47. Detalj ur ”Carta Marina” daterad till 1539 (Hedin 2007:16-17)Beskuren. 
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Fig 48. Detalj ur ”Carta Marina” 

daterad till 1539  (Hedin 2007:16-

17) Beskuren. 

 

 

 

Fig 49. Detalj ur ”Carta Marina” daterad till 1539 (Börjeson 1942:66) Beskuren  . 
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3.30 Santa Catarina do Monte Sinai, 1540 

Fig 50. Tavla föreställande skeppet Santa Catarina do Monte Sinai, daterad till 1540 (Royal 

museums Greenwich) 

Tavlan föreställer skeppet Santa Catarina do Monte Sinai, och var enligt Landström ett av de 

största krigsfartygen av sin tid (Landström 1961:111). Skroven på skeppen är rundgattade och 

övergår ovan rodret till att bli plattgattade. Över rodret kan man svagt urskilja valvet där 

rodret har rört sig från sida till sida. Man ser även de tampar som håller rodret på plats ifall 

det skulle släppa från rodermaljorna.  Akterkastellen på de två skeppen som ligger centralt i 

bilden, har fyra däck över huvuddäcket där det översta synes vara utan tak- konstruktion. 

Dock sitter det på huvuddäcket, mellan kastellen, någon sorts tältduk eller nät vilket syns 

svagt på bilden. Akterkastellen har fyra däck längst akterut, sedan blir det stegvis ett däck 

lägre innan kastellet avslutas i höjd med stormasten. Det syns på de två närmsta skeppen, men 

också på de skepp som till ankars ligger med babordssidan mot betraktaren. Längs med 

kastellens brädgångar hänger rektangulära sköldar i rad tätt ihop. Det största skeppet har 

kanoner som sticker ut genom luckorna i både för- och akterkastell. Det syns dock inga 

kanoner i några kanonportar i skrovets sidor, men det ser ut som om en kanon ger eld mot den 

galär som med beslagna segel ros mot vinden med sin ramm i riktning mot skeppet.  

I aktern till det stora skeppet sticker utliggaren för bonaventuran ut med stag som går till dess 

masttopp. Masterna har barduner fästa vid kastellen och vant till skrovets sidor. I vanten till 

stormasten sitter det vevlingar vilka används av en man klättrandes upp till stormärsen. 

Seglen är råsegel på de främre masterna och ett latinsegel på den lägre mesanmasten på 

akterkastellet. Stormasten har även ett märssegel ovanför märskorgen.  Märskorgar sitter 

endast på stormast och fockmast. Uppe i stormastens märskorg ser man tre personer och 

ytterligare en som balanserar ute på märsseglets rå. Även på stormastens rå står två personer, 

en på varsin sida av masten. Att de står uppe på rån är troligen riskabelt och kan vara ett 

tecken på att man ännu ej kommit på att fästa en pert under rån att stå på vid riggarbete.  
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3.31 The embarkation of Henry VIII at Dover, 1545 

Fig 51.”The embarkation of Henry VIII at Dover” från ca 1545 (Friel 2000:89). 

Tavlan visar en mängd olika skepp som ser ut att vara avbildade på i stort sett samma vis. 

Deras skrov är plattgattade, och har i akterspegeln två kanonportar, en på var sida av rodret. 

Även skeppens skrovsidor har kanonportar som ser ut att vara främst under kastellen. Över 

rodren sitter det två runda hål vilket syns tydligt på de två skeppen som är i mitten av bilden, 

mellan de båda på land placerade kastalerna.  Både för- och akterkastellen på skeppen har en 

mängd öppningar och flera våningar. På akterkastellen sticker utliggare till bonaventuran ut.  

På förkastellen sticker istället bogspröt och kraftiga förkastelltimmer ut.   Åtminstone tre av 

skeppen, mittskeppet och de två höger, ser ut att ha ett figurhuvud under bogsprötet. De flesta 

skeppen verkar ha fyra master, samtliga med märskorgar och märssegel.   
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3.32 Thomas Pett skeppet, 1545 

 

Fig 52. Skeppet är avbildat 1545 av skeppsbyggarmästaren Thomas Pett (Börjeson 1942:68) 

Skeppets skrov har tre berghult, mellan de två lägsta sitter fyra kanonluckor med kanoner. 

Berghulten sitter ej utanpå förstäven, de ser istället ut att ligga gickt an.  Skrovets akter är 

plattgattad, mellan rodret sitter ytterligare två kanonportar, ovanför rorkulten är den 

valvformade öppning vilken rodret rör sig i. Akterkastellet har 5 kanonportar längs med 

skrovsidan och ytterligare två som är placerade under liggaren till mesanmasten, på 

akterspegeln. Det översta däcket på kastellet har kanoner som sticker ut ovanför brädgången, 

mellan kanonerna sitter sköldar fästa. På mittdäcket mellan de två kastellen är de fler kanoner 

liggandes mot brädgången med kanoner mellan sig. Fram mot förkastellet ser man den 

valvformade ingången till de främre däcken. Själva förkastellet är mindre än de aktre, de har 

tre kanonportar, och ett förkastelltimmer vars ände pryds av ett figurhuvud. Under 

förkastelltimret ser man skeppets ena klyshål med två sträckta ankartrossar, ett stockankare 

hänger även fäst mot bordssidan.  Ovanför förkastelltimret sticker bogsprötet ut. Skeppet har 

tre master, fock- samt stormast har upphängda råsegel, mesanmast har istället latinsegel. De 

två förliga masterna har märskorgar med märssegel. Stagen, vanten med vevlingar, samt 

barduner.  Vanten är fästa utanpå skrovsidan, möjligtvis med röstbrädor, de är dock ej 

avbildade. 
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3.33 The Anthony roll of Henry VIII´s Navy, 1546 

Skeppen är målade av Anthony Anthony, som sammanställde målningarna tillsammans med 

förteckningar över hela kung Henry VIII:s flotta (Knighton, Loades 2000). 

 

The Harry Grace a Dieu 

 

 Fig 53. Skeppet The Harry Grace a Dieu, daterad till 1546 (Knighton, Loades 2000:40).  

 Skeppets skrov är plattgattat, med kanonportar I flera rader. En tydlig berghult avtecknas 

strax över vattenytan. Skrovet under berghulten är mörkt färgat vilket syns även på de franska 

skeppen som är avbildade i manuskriptet, ”Froissarts chronicles ”från 1470-75 (Fig 21). Den 

plattgattade akterspegeln visar valvet ovanför rorkulten, men även på varsin sida om rodret 

kanonportar där det sticker ut kanoner. I skeppets för ser man under förkastellet ett av 

ankarklysen där ett ankare är upphängt mot skrovsidan. Det sticker även ut ankartrossar från 

både det synliga ankarklyset, men även från det ankarklys som är dolt på skeppets 

babordssida. Akterkastellet har mesanmast samt bonaventura, där utliggaren för bonaventuran 

sticker ut från aktern. Akterkastellet har flera våningar där det sticker ut kanoner från olika 

öppningar. Den översta våningen täcks av takbalkar där det sitter antingen ett nät, eller en 

tältduk utspänd. Skeppets mittdäck har även det en takkonstruktion med nät/tältduk utspänt. 

