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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Under perioden 26 augusti–13 september 2019 genomfördes en marinarkeo-
logisk undersökning vid Stora Ekön utanför Ronneby av ett skeppsvrak som 
identifierats som ett fartyg tillhörande den danske kungen Hans (1455–1513). 
Skeppet som förliste år 1495 i Blekinge skärgård kallas i en samtida källa för 
Grifun och i en annan för Gribshund. Undersökningen innefattade en över-
siktlig fotodokumentation av vrakplatsen samt en utgrävning av ett mindre 
schakt midskepps på styrbords sida. Arbetet var en fortsättning på ett forsk-
ningsarbete som bedrivits på vraket sedan 2013 (se nedan). 

Tillståndet för den arkeologiska undersökningen gavs av Länsstyrelsen i 
Blekinge län 2019-07-09 (dnr 431-2230-19) till MARIS Södertörns högskola, 
i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet. I september 2020 
utfördes en efterbesiktning av det grävda schaktet (Lst ärende nr 431-3845-
20 beslut den 2020-08-20).  

Under projekttiden fyrpunktankrades en mindre ponton över vrakplat-
sen som fästes i befintliga tyngder på botten. Dykningarna skedde från 
MARIS/MMT AB:s undersökningsbåt katamaranen Svanen medan mindre 
båtar användes för transporter och säkerhet. Som projektbas fungerande 
Blekinge museums varvslokaler i Saxemara. Här förvarades utrustning, hölls 
genomgångar och registrerades fynd. 

Förutom personal från ovan nämnda institutioner deltog också forskare 
och dykare från ett flertal andra lärosäten och institutioner som bidrog med 
olika specialkompetenser (se deltagarlista). I samband med undersökningen 
genomfördes ett flertal visningar och informationsmöten för såväl allmänhet 
som speciellt inbjudna. Fältarbetet filmades för en vetenskapsdokumentär 
av produktionsbolaget PBS NOVA. 

Analyserna och den preliminära bearbetningen av materialet har skett 
under vintern 2019/20 och redovisas så långt som varit möjligt i denna 
rapport. Rapporten innehåller även en redogörelse för kunskapsläget, fråge-
ställningar och en ny tolkningsdiskussion avseende vrakets konstruktion, 
sammanhang och samhälleliga/historiska kunskapspotential.  
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Fig. 1. Karta med vrakets position. 

Fig. 2. Projektdeltagare i Saxemara hamn. Foto: Brett Seymour. 

Deltagit i rapportarbetet med textunderlag eller andra bidrag har: Jon Adams, 
Kroum Batchvarov, Mikael Björk, Paola Derudas, Brendan Foley, Rodrigo 
Pacheco, Christoffer Sandahl, Brett Seymour, Ingvar Sjöblom och Rolf War-
ming. Två lite längre utredningar om vissa fyndkategorier, gjorda av Ingvar 
Sjöblom och Rolf Warming, har bifogats som separata bilagor. Christoffer 
Sandahl, Blekinge museum har i samarbete med konservator Max Jahrehorn 
upprättat fyndlistan och även gjort vissa preliminära tolkningar (se bilaga 1 
samt 2.4). En interaktiv 3D-fotoplan som utarbetats av Paola Derudas vid 
Lunds universitet har använts vid rapportarbetet. Styckena om identifiering 
och skeppsvrakets olika delar nedan grundar sig, med vissa kompletteringar, 
på Ingvar Sjöbloms och Niklas Erikssons texter från 2015. Rapporten är 
utarbetad och sammanställd av Johan Rönnby.  
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1 .  B A K G R U N D  

Fig. 3. Dykbåten Svanen. Foto: Brett Seymour. 

1.2 Kunskapsläget 
1.2.1 Tidigare undersökningar 

Skeppsvraket är beläget på knappt tio meters djup på norra sidan av Stora 
Ekön. Det upptäcktes år 1971 av dykarklubben Doppingarna. Det gamla trä-
vraket var efter upptäckten under ett flertal år en populär plats för sport-
dykning (se Björk 2016). 