Längs med relingen på mittdäcket sitter det även vad som ser ut att vara små sköldar vilket 

även finns på de andra skeppen från manuskriptet.  Stormasten är placerad där akterkastellet 

slutar, och har en märskorg i toppen likt de andra masterna.  



72 
 

Samtliga master har även märssegel. Alla skeppets master har märskorgar med dubbla 

märssegel, och en mindre ytterligare märs mellan seglen.  På råseglets rå sitter det i varje ände 

två krokar/hakar.  Även fockmastens rå har dessa krokar/hakar. Från förkastellet sticker det ut 

ett bogspröt där det längst fram hänger en änterhake. Ovanför den är en kungakrona monterad 

med den engelska flaggan. Förkastellet har flera våningar likt akterkastellet, dock är 

förkastellet högre. Det har flera öppningar för kanoner, även i den aktre delen av förkastellet 

finns det kanoner riktade in mot skeppets stormast. Från de två lägsta våningarna i förkastellet 

sticker det ut två förkastelltimmer.  

 De andra skeppen från ”the Anthony roll” liknar The Harry Grace a Dieu, både i stil samt hur 

skeppen ser ut rent konstruktionsmässigt. De skillnader som finns är kastellens utformning, 

huruvida masterna har märssegel, antal kanoner samt storleken. Ytterligare några exempel på 

skepp från ”The Anthony roll” är : 

The Matthew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 54. Skeppet The Matthew, daterad till 1546 (Knighton, Loades 2000:45). 
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The Peter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 55. Skeppet The Peter, daterad till 1546 (Knighton, Loades 2000:43). 

Mary Rose 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 56. Skeppet Mary Rose, daterad till 1546 (Knighton, Loades 2000:43). 
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 Det skepp från “The Anthony roll” vars vrak har upptäckts är Mary Rose. Mary Rose finns på 

ett eget museum i Portsmouth, England. Skeppet liknar de övriga avbildade och har alla deras 

attribut som kanoner, äntringshakar, sköldar, och även den överdimensionerade skeppsbåten 

akter om sig.   

 

The Jhesus of Lubeke 

Fig 57. Skeppet The Jhesus of Lubeke, daterad till 1546 (Knighton, Loades 2000:47). 

Ett av skeppen i The Anthony roll, som visar hur skeppen börjar närma sig galleoner, är the 

Jhesus of Lubeke. Skeppet liknar de övriga, men förkastellets form är annorlunda. Den övre 

delen har nu flyttats in från att hänga ut över förstäven, till att vara placerad innanför. Hela 

förkastellet är även lägre.  
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3.34 Bibliothéque Nationale manuskriptet, 1548 

Fig 58. Illustration från det franska manuskriptet ”Bibliothéque Nationale” daterad till 1548. 

(Villain-Gandossi 2000:174). 

Skrov 

På skeppets skrov ser man tre tydliga berghult. Vid fören ser man klyshålet med ankaret 

upphängt mot skrovet. Under den berghult som ligger närmast vattenytan ser man en rad med 

små prickar vilket skulle kunna vara huvuden på de nitar som bordläggningen är fastsatt med i 

spanten. Mellan de två översta berghulten ser man fyra kanonportar med utstickande kanoner. 
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Skrovet är plattgattat och i akterspegeln syns två kanonportar på varsin sida av rodret likt 

”Anthony roll” skeppen (Fig 52-56). Ytterligare fyra kanonportar är avbildade längs 

styrbordssidan av skrovet, troligen av grövre kaliber än övriga nedtecknade då eldrören verkar 

synes vara av kraftigare typ.  

Kastellen 

Det aktre kastellets akterspegel fortsätter med kanonportar hela vägen upp till det översta 

däcket. Skeppets akter har tillsammans med de nedersta fyra, åtta kanonportar. Kastellet har 

två däck där det översta däcket är mindre än det undre. Det undre däcket har där det översta 

slutar, takbalkar där det ser ut att sitta tältduk eller ett nät uppspänt. På de båda våningarna 

syns flera valv formade öppningar där det sticker ut ytterligare kanoner, dock av mindre 

storlek än de som sitter i kanonportarna i skrovet. Akterkastellet tar slut där stormasten står, 

vid stormasten ser det ut att sticka ut kanoner, som riktats mot fören. 

På mittdäcket ser man klungor med uppställda pikar som står redo för användning. Längs med 

mittdäckets reling ser man även vad som skulle kunna vara fyrkantiga, randiga sköldar fästa 

längs med relingen mellan kastellen. Förkastellet är kortare än akterkastellet. Det har också 

två däck där det översta är mindre än det undre. Det övre däcket går från förkastellets början 

och slutar där fockmasten tar vid. Det undre däcket sträcker sig istället ut över skrovet och 

avslutas med bogsprötet. Under bogsprötet sticker ändarna ut föröver till de två kraftiga 

timmer som håller förkastellet uppe. Under förkastellet ser det ut att sitta ett tunnare ”spröt” 

med tampar som sträcker sig upp mot bogsprötet. De båda däcken har likt akterkastellet flera 

valvformade öppningar där det sticker ut mindre kanoner, två sticker ut och är riktade genom 

två öppningar i förkastellets aktra del, riktade akteröver.  

Masterna 

Skeppet har fyra master där de två aktre är riggade med latinsegel medan stormast och 

fockmast istället riggats med råsegel. Alla segel förutom latinseglet på bonaventuran, är 

hissade. Mesan, stormast och fock har märskorgar, alla med toppsegel. Stormasten och 

fockmastens märsar har uppställda pikar. Vanten sträcker sig akteröver från masterna och är 

fästa med röstjärn på skrovet. Det ser även ut att sitta en röstbräda mellan vanten och 

skrovsidan ovanför röstjärnen. Alla stag ser ut att ha vevlingar fästa mellan sig. Bland 

masttopparna kan man även se stagen som förbinder masterna sinsemellan. Såväl storsegel 

som fock ser ut att ha hål för revsejsingar, men det kan också vara bonetter som tränsats till 

respektive segel.  
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3.35 Pieter Brueghel d.ä. skeppet, 1525–1569 

Fig 59. Skepp avbildat av Pieter Brueghel d. ä. daterad till 1525-1569 (Börjeson 1942:67) 

Skeppet är avbildat av den flamländske konstnären Pieter Brueghel d. ä. (Börjeson 1942:67). 

Skrovet visar upp flera kanonportar på två olika däck. Man skymtar även i aktern utstickande 

kanoner, förmodligen är de placerade på varsin sida om rodret likt skeppet ovan (Fig 58). I 

skrovsidan går det att skönja flera berghult, under förkastellet ser man även ett upphängt 

stockankare. Skeppets kastell är nu likt skeppen fig 52, fig 54, fig 58, lägre, och förkastellet är 

betydligt mindre än de aktre till skillnad mot de tidigare skeppen som fig 41 till exempel. Från 

förkastellet ser man två kanoner riktade in mot stormasten, samt ytterligare åtminstone en 

kanon riktad rakt föröver. Från förkasteller ser man den yttre änden på ett förkastelltimmer, 

samt ett rejält bogspröt där det hänger en person. Under förkastellet sitter det en utliggare till 

fockmastens råsegel som hålls utsträckt av flera boliner.  

Både för- samt akterkastell har längs med det övre däckets brädgång en utsmyckning i form 

av liggande trianglar, det sitter även ett rutmönster med fendertimmer längs med kastellens 

sidor, mellan stormast och mesanmast sitter det vid kastellets kant över till skrovet två tunnor, 

likt den ensamma tunna som sitter på W A skeppets (Fig 20) skrov. Under tunnorna sitter en 

av tre röstbrädor där fock, stor samt mesanens vant är fästa i röstjärn. Den fjärde masten, 

bonaventurans vant har en lite mer otydlig fästanordning, kanske finns det här en fjärde 

mindre röstbräda. Bonaventurans liggare sitter på akterspegeln. Samtliga master har 

märskorgar med uppradade pikar. De tre förliga masterna har ovanför märskorgen märssegel. 
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3.36 Gravsten tillhörande Olof Eriksson, 1555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 60. Inristning på gravsten tillhörande Olof Eriksson daterad till 1555 (Börjeson 1942:78) 

Den sista avbildningen är en inristning på gravstenen tillhörande Olof Eriksson. Han var en 

skeppare som avled 1555 (Flottans hist sid 78). Skeppet är av den nya skeppstypen, men 

börjar närma sig 1500-talets galleoner likt skeppet innan, fig 59. Skeppet har tre master, alla 

med märskorg och märssegel. Mellan masterna sitter det flera stag, bakom masterna syns 

vanten som sträcks akteröver. Stormastens vant har även vevlingar. För och akterkastellen har 

två däck, med flera fyrkantiga öppningar. Från förkastellet ser man bogsprötet och ett kraftigt 

utskjutande förkastelltimmer vars yttersta del skulle kunna ha ett figurhuvud, det är dock svårt 

att tyda. Skrovet visar upp vad som förmodligen är en berghult, fyra kanonportar, och två 

kraftiga fendertimmer i mitten, troligen på var sida av nollspantet. För- samt akterkastell är 

inpassade innanför stävarna.  
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4. Konklusion 

4.1 Analys av avbildningarna 

 

De olika avbildningar visar upp ett stort urval av detaljer som i sin tur har potentialen att visa 

utvecklingen och förändringen av de nya skeppen från 1400-talets början, fram till 1500-talets 

mitt.  För att på ett enkelt sätt visa upp de olika förändringarna har de olika detaljerna ställts 

upp i en tabell som återfinns i uppsatsens bilagor. Tabellens olika kolumner visar vad som har 

hänt med skeppen, vilka detaljer har funnits en tid för att sedan försvinna, vad har uppkommit 

senare, vad verkar finnas med under olika delar, både på 1400-talet och 1500-talet. De olika 

detaljerna som är med i tabellen, är med på grund av att det är relativt stora detaljer som 

framgår tydligt på de flesta av avbildningarna. Mindre detaljer, och om huruvida skeppen är 

byggda på klink eller kravell, blir allt för vanskligt att försöka få fram enbart genom att 

studera en avbildning, därför behandlas den frågan ej i analysen. De olika detaljer 

skeppsavbildningarna uppvisar kan även vara svårtolkade på grund av att konstnärerna har 

avbildat dem på olika sätt. Vissa detaljer kan ha utelämnats av olika anledningar, andra kan ha 

förstärks eller ändrats för att göra avbildningen mer tilltalande och skeppet mer pompöst på 

grund av konstnärens intentioner, eller beställarens.   

Tabellens kolumner är rubricerade enligt följande:  

Höga kastell, låga kastell, en mast, två master, tre master, fyra master, märssegel, takbalkar 

nät/tältduk, figurhuvud, kanonportar, fraktlucka, änterhake, sköldar, fendertimmer betingbalk, 

röstbräda, utstickande balkändar, utliggare, pikar i märskorg, plattgattad/rundgattad.  

Anledningen till att just dessa kategorier har valts ut är att de framträder tydligt på flertalet av 

avbildningarna och är av sådan art att de kan diskuteras. 

Tabellens kolumner och rader är färglagda enligt följande färgschema:   

I kolumnen Låga Kastell gäller Grön = lågt akterkastell och högt förkastell. Gul = högt 

akterkastell och lågt förkastell. Röd = båda kastellen är låga. 

I kolumnen Änterhake gäller Grön = hake på rå.  Gul = änterhake från bogspröt. Röd = 

hake/änterhake på både rå och bogspröt. 

I kolumnen Figurhuvud gäller Röd  = har figurhuvud. Grön = förkastelltimmer men ej tydligt 

figurhuvud. 

 I kolumnen Plattgattad/Rundgattad gäller Röd = rundgattad. Grön = Plattgattad. 

I övriga kolumner innebär röd färg att rubricerad detalj återfinns på avbildningen.   

Förekommande blå färg innebär att en detalj kan skönjas i avbildningen men så pass otydligt 

att den ej kan identifieras med säkerhet.  
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Tabellen visar dels detaljer som verkar ha funnits genom hela tidsramen på olika skepp, men 

också detaljer som helt klart enbart finns med på de tidigare skeppen, eller på de senare. Höga 

både för- samt akterkastell, finns med i perioden från 1470 fram till 1546.  De äldre skeppen 

har antingen låga både för- och akterkastell, eller låga akterkastell och höga förkastell. Från 

1513 skiftar det, nu har skeppen istället i många fall även låga förkastell och höga 

akterkastell. Informationen som framkommer av analysen av skeppens kastell är att de höga 

kastellen som kännetecknar de nya skeppen, och krigstekniken för tiden, bordning, växer fram 

först genom de högre förkastellen. Sedan har skeppen de höga för- samt akterkastellen under 

slutet av 1400-början av 1500, för att sedan ha mindre förkastell vilket förbättrar seglingen 

och är mer anpassat till att övergå från bordning, till kanoner avfyrade på håll. Något mer som 

visar på detta är att kanonportarna börjar göra sitt intåg i skeppens skrovsidor på alvar under 

1500-talet. Avbildningarna visar upp detta när man ser hur kanonportarna finns avbildade 

först 1482, för att sedan göra ett avbrott fram till 1500-talet, därefter har i stort sett alla skepp 

kanonluckor. 