Fynd av ålderdomliga lavetter till smidda järnkanoner med kammare 
gjorde att vraket uppmärksammades som historiskt intressant. Kalmar läns-
museum kom därför på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge under 2000-
talet att göra ett flertal fältundersökningar på vraket under arkeologisk led-
ning av Lars Einarsson (se Einarsson & Wallbom 2001, 2002, Einarsson & 
Gainsford 2007, Einarsson 2006, Einarsson 2012). Ett gångspel och nio lavet-
ter till järnkanoner bärgades bland annat vid dessa arbeten. En dendrodate-
ring av träprover från vraket visade att skeppsvirket var fällt vintern 1482/83 
i nordöstra delen av dagens Frankrike. År 2006 utfördes även en provutgräv-
ning i aktern (se Einarsson & Gainsford 2007:2). Utgrävningen gav, trots att 
endast en begränsad yta undersöktes, ett stort och varierande fyndmaterial. 
Det handlade bland annat om träkärl, tallriksfragment, glas, knappar, läder, 
metall, körsbärskärnor och hasselnötter. Men även tegelsten, flinta, korro-
derat järn och släckt kalk från en tunna hittades. Det relativt stora osteo-
logiska materialet bestod huvudsakligen av styckade djurben från nöt som 
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tolkades ha varit packat i de laggkärl vars rester också påträffades i området 
(Boetius 2011). Även armborstpilar och delar av ett ringbälte i brons togs 
upp från botten. Ett märkligt fynd var även en liten miniatyr av en kanon-
lavett. Föremålen ställdes efter undersökningarna ut på Blekinge museum 
(se Jahrehorn 2009). 

Fig. 4. Bärgade trälavetter till järnkanoner i Blekinge museum. Foto: Brett Seymour. 

Fig. 5. Minst två lavetter till kanoner finns kvar på botten vid vraket. Kanoner till de nya 
skeppen var viktiga och det finns från år 1487 i Köpenhamn nämnt en ”Hans pulver-
mester/byssemester” och från 1493 en ”bössestöper Chort” båda avlönade av kung Hans 
(Barfod 1990:198). (position bilden 513674, 6222234). Foto: Brett Seymour. 
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Fig. 6. Miniatyrkanon hittad 2006, kanske en leksak? (Einarsson, L. 2008b). 

Fig. 7. Gångspel, 120 cm högt (0,90 m) och 0,40 m brett 
bärgat vid tidigare undersökningar. Spelet är förhållan-
devis litet (se diskussion hos Einarsson 2008:8). Det är upp-
hittat i fören på vraket (Einarsson & Wallbom 2002:15). 
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Fig. 8. Ett fäste till ett gångspel (N) finns kvar på botten. Det runda hålet är cirka 30 cm i 
diameter och avsmalnande nedåt. Timret är avbrutet i ena änden, i den intakta änden finns 
ett 0,25 cm brett hak, förmodligen för att passa mot ett spant. Avståndet från hålets mitt till 
haket är 103 cm. Man kan misstänka att Gribshunden haft flera gångspel och det är därför 
oklart om fästet tillhör samma spel som det bärgade. Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 

År 2013 påbörjade det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid 
Södertörns högskola en ny studie av vraket vid Stora Ekön. Under 2013– 
2017 var arbetet en del av projektet ”Ships at War” (se Rönnby 2019, särskilt 
s. 169-174). Efter det har arbetet bedrivits som en del av en större forsk-
ningsstudie om tidigmoderna skepp och samhällsförändring som MARIS 
utför tillsammans med bland andra Southamptons universitet och forskare 
från Försvarshögskolan. Fältundersökningarna har sedan 2013 skett i nära sa-
marbete med Blekinge museum och i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge 
län. Ett flertal mindre undersökningar som främst inriktats på skeppsdoku-
mentation har genomförts med tillstånd givet av Länsstyrelsen i Blekinge 
inom ramen för denna forskning (se Rönnby 2015, 2017). 

År 2015 bärgades en uttrycksfull träfigur från vraket som ursprungligen 
varit placerad längs fram i skeppet, utstickande under förkastellet. Motivet 
med ett monster som slukar en människa återfinns i samtida skulpturer, 
kyrkokonst och på vapensköldar (se fig. 84). Även om senmedeltida gripar i 
kunde avbildas ganska fritt kan inte utformningen av figuren direkt kopplas 
till skeppets namn. Kanske ska man mer se den som dels ett utryck för en 
mänsklig vilja att besjäla fartyg, och dels som en del i en lång historisk tradi-
tion med monster och drakar på skeppsstävar. Att det var vanligt att ha en 
figur liknande den bärgade i fören på stora fartyg framgår inte minst från 
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samtida bilder och målningar från 1400- och 1500-talen (se tex fig. 86). Rent 
strategiskt bör de framskjutande monstren också ha fungerat som psyko-
logiska vapen när man närmade sig en fiende (om figuren se diskussion hos: 
Lavér 2017, Eriksson 2019b, 2020, Rönnby 2019b, 2020, Warming 2017, 
2019:105). 