Det som framkommer när man studerar masterna, är att skeppen med en eller två master 

förekommer på skepp från början av 1400-talet till sent 1400-tal. Tre master har skeppen både 

under 1400-talet och fram till 1555, som är dateringen för den yngsta avbildningen. Fyra 

master dyker upp först på avbildningen från 1410-1440, för att sedan göra ett uppehåll och 

kommer åter på avbildningen från 1510-1520, för att sedan förekomma på flera olika skepp 

fram till 1525-1569.  Antalet master är främst tre master under i stort sett hela tidsperioden 

avbildningarna är ifrån, för att sedan på 1500-talet öka till fler skepp med fyra master. 

Märssegel finns med i en avbildning 1410–1440, för att sedan förekomma oftare från 1470–

1480 fram till den sista avbildningen,1555. När masterna ökar till fyra, har även de flesta 

skepp också en utliggare till bonaventuran, även om det också förekommer på skepp med tre 

master. De skepp som visar upp aktern, visar även huruvida skeppet har ett rundgattat eller 

plattgattat skrov. I tabellen framgår de att de flesta skeppen har rundgattade skrov på 1400-

talet för att sedan under 1500-talet ha plattgattade skrov. Några exempel på rundgattade skrov 

även på 1500-talet framkommer dock. 

Förkastelltimmer med figurhuvud i den yttersta änden är något som finns med på de flesta 

avbildningarna genom hela tidsramen. Syns det inte tydligt att det är ett skulpterat huvud i den 

yttre änden, ser man att det i de flesta fall åtminstone är ett timmer som sticker ut över 

förstäven under bogsprötet. De allra flesta avbildningar som visar ingången till förkastellet, 

har samma valvformade öppning med brädor lagda kant i kant längs med valvets sidor vilket 

syns tydligt på W A skeppet (Fig 20).  

De olika förändringarna avbildningarna uppvisar, från tidigt 1400-tal, fram till mitten av 

1500-talet, gör att man kan se en utveckling vilket besvarar frågeställningen ”Hur har de nya 

skeppen utvecklats före och efter Gribshunden, går det att följa en utveckling på de 

avbildningar som finns bevarade”.  Det går att följa hur kastell, master och kanonportar har 

förändrats. De olika detaljerna avbildningarna visar upp, gör även att det går att besvara 

frågeställningen ”Framgår i bildmaterialet detaljer som har utvecklats,eventuellt försvunnit 

eller förstärkts på de nya skeppen under deras utveckling”. Det går att se hur avbildningarnas 

detaljer har förändrats under tidens gång.  
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4.2 Örlogsskeppsdetaljer 

En företeelse som avbildas på de flesta skeppen är uppradade pikar i märskorgarna. Pikarna 

tillsammans med änterhakar hängandes från bogsprötet, eller hakar fastsatta på seglens rå, 

kanoner ombord, antingen lutandes mot relingen, eller i öppningar i kastellen, och senare i 

kanonportarna i skroven, visar att det är örlogsskepp det handlar om. Förmodligen är även de 

fastsatta sköldarna på skeppen ett tecken på detta.   

Uppsatta sköldar finns med på skepp genom hela tidsperioden avbildningarna är ifrån.  Några 

av skeppen visar inte upp några som helst av dessa krigiska detaljer, tillexempel avbildningen 

av Sandro Boticelli från 1445-1510 (Fig 12), samt skeppet från ett italienskt kopparstick 

daterat till 1470-1480 (fig 22). Det kan tyda på att dessa skepp ej är örlogsskepp utan kanske 

istället handelsskepp, eller har haft någon annan icke krigisk funktion.  

 

4.3 Takbalkar 

På tio av avbildningarna ser man på kastellens översta däck, och ibland även på mittdäcket, 

resta takbalkar där de i flera av fallen förefaller vara uppspända nät, eller någon sorts tältduk. 

De av Anthony Anthony avbildade skeppen tillhörande Henry VIII, visar upp både takbalkar 

och tydliga nät (Fig 53-57).  Nät visar även ett av Carpaccios avbildade skepp från 1490 (Fig 

29). Skeppet ligger upptaget på slip under konstruktion eller reparation, och längs med ena 

skrovsidan ser man ett stort nät fastspänt. De flesta avbildningarna visar upp just nätliknande 

strukturer ovanpå takbalkarna, men i vissa fall ser man tydligt att det enbart är takbalkar, utan 

vare sig nät eller tältduk.  

 W A skeppet (Fig 21), är ett av skeppen som visar upp just tomma takbalkar. I Andra fall 

som träsnittet över slaget vid Lepanto från 1499-1500 (Fig 32), men även ett av Carpaccio 

skeppen från 1490 (Fig 27), så förefaller det vara uppspänd tältduk, eller något annat 

takliknande uppspänt på takbalkarna. Dock förtäljer avbildningen inte riktigt vad det är man 

faktiskt ser. Fördelen med en tältduk kan vara att man vid strid inte syns, fiendeskeppet vet 

inte riktigt hur många män som befinner sig ombord eller hur de männen rör sig. Männen 

under ”taket” blir i sin tur också skyddade från pilar eller annat som kastas mot dem, eller det 

som kan falla ner i form av sönderskjutna riggdetaljer eller liknande från det egna skeppet.  

Fabricius skriver om just nät och andra takkonstruktioner i sin uppsats” Towards an 

archaeology of boarding: Naval hand-to-hand combat tactics in northwestern Europe in the 

16
th

  century”. Ett citat Fabricius har med just angående tältduk, är skrivet av Olaus Magnus 

1555 och lyder: 

  ”med kännedom om den fara, som hotar från en dylik svärm af pilar, som uppifrån falla ned 

övfer besättningen hufvuden, pläga sjömännen öfvertäcka fartygen med ett slutande tak af 

segel och dukar” (Fabricius 2014:42).  
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Man har följaktligen spänt upp segel och dukar för att skydda sig och inte bara nät, vilket 

avbildningarna också visar upp. Vid en situation där man inte ligger i direkt strid, kan även en 

uppspänd tältduk fungera som skydd mot både sol och regn. Landström beskriver takbalkarna 

på W A skeppet som just ett soltak (Landström 1969:91), Men skriver även vidare om 

takbalkarna, och hur man vid behov kan fästa upp nät över dem (Landström 1969:93) 

 Ett exempel där uppspända nät fungerar som ett skydd skriver Alexej Smirnov om i Det 

första stora kriget. Det handlar om skeppet Mars som exploderar och sjunker 31 maj 1564. 

”Skyddsnätet hade brunnit upp eller slitits sönder på många ställen och räddade inte de 

överlevande från fallande block, bitar av rå och järnkedjor som hållit fast seglen” (Smirnov 

2009 :106).  

Näten kan sedermera också likt uppspänd tältduk fungera som ett skydd mot nedfallande 

riggdelar och annat av skeppet som skjuts sönder av fiendens kanoner. En annan funktion kan 

vara att fungera som ett skydd mot bordande fiendesoldater. Det genom att fienden fastnar i 

näten, och därmed får svårare att försvara sig mot soldaterna under nätet. Dessa kan under 

nätet stå redo med pikar och anfalla de som ovan nätet sitter fast. Fabricius skriver även om 

hur man kan ha fäst ytterligare nät, vilka fästes så att det kan släppas när fienden börjar klättra 

upp mot skeppens däck (Fabricius 2014:46).  Det skulle göra så att fienden trasslar in sig 

ytterligare. 

 

4.4 Rigg och Segel 

Några av skeppen är avbildade med väldigt väl detaljerad rigg. På råseglen kan man se 

boliner, Diverse stag och vant, men även på W A skeppet (Fig 20) samt skeppet daterat till 

1520 (Fig 41), hiss liknande anordningar vars funktion kan vara att hissa upp ammunition till 

märskorgarna. Bolinernas funktion är att hålla seglen utsträckta även när man vill styra 

skeppet åt en riktning där vinden ej kommer bakifrån, och dessa syns på flera av de 

avbildningar som är gjorda med detaljerad rigg. Även bonetter, det vill säga fastsatta 

”förlängningar” i råseglens underlik, finns med på flera avbildningar. Den tidigaste på 

avbildningen från 1410-1440 (Fig 9). De skeppet är även den äldsta avbildningen som har 

fyra master.  

Röstbräda syns tydligt på tre avbildningar, W A skeppet från 1470 (Fig 20), Hans Holbeins 

skepp daterat till 1532 (Fig 44) samt Pieter Brueghel d.ä. avbildning daterad till 1525–1569 

(Fig 59).  Wegener Sleeswyk skriver om just W A skeppets röstbräda och beskriver 

konstnären som ”one of the very few artists who recorded in their work the evolution of the 

technological response to a specific problem caused by the changes in the construction of 

sailing ships” (Wegner Sleeswyk).  Röstbrädan gjorde så att skrovets konstruktion förstärktes 

där man fäste vanten, vilket blev nödvändigt då skeppen blev större men skroven mer 

smäckra, eftersom man fortfarande var tvungen att kunna komma in i samma hamnar och 

slipar som de mindre och äldre skeppen (Wegner Sleeswyk). 
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Att röstbrädan är med på så pass få avbildningar kan bero på olika orsaker, kanske har de helt 

enkelt inte haft röstbräda, eller har konstnärerna inte valt att ta med dem för enkelhetens skull 

eller andra anledningar. Det syns på flera av avbildningarna dock vant som sitter på utsidan, 

kanske har de skeppen i verkligheten också haft röstbrädor. 

På många av avbildningarna förefaller även vanten att sitta innanför brädgången, vilket är de 

sätt vanten fästs, innan utvecklingen med röstbrädor.  

 

4.5 Tunnorna 

 Något intressant som finns med på enbart två av avbildningarna är de tunnor som hänger 

utanpå skrovsidan dels på W A skeppet från 1470 (Fig 20), dels på Pieter Brueghel d ä. skepp 

från 1525-1569 (Fig 59). På det äldre skeppet ser man en tunna, och på de yngre två. En 

möjlig funktion till tunnorna kan vara till förvaring av kött/fläsk och/eller torkad fisk eftersom 

det livsmedel som förvaras däri ständigt skulle ha torkats av vinden, men även indirekt saltas i 

havsstänk på grund av det utsatta läget på skrovets utsida. Torsten Ingers berättar att så långt 

in som på slutet av 1960-talet, hade kocken ombord på flottans skolfartyg, skonerterna Gladan 

och Falken, ett ”kockefall” som var en nätkorg med en fläskbog upphissad i riggen.  

 Vid tillagning halade kocken sitt nät och eventuellt mögel på ytan skars bort. En praktisk 

förvaringslösning med åldrigt ursprung? Om det handlar om förvaring av livsmedel har det 

möjligtvis setts som alltför vardagligt, estetiskt störande, för att få vara med på avbildningarna 

av pampigt maktutstrålande skepp med vajande flaggor i topp. Merparten av uppsatsens bilder 

är just sådana. Kanske tunnorna valts bort helt enkelt för att framställa skeppen mer pampigt.  

 Tunnorna kan självfallet ha andra funktioner. Landström skriver om W A skeppet och 

nämner då följande ”Tunnan akter om röstet är lodhivarens plats” (Landström 1969:91). För 

att loda under gång behöver man kasta lodet långt föröver för att sedan följa efter med 

lodlinan akteröver så att lodet hinner träffa botten innan skeppet, så att säga seglat ifrån, det 

och därmed indikerat ett felaktigt, för stort, djup.  Dock kan lodhivarens istället ha slängt ut 

lodet i fören, för att sedan gå akterut längs med brädgången och därmed få det korrekta djupet 

på detta sätt. Båda sätten att hantera lodet kan säkerligen ha använts vid olika skepp, av olika 

lodhivare.  

 

4.6 Valvet över rorkult och ankare 

 I stort sett samtliga avbildningar där man ser aktern på skeppet, ser man också valven ovanför 

rorkulten, som även Gribshunden kan ha haft (Eriksson 2015:20). Det förekommer både på 

skepp från medelhavet (Fig 27,Fig 28, Fig 32), västra Europa (Fig 10, Fig 50, Fig 53, Fig 14) 

samt norra Europa (Fig 21). Samtliga ankare som har blivit avbildade är stockankare, och de 

förefaller alltid vara upphängda längs med skrovsidan strax bredvid klyshålet. Även det 

förekommer på skepp från medelhavet, västra- och norra Europa.  
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4.7 Gribshunden och de samtida skeppen 

 

Avbildningarna från tiden några år innan Gribshunden, det vill säga slutet på 1400-talet, 

tillsammans med några avbildningar från början av 1500-talet visar upp exempel på hur de 

nya skeppen såg ut kring tiden då Gribshunden seglade på haven för att sedan gå till botten 

1495. Timret som har använts vig bygget av Gribshunden har fällts 1482-1483, och det 

tidigaste omnämnandet i källor är 1486 (Sjöblom 2015:37 ff). Skeppet har följaktligen byggts 

någon gång kring 1483-1486. 

Det som de flesta avbildningar av de nya skeppen från tiden har gemensamt, är att de enbart 

visar hur skeppen såg ut på utsidan, ibland lite snett så att även aktern syns. De undantag som 

finns är avbildningen av Sandro Boticelli. Målningen visar skeppet sett från sidan, men även 

ovanifrån (Fig 12).  Jämförelsen mellan Gribshunden och avbildningarna kommer därmed att 

fokuseras på de yttre attributen, eftersom de är just de som är avbildade i materialet.  

En sammanfattad beskrivning av hur Gribshunden såg ut på utsidan, efter de man har kunnat 

se vid de olika undersökningar som har genomförts på vraket, är som följer. Det är ett skepp 

med skrovsidan byggd i kravell, och kastellen i klink (Eriksson 2015:18). Akterkastellet har 

rest sig åtminstone två meter över skrovet (Eriksson 2015:24), och har haft ett utskjutande 

galleri längst akterut, vilket framkommer efter studier av skeppets roder. Rodret har en rundad 

kant högst upp vilket visar att det kan ha varit ett valv över roderkulten, som i sin tur indikerar 

att galleriet ovanför har varit utskjutande (Eriksson 2015:20). Huruvida aktern har varit 

plattgattad eller rundgattad under galleriet går ej att avgöra (Eriksson 2015:16).  