Fig. 9. Den 2015 bärgade stävfiguren. Senmedeltida ”monster” som slukar en människa. 
Foto: Ingemar Lundgren. 

Fig. 10. Monsterfiguren sitter i änden på den kraftiga balk som stöttade det trekantiga 
förkastellet A) Infästningar till tvärbalkar. B) Förmodligen infästning för en knekt lik-
nande den man kan se i fören på Matarómodellen (efter Eriksson 2015). Foto: Ingemar 
Lundgren. 
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Fig. 11. Skeppsristning från Sæby kyrka föreställande ett tidigmodernt skepp med en 
framträdande stävfigur i fören på skeppet (efter Christensen 1969). 

1.2.2 Identifieringen 
I samband med Kalmar länsmuseums fältarbeten identifierades vraket av 
Ingvar Sjöblom genom skriftliga källor som ett skepp tillhörande den danske 
kungen Hans (i Sverige även kallad Johan II). Fartyget förliste år 1495 när 
kungen var på väg till ett viktigt möte med den svenske stormannen Sten 
Sture d.ä. i Kalmar. Förlisningen skall ha skett efter en brand ombord då 
skeppet låg för ankar. 

En detaljerad skildring av händelsen är gjord av Tyge Krabbe, som själv 
var med ombord vid tillfället, och som förlägger förlisningen till platsen ”Ege-
sund” (Eksund) utanför ”Rendebye” (Ronneby). Att några skriftliga historiska 
källor istället anger Kalmarsund som förlisningsplats ska förmodligen, enligt 
Sjöblom, ses som en förväxling. Krabbes uppgifter i kombination med skep-
pets konstruktion och fyndmaterialet ombord gör att identifieringen av 
vraket förefaller tämligen säker. Att vraket ligger innanför en ö med namnet 
St Ekön och förlisningsplatsen sägs varit ”Eksund”, stärker också antagandet 
att det är vraket efter kung Hans skepp som ligger här på botten. 

Tyge Krabbe kallar i sin vittnesbeskrivning skeppet som förliser för 
”Gribhund”. Ett något märkligt namn som återkommer i Huitfeldts krönika 
från 1599 där han kallar skeppet för ”Grybshunden” och då även uppger att 
det var en ”stor Cravel”. I Caspar Weinrich Danzigerkrönika avseende året 
1495 kallas dock det förlista skeppet bara för ”Grifun” (Gripen). 
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Även om andra möjligheter inte helt kan uteslutas har såväl den danske 
historikern Jörgen Barfod som Ingvar Sjöblom antagit att det måste röra sig 
om ett skepp som omnämns första gången år 1486. Kungen var då på en resa 
till Norge och skrev då under ett brev ombord på vad han själv kallar ”navi 
nostra GRIFFONE”. Vad som måste vara samma skepp, fast namnet nu inte 
skrivs på latin, utan som Griffen, nämns även året efter i en lista över skepp 
i samband med ett fälttåg till Gotland 1487. David och Griffen är kungens två 
största skepp i denna lista. Griffen ska då ha reparerats på guteön i ”Garbe-
havnen” (Västergarn?). Hon omnämns även i anknytning till en resa till Eng-
land år 1493 tillsammans med skeppet Svanen. Vid detta tillfälle omtalas också 
vad som förmodligen var skeppets bestyckning på resan med bland annat 56 
kanoner. Skeppare ombord vid detta tillfälle var Anders Bryggare.  

Att ge skepp namnet ”Gripen” var inte helt ovanligt under denna tid, och 
det finns flera andra exempel på fartyg med detta namn under tidigmodern 
tid. Typiskt för tiden är också att stavningen kan variera mellan olika källor. 
Om det därför är frågan om ett verkligt namnbyte år 1495 när Tyge Krabbe 
kallar skeppet för Gribhund eller bara någon form av uttalsmässigt eller 
språkligt missförstånd får därför vara osagt, även om det senare förefaller 
mycket möjligt (se diskussion i Warming 2020b). I denna rapport används 
oftast benämningen Gribshunden för vraket då det är etablerat inte minst 
bland allmänheten i Ronneby. Det ska dock främst betraktas som ett mo-
dernt arbetsnamn (mer om skriftliga källor och identifieringen se Einarsson 
2008:10-11, Sjöblom 2019, 2015:33–49, även Barfod 1990). 