Skeppets förkastell har haft en stridsplattform högst upp, där det i mitten har varit ett kraftigt 

förkastelltimmer med ett snidat figurhuvud i den yttre änden (Eriksson 2015:25). Från 

förkastelltimret har det även stått ett timmer rakt upp (Eriksson 2015:26), likt de som finns 

med både på mataromodellen (Fig 13) samt avbildningen i en skål (Fig 8).  

Skeppet har förmodligen haft tre master, vilket även är de vanligast förekommande bland 

avbildningarna från tiden. Det som hittills har återfunnits på vraket är mastfoten till 

stormasten, som har suttit mot skeppets köl (Eriksson 2015:26). Även fockmastens fot har 

sannolikt påträffats lös i förskeppet (Eriksson 2015:27). Ytterligare ett timmer som ser ut att 

eventuellt vara en mastfot har hittats, vilket skulle kunna tillhöra mesanmasten (Eriksson 

2015:27).  Även betingbalken har hittats lös i vraket, dock behövs ytterligare utgrävning för 

att få fram hur den har suttit och om den har stuckit ut likt mataromodellens betingbalk 

(Eriksson 2015:23), men även Sandro Boticelli skeppets betingbalk. 

Eftersom vrakplatsen både är grund, och en populär plats för ankring av skepp, men även har 

dykts på flitigt, Kan många delar ha försvunnit, förstörts, eller helt enkelt plockats bort redan 

på slutet av 1400-talet vid förlisningen. Det eftersom masttopparna troligtvis stack upp över 

vattenytan (Eriksson 2015:26).  Många delar av skeppet kan dock ligga kvar nere i sedimentet 

runt omkring och på vraket. Därför kan fortsatta undersökningar och utgrävningar av vraket 

visa fler detaljer.  

 

 



85 
 

En sammanfattning av de attribut som är med på de avbildningar från tiden kring 

Gribshunden, ger en bild av ett skepp med höga förkastell, tre master, ett förkastelltimmer 

med snidat figurhuvud i fören, ett bogspröt med en änterhake, en akterspegel längst akterut 

som sticker ut över de valv som kröner rodret, över kastellens översta däck, takbalkar med 

fastsatta nät eller tältduk, eventuellt en utstickande betingbalk, och kanske även en röstbräda 

vid skrovsidan där masternas vant sitter fästa. Samt ett snidat figurhuvud på den yttersta 

änden av förkastelltimret.  

 Kastellen, eventuellt de tre masterna, akterspegel och rodervalvet, samt figurhuvudet på 

förkastelltimret är detaljer som redan är bekräftade på Gribshunden.  Ett exempel på en detalj 

som har hittats på vraket efter Mary Rose, är näten fästa i takbalkar (Fabricius 2014:46). 

Skeppet är yngre än Gribshunden, men även avbildningar från innan Gribshunden förliser, W 

A skeppet (Fig 20), skeppen daterade till 1484–1493 (Fig 24-25) samt Vitore Carpaccio 

skeppen (Fig 27), har tydliga takbalkar. Huruvida Gribshunden har haft nät, eller uppspända ” 

tak af segel och dukar” (Fabricius 2014:42), får framtida utgrävningar ta reda på.  

Skeppets master och rigg har på grund av att de har varit över vattenytan som nämnt tidigare, 

förmodligen plockats bort. Huruvida Gribshunden har haft en röstbräda likt W A Skeppet, och 

de betydligt senare från 1532 (Fig) och 1525–1569 (Fig 59) vore också intressant att ta reda 

på.   

Den första frågeställningen ” är Gribshunden ett tidstypiskt nytt skepp?”  kan besvaras så som 

att de detaljer som kännetecknar de nya skeppen från tiden, återfinns på Gribshunden. Dock 

saknas information kring huruvida det har funnits nät och takbalkar, änterhake på bogspröt 

och rå, samt röstbräda. De saknade detaljerna kan dock dyka upp vid vidare forskning av 

vraket. Jag anser att med informationen som finns tillhanda, kan man antaga att Gribshunden 

är ett tidstypiskt nytt skepp, då de har de höga kastellen, förmodligen tre master, det 

kravellbyggda skrovet, det snidade figurhuvudet och förmodligen även valvet över rodret. Det 

finns sedermera många detaljer Gribshunden har gemensamt med avbildningarna. Det här 

besvarar även ”Vilka byggdetaljer överensstämmer med avbildningar på samtida nya skepp, 

vilka gör det inte”. Eftersom jag anser att Gribshunden är ett tidstypiskt skepp av den nya 

typen, kan även frågeställningen ”Förefaller Gribshunden byggnadstekniskt vara modern? Det 

vill säga konstruerad på 1480-talet?” besvaras. De detaljer som återfinns anser jag tyder på att 

skeppet mycket riktigt kan vara byggt på 1480-talet.  

 Den sista frågeställningen angående Gribshunden ” Går det vid en jämförelse att säga något 

om Gribshundens ursprung? Liknar det någon annan skeppsavbildning särskilt mycket?” Blir 

dock svårare. De flesta avbildningarna påminner stort om varandra, jag anser inte att det går 

att urskilja detaljer som kan hänvisa till att skeppet är från något särskilt område, mer än om 

avbildningarna har flaggor. Då går det såklart att ta reda på var skeppet hört hemma då 

avbildningen är gjord. Dock kan skeppet ha varit byggt någon annanstans för att sedan ha 

tagits till landet flaggan tillhör. Det är heller ingen av avbildningarna som jag anser särskilt 

liknar Gribshunden, snarare är det flera som visar upp de attribut Gribshunden hittils har 

funnits ha, men de avbildningarna visar även attribut som inte har hittats på Gribshunden. 
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5. Slutdiskussion och vidare forskning 

Efter att ha analyserat avbildningarna, och ställt upp dem i tabellen, så går det att se hur de har 

utvecklats, men även hur de har sett ut runt tiden för Gribshunden. Samt vilka detaljer 

Gribshunden delar med de avbildade skeppen. Något som dock måste tas i beaktande är att 

det enbart är avbildningar som kan tolkas på olika sätt, vilket tas upp i teori kapitlet. Dock kan 

man ändå använda dem, om man inte väljer att tolka det som avbildningarna visar som 

absolut sanning. 

Avbildningarna berättar och ger en bild av hur skeppen har sett ut, eller åtminstone hur de har 

uppfattats av konstnärerna och de personer som har legat bakom att avbildningarna har 

skapats. Informationen man får fram av dem kan sedan bekräftas, eller dementeras, av de vrak 

som undersöks.  Därför är relationen mellan avbildningarna, och vraket efter Gribshunden det 

som blir riktigt intressant. De detaljer som Gribshunden hittills har kunnat uppvisa, har tytt på 

att skeppet har haft liknelser med avbildningarnas detaljer, men eftersom vraket ännu inte har 

undersökts ordentligt, kan det visa sig finnas mer information. 

 Därför är fortsatta undersökningar av vraket av vikt för att öka kunskapen om de nya 

skeppen. En jämförelse av Gribshundens vrak, efter att det har undersökts grundligt, 

tillsammans med undersökningar av de andra yngre vraken som hittills har påträffats skulle 

också kunna öka informationsmängden. Kanske skulle man därav bättre kunna förstå hur 

skeppen har utvecklats än den informationen som bara avbildningarna ger.  

 

6. Sammanfattning 

 Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera en mängd olika illustrationer, målningar, 

träsnitt och inristningar av skepp av den nya typen från 1400-talet fram till mitten av 1500-

talet, tillsammans med vraket efter skeppet Gribshunden som förliser 1495.  De nya skeppen 

kännetecknas av att de har höga för och akterkastell, kraftiga märskorgar och flera master, 

samt att de är konstruerade i byggnadstekniken kravell. Skeppen är konstruerade för 

krigsföring med bordning, vilket innebär att man krigar man mot man genom att borda 

fiendeskeppet. De höga för och akterkastellen, tillsammans med märskorgar i masttopparna 

gör så att skeppen fungerar som flytande borgar. Gribshunden är det äldsta funna vraket av 

dessa nya skepp, och kan därmed ge information om hur skeppen var konstruerade och 

fungerade.  

 För att ta reda på mer om skeppen är just analysen av de många avbildningarna en viktig del. 

De frågeställningar som ställs är huruvida det går att se hur de nya skeppen har utvecklats 

genom att studera avbildningarna, men också att se hur skeppen kring tiden för Gribshunden 

såg ut.  
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 Efter analysen framkommer resultatet att de går att se hur skeppen har utvecklats, de går från 

höga för- och akterkastell till skepp med lägre förkastell, och framförallt börjar skeppen fram 

mot mitten av 1500-talet ha kanonportar. Det syns att förändringen från att borda fienden 

övergår mer till att beskjuta fienden med kanoner på stort avstånd. Dock måste man vid 

analysen vara medveten om att avbildningarna inte alltid är helt korrekta. Olika konstnärer 

kan avbilda skeppen på olika sätt, detaljer kan tas bort eller förstoras/förminskas beroende på 

hur konstnären, eller beställaren bakom bilden vill att skeppet ska se ut.  Men eftersom det är 

en stor mängd avbildningar som studerats och analyserats kan man ändå få fram viss 

information.  

 Jämförelsen mellan Gribshunden och de avbildningar som är från tiden kring skeppets 

förlisning 1495, visar att Gribshunden har några av de attribut som förekommer på 

avbildningarna. Dock har inte vraket undersökts till fullo. Fler detaljer kan möjligtvis befinna 

sig nere i sedimentet.  
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7. Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Gribshunden och de nya skeppen 

Skeppet Gribshunden förliser år 1495 utanför Ronneby i Blekinge. Den danske kungen Hans 

skepp med kungen ombord är på väg till Kalmar och ett unionsmöte. Undersökningar av det 

unika vraket Gribshunden ger tillsammans med skeppsavbildningar från 14- och 1500-talen, 

en fördjupad kunskap om de för den tiden nya skeppen, de seglande borgarna. 

Vraket efter skeppet Gribshunden har studerats i flera olika omgångar sedan början av 2000-

talet. Det är det bäst bevarade skeppet av sin typ som upptäckts. En typ av skepp som 

kännetecknas av att det har höga påbyggnader, så kallade kastell, både i fören och aktern. Det 

hade höga master med märskorgar, små plattformar, placerade i masttopparna. Skeppssidorna 

är byggda i kravell, en metod där plankor läggs sida mot sida så att utsidan blir slät. I vissa 

fall har de takbalkar ovanpå kastellen och över däcket mellan dem. På takbalkarna har man 

kunnat hänga upp nät, eller tält/segelduk som ett tak. I fören hade dessa skepp ofta en 

utstickande grov balk, ibland dekorerad med ett snidat ”monsterhuvud”. De nya skeppen är 

konstruerade för att fungera som ett slags flytande borgar, med torn i form av masterna med 

märskorgarna, och höga murar i form av kastellen. Anledningen till denna utformning var att 

man vid sjöstrid la sig nära varandra för att sedan strida från skepp till skepp. Har man då 

höga sidor och märskorgar, varifrån man uppifrån kan skjuta pilar, slunga pikar, spjut och 

annat, så får man en fördel i striden. Även ett ”monsterhuvud fyllde en funktion som 

skräckinjagande när man styrde upp med fören rakt mot fiendeskeppen som då ser de främre 

kastellen torna upp sig, tillsammans med monsterhuvudet.  

Skeppen som såg ut på det här sättet, de nya skeppen, började växa fram under början av 

1400-talet för att sedan runt mitten av 1500-talet börja gå emot en annan typ av skepp som 

istället för närstrid är anpassade för strid på långt håll där kanoner spelar en allt viktigare roll. 

En utveckling som går hand i hand med artilleriets utveckling. Seglande skepp med kanoner 

som huvudbeväpning blir då allt mer dominerande.   

Studien ”Gribshunden (1495), en jämförande studie av samtida avbildningar” är en jämförelse 

av vraket med samtida avbildningar, och försöker säga något om utveckling, lokala 

variationer, och om Gribshunden de facto är ett typexempel av de för tiden nya skeppen. 

Gribshunden är som den äldsta kända skeppslämningen efter något av de nya 1400-tals 

skeppen en mycket betydelsefull källa för att ta reda på mer om dem och hur de såg ut. Under 

tiden för de nya skeppens framväxt användes inte ritningar, utan skeppen byggdes efter enkla 

modeller eller enligt en kunnig skeppsbyggares praktiska kunskaper. Det finns således inga 

bevarade ritningar som kan tala om hur de konstruerades.  Men en källa som kan berätta mer 

om skeppen och som faktiskt finns kvar förutom de fåtaliga vraken, är de olika avbildningar 

som gjorts av dem. Det är dels tavlor gjorda för att visa någon historisk händelse, 

illustrationer till nedskrivna texter och dokument, väggmålningar eller inristningar i kyrkor, 

sniderier i trä, målade glasrutor, målningar på bruksföremål, eller inristningar på gravstenar. 

Det finns även en modell av ett skepp av den nya typen, Mataróskeppet.  
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För att på bästa sätt ta reda på hur utvecklingen har skett har avbildningar som visar på flera 

olika jämförbara detaljer, studerats en avbildning i taget. Därefter har de sammanställts i en 

tabell för att på ett enklare sätt kunna följa de förändringar som har skett. Men även för att se 

hur de nya skeppen ser ut, när de är på sin ”höjdpunkt”, när de verkligen ger skäl för att kallas 

flytande borgar.  