1.2.3 Skeppsvraket 
Ett viktigt resultat av de undersökningar som utförts tidigare är insikten om 
den stora potential som vraket har avseende skeppsarkeologiska studier (se 
Eriksson 2015). Som ett mycket tidigt bevarat exempel på ett stort nytt kra-
vellbyggt skepp, samtida med till exempel Christoffer Columbus omtalade 
skepp Santa María från 1492, är vraket ett unikt arkeologiskt fynd. 

Avståndet från akterstäven fram till platsen där olika delar från förpartiet 
ligger är cirka 30 meter. Rader av spant sticker upp på såväl på babords- som 
på styrbordssida indikerande skrovsidornas sträckning. Dessa eroderade 
spanttoppar är inte dock inte jämnt centrerade runt en tänkt förlängning av 
kölens riktning från aktern. Huvudorsaken till detta är troligen att delar av 
skrovet fallit ut på olika sätt (avseende kölen och storlek se vidare kap 3). 

Aktern är den del av vraket som reser sig högst över botten idag. Den 
nedre delen av akterstäven är bevarad på sin ursprungliga plats ovanpå kölen 
och är drygt 1,5 meter hög (B). En tydlig spunning är urskiljbar i hela stävens 
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bevarade längd och även de två bordplankorna närmast kölen, sandborden, 
finns på plats. Utifrån vad som idag är synligt på platsen har det ännu inte 
gått att fastställa exakt hur skeppets akter över bottenstockarna var byggd. 
Några större timmer rakt bakom akterstäven är dock förmodligen delar av det 
för tiden typiska utfallande akterpartiet ovanför roder och rorkult. 

Fig. 12. Ortografisk 3D-vy över aktern. Ovanpå rodret (C) och bredvid rorkulten (K) 
ligger den bottenstock som stod längst bak utfallen, med en tapp i botten för infästning 
mot kölen. Mellan de stående bottenstockarna (D) och rodret (C) är flera utfallna upp-
längor. En vidare dokumentation av dessa skulle möjliggöra en rekonstruktion av hela 
akterns skrovform. Avståndet från akterstäven (B) till vad som tolkats som mesanmastfoten 
(M) är cirka 4 m. Det är möjligt att den ligger i ungefärligt ursprungligt läge och därmed 
visar på placeringen av den aktre masten. Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 
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Fig. 13. Bakom bottenstockar (D) och akterstäv (B) ligger utfallna timmer som tillhört 
det utskjutande akterpartiet (V). Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 

Fig. 14. Akterstäv (B) till vänster i bild, höjd idag 1,5 m största bredd 0,70. Foto: Johan 
Rönnby. 
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Fig. 15. Rodret (C) liggande platt på bottnen. Foto: Johan Rönnby. 

Fig. 16. Mesanmastfoten (M) Hålet 25 x 15 cm. Hela timret är 2,44 m långt. Foto: Johan 
Rönnby. 
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Fig. 17. Rorkulten (K), där den går ner i botten är en 17 cm bred infästning för rodret 
synlig. Foto: Jan-Erik Andersson. 

Det cirka 6,5 meter höga rodret (C) har fallit förut och ligger ett par meter 
styrbord om akterstäven. Den övre del av rodret som pekade framåt är 
rundad på ett sätt som man kan se på olika avbildningar från tiden (se fig. 
80, jfr också rodret på skeppet Mars, Eriksson 2013:15). Rodret har två 
genomgående hål varav det nedre var för en säkerhetslina om rodret skulle 
lossna från rodermaljorna och det övre hålet har förmodligen samband med 
rorkultens infästning. Rorkulten (K) ligger på botten mellan rodret och 
akterstäven och består av ett kraftigt timmer med ett fyrkantigt urtag i ena 
änden och avbruten i den andra (fig. 17). 

Framför stäven står idag en rad av Y-formade bottenstockar (D). Dessa 
är tillverkade av stora krumvuxna timmer och formen avslöjar att skeppet 
hade en skarpt byggd undervattenskropp. På ett av spanten som fallit ner ser 
man att de varit fästa genom att vara ”tappade” i själva kölstocken (jfr Adams 
2013:128). 

Den större delen av Gribshundens inre konstruktion är täckt av sediment. 
Ett stort antal lösa däcksbalkar är dock synliga på platsen, de varierar i stor-
lek förmodligen indikerande ursprung från olika däcksnivåer. Balkarnas 
ändar vilade ursprungligen på balkvägare placerade längs skrovsidans in-
sida. Balkvägare är synliga på styrbordssidan midskepps (E) och i bogen vid 
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babordssidan (F). Balkarnas infästning i skrovet har även varit förstärkt med 
knän. Ett flertal kraftiga, ursprungligen stående knän ligger också lösa på 
vrakplatsen. Betingbalken ligger utfallen midskepps på babordssida (G). Den-
na användes för att fästa ankartrossen och på ovansidan finns två urtag i vilka 
korta stående timmer varit placerade. Betingbalken bör ursprungligen ha 
varit placerad i förskeppet. En liknade konstruktion finns på Kraveln 
(Adams & Rönnby 1996:31) och Ringaren (Svenwall 1994:60). Även på den 
så kallade Matarómodellen finns en sådan betingbalk som då sticker ut 
genom skrovsidan (se fig.22).  

Fig. 18. Ortografisk 3D-vy förpartiet (bokstäver se bildtext fig. 21). Bild från 3D-fotoplan 
av Paola Derudas. 
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Fig. 19. Förstäv (H). Foto: Johan Rönnby. 

Fig. 20. Det kraftiga klystimret (I) till vänster med hak för brädor och förstäven (H) till 
höger (under en däcksbalk). Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas.  

Den långa förstäven (H) (ca 4 meter) ligger lös platt utmed botten. Den är 
svagt böjd och har en längsgående spunning. I den ände som försvinner ner 
i botten finns spår av kraftig laskning mot kölen alternativt mot en kortare 
mellandel i övergången mellan stäv och köl (jfr Landström 1980:56). 

Ankartrossen löpte ut genom klyshål i bordläggningen på vardera sidan 
av förstäven. Hålet har förstärkts genom ett stort timmer som ursprungligen 
varit placerat mot bordläggningens insida (I). Detta klystimmer är försett 
med tydliga snett diagonalt orienterade ”klinkhak” på utsidan (fig. 20). 
Förkastell med utsida gjord av ”överlappande brädor” kan man ofta se på 
samtida bilder (se tex fig. 24). Stävfigurens balk (P) som påträffades i anslut-
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ning till klyshålen ger vidare en möjlighet att rekonstruera det trekantiga 
förkastellet. Nedre delen av förpartiets undervattensskrov verkar dessutom 
vara bevarat relativt intakt (J). 

Under slutet av 1400-talet hade fartyg av Gribshundens storlek vanligtvis 
tre master. Med tanke på att vattendjupet inte är så stort bärgades förmod-
ligen det mesta av master, segel och rigg strax efter förlisningen då dessa bör 
ha stuckit upp ovanför vattenytan. Den vid medeltidens slut vanligtvis kraf-
tiga stormasten var förankrad i kölsvinet midskepps, detta stora timmer är 
förmodligen bevarat nere i sedimenten. Fock- och mesanmast var betydligt 
mindre och var förankrade högre upp på däcken. Vad som sannolikt är foten 
för fockmasten har påträffats lös i förskeppet (L). Ett timmer med kvad-
ratiskt urtag ungefär fyra meter för om akterstäven bör vara mesanmastfoten 
(M) (fig.12 och 16). Timret har urtag i ändarna för att förmodligen vila på 
längsgående vägare (se även bildtext). 
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Fig. 21. 3D- fotoplan över vrakplatsen 2019 (av Paola Derudas och Brett Seymour). Ett 
vitt måttband anger kölens ungefärliga sträckning. Numrering av olika i texten nämnda 
observationer: ”valv” (A), akterstäven (B), rodret (C), Y-formade bottenstockar (D), balk-
vägare styrbordssidan midskepps (E), balkvägare babordssidan bog (F), betingbalk (G), 
förstäven (H), klystimret (I), förpartiet? (J), rorkulten (K), fockmastfoten? (L), mesan-
mastfoten (M), infästning gångspel (N), fäste för kanoner? (O), plats för stävfigur (P), 
”uthult” (Q), platsen för schakt 2019 (R), plats för schakt 2006? (S), ”Låda vapentill-
verkning” (U). Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas.  
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Fig. 22. Den så kallade Matarómodellen brukar ofta anses som den bästa källan till hur 
ett ”medelhavskravellskepp” såg ut i detalj i slutet av medeltiden. Modellen är ett votiv-
skepp från Katalonien och har C14-daterats till perioden 1456–1487. Den finns idag i 
Rotterdams Maritime museum (de Meer 2020). 