De konkreta frågeställningar som tas upp handlar om huruvida man kan säga att: Gribshunden 

är ett modernt skepp, det vill säga ett skepp av den nya sorten med alla tidstypiska attribut? 

Om de är någon av avbildningarna som är särskilt lik Gribshunden? Om det går att säga något 

om utvecklingen av skeppen i allmänhet? Och om det går att se lokala variationer på 

avbildningarna från olika länder i Europa? 

Det finns på vraket många av de typiska detaljerna som också finns på avbildningarna. Jag 

anser därför att det har gått att fastställa att Gribshunden är ett exempel på ett av de ”nya 

skeppen”. Eftersom avbildningarna är skapade på flera olika platser, av flera olika konstnärer, 

anser jag att de bör spegla faktiska förhållanden gällande samtida skeppskonstruktion. Dock 

måste man ha i åtanke att avbildningarna självklart inte ensamma kan ses som någon definitiv, 

faktisk avbildning av hur skeppen har sett ut. Olika faktorer som rådande tankar om stil, olika 

detaljer som har ansetts mer eller mindre viktiga, har självfallet påverkat hur själva 

avbildningen har blivit utförd. Men eftersom det har gått att koppla detaljer från flera olika 

avbildningar, dels till varandra men även till ett vrak som faktiskt visar ”verkligheten”, 

nämligen Gribshunden, anser jag att avbildningarna ändå går att använda för att få fram 

användbar information.  

För att se utvecklingen placerade jag avbildningarna enligt en tidslinje, där den äldsta 

avbildningen var först, för att sedan vandra framåt i tiden till den yngsta. De tidigaste 

avbildningarna visar att kastellen inte har blivit särskilt höga ännu och skeppen har inte så 

många master. När man går vidare framåt i tiden framgår tydligt att skeppen får fler master 

och kastellen blir högre. Det börjar även vid slutet av 1400-talet och början av 1500-talet 

avbildas kanonportar i skeppsidorna. Mot mitten av 1500-talet börjar de främre kastellen bli 

mindre och kanonportarnas antal ökar. Det går alltså att följa en utveckling genom 

avbildningarna.  

Det har dock inte gått att fastställa att Gribshunden speciellt skulle ha liknat någon av 

avbildningarna då de alla är så lika varandra och i stor utsträckning delar flertalet företeelser. 

Eftersom avbildningarnas skepp är svåra att koppla till något särskilt land, såvida det inte 

finns någon flagga eller annan symbol ombord, är det svårt att se några lokala variationer. 

Men även i de fall en flagga på ett skepp kan identifieras, måste det inte betyda att skeppet är 

från det land flaggen anger. Skeppet kan istället ha byggts på någon helt annan plats, eller av 

skeppsbyggare från något annat land. Ett exempel på detta är de första skeppen av den nya 

typen som kom i Englands ägo under början av 1400-talet. Skeppen övertogs i samband med 

stridigheter med Genoa, samt Frankrike som hade genuesiska skepp i sin flotta.  

Framtida undersökningar kommer säkerligen leda fram till att fler delar av vraket som nu 

befinner sig nere i sediment, kommer i dagen. Delar som förhoppningsvis kan kopplas till fler 

detaljer i avbildningarna och som därigenom kan bidra med mer kunskap om de nya skeppen, 

de seglande borgarna. 
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9.Bilagor 

9.1 Tabell över skeppsdetaljer 

  
Höga 
för/akterkastell Låga kastell En mast 

Två 
master 

Tre 
master 

1420           

Tidigt 1400-tal     
 

    

1410-1440           

1425-1430     
 

    

1430-1450           

1445-1510     
 

    

Mitten 1400-tal           

Mitten 1400 2 
ex.     

 
    

1461-1483           

1461-1483 2 ex.           

1470           

1470-1475     
 

    

1470-1480           

1482     
 

    

1484-1493           

Sent 1400-tal           

1490     
 

    

1497           

1499-1500     
 

    

Slutet 1400-tal           

Tidigt 1500-tal     
 

    

1500-tal           

1510-1520           

1513     
 

    

1520           

1521     
 

    

1520-1523           

1532     
 

    

1539           

1540     
 

    

1545           

1545 2 ex.     
 

    

1546           

1548     
 

    

1525-1569           

1555           
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Fyra 
master Märssegel 

Takbalkar 
nät/tältduk Figurhuvud Kanonport 

1420           

Tidigt 1400-tal 
 

        

1410-1440           

1425-1430 
 

        

1430-1450           

1445-1510 
 

        

Mitten 1400-tal           

Mitten 1400 2 
ex. 

 
        

1461-1483           

1461-1483 2 ex. 
 

        

1470           

1470-1475 
 

        

1470-1480           

1482 
 

        

1484-1493           

Sent 1400-tal           

1490 
 

        

1497           

1499-1500 
 

        

Slutet 1400-tal           

Tidigt 1500-tal 
 

        

1500-tal           

1510-1520           

1513 
 

        

1520           

1521           

1520-1523           

1532 
 

        

1539           

1540           

1545           

1545 2 ex. 
 

        

1546           

1548           

1525-1569           

1555           
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  Röstbräda 
Utstickande 
balkändar Utliggare Pik i märskorg Platt/rundgattad 

1420           

Tidigt 1400-tal           

1410-1440   
 

      

1425-1430           

1430-1450     
 

    

1445-1510           

Mitten 1400-tal           

Mitten 1400 2 
ex.   

 
      

1461-1483     
 

    

1461-1483 2 ex.   
 

      

1470     
 

    

1470-1475   
 

      

1470-1480     
 

    

1482   
 

      

1484-1493           

Sent 1400-tal           

1490     
 

    

1497           

1499-1500     
 

    

Slutet 1400-tal   
 

      

Tidigt 1500-tal     
 

    

1500-tal   
 

      

1510-1520     
 

    

1513   
 

      

1520           

1521   
 

      

1520-1523     
 

    

1532   
 

      

1539           

1540   
 

      

1545           

1545 2 ex.   
 

      

1546           

1548           

1525-1569           

1555           
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  Fraktlucka Änterhake Sköldar Fenderspant Betingbalk 

Fig.1420           

Tidigt 1400-tal 
 

        

1410-1440           

1425-1430 
 

        

1430-1450           

1445-1510 
 

        

Mitten 1400-tal           

Mitten 1400 2 
ex.           

1461-1483 
 

        

1461-1483 2 ex.           

1470           

1470-1475           

1470-1480           

1482 
 

        

1484-1493           

Sent 1400-tal           

1490           

1497 
 

        

1499-1500           

Slutet 1400-tal           

Tidigt 1500-tal           

1500-tal           

1510-1520           

1513 
 

        

1520           

1521 
 

        

1520-1523           

1532           

1539       
 

  

1540           

1545 
 

        

1545 2 ex.           

1546 
 

        

1548           

1525-1569 
 

        

1555           

 