1.3 Historiskt och skeppsarkeologiskt sammanhang 
Slutet av 1400-talet var en tid av förändring när det gäller konstruktionen av 
större fartyg. En del av detta var att man ibland började bygga bordlägg-
ningen med plankorna lagda kant i kant på så kallad kravell (för en översikt 
se Adams 2013:53–98). Även riggen förändrades, antalet master ökade på de 
stora skeppen och man började kombinera fyrkantiga råsegel med ett latin-
segel på en mesanmast i aktern. 
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Vid tiden för Gribshundens förlisning bedrevs striderna till sjöss fortfa-
rande oftast genom bordning och närstrid (se Warming 2019). En nymodig-
het ombord under 1400-talet var dock den allt mer intensiva användningen 
av krut, bössor och kanoner. Kanoner är belagda från 1300-talets början och 
användes bland annat år 1346 vid slaget vid Crecy (Rosborn 2009, kanoner i 
Danmark, se Mortensen 1999). Kanonerna ombord på skepp var dock under 
1400-talet oftast förhållandevis små pjäser som avfyrades från relingen, från 
kastellen eller rent av från märskorgarna uppe i masterna. Ett stort löst 
timmer (O) midskepps på vrakplatsen med regelbundet placerade hål har av 
Niklas Eriksson föreslagits kunna ha varit avsett för monteringen av klykor 
till små kanonlavetter (Eriksson 2015). I slutet av 1400- talet finns de första 
beläggen på kanonportar även i skeppssidan på vissa skepp. 

De största av de nya skeppen kallades i Europa ofta för karacker, även om 
andra benämningar också förekommer. I Norden förefaller ”kravel” vara 
den mest vanliga termen oavsett storlek på skeppen och då syftande på den 
nya typen av slät bordläggning. 

Fig. 23. Målning av Vittore Carpaccio från 1497–98 (beskuren). I bakgrunden syns stora 
segelskepp av samma typ som Grifun/Gripshund, varav ett har kölhalats för renovering. 
I denna tid av geografiska upptäckter, erövringar och långväga sjöfart utvecklade italien-
ska konstnärer också perspektivmåleriet och förmågan att avbilda en obegränsad rymd. 
Att detta sker samtidigt är knappast en slump. Bilden ingår i en svit kallad Legenden om 
St Ursula och originalet finns i Gallerie dell’Accademia i Venedig (för diskussion om 
perspektivet och samtiden se Gardinai 1992). Bildkälla: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/c/c8/Accademia_-_Incontro_e_partenza_dei_fidanzati_-_Vittore_ 
Carpaccio.jpg 
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Fig. 24. En annan målning i samma svit av Carpaccio från 1490 där man bland annat väl 
ser det trekantiga klinkbyggda förkastellet med stora klyshål på ett nytt kravellskepp. 
Platsen är hamnen i Köln. Bildkälla: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vittore_Carpac 
cio_041.jpg. 

Utvecklandet av de nya stora skeppen sker samtidigt med en allmän föränd-
ring i Europa som bland annat handlar om tillkomsten av nya och mäktigare 
kungastyrda stater. De ekonomiska strukturerna och utvecklingen häm-
mades av de medeltida feodala förhållandena och de nya staterna erbjöd ett 
alternativ till detta. I anslutning till de nya staternas kontroll, försvar och 
erövringar fanns ett behov av effektiva krigsskepp. Men välseglande och last-
dryga skepp behövdes också för handel och frakt och inte minst för att frakta 
hem rikedomar och varor från en värld som under denna tid blev mycket 
större genom de geografiska upptäckterna (generellt se Anderson 1987, 
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Glete 2000, 2002, Wallerstein 2011, Nordin 2020, för specifikt Sverige och 
skepp, se Adams & Rönnby 1996, 2013, 2020, Rönnby & Sjöblom 2015). 

Samhällsomdaningen med bland annat militär upprustning och sats-
ningar på nya skepp är en process som sker i hela Europa, även om det finns 
kronologiska skillnader mellan centrum och periferi (för krigsorganisation i 
Norden, se Hallenberg & Holm 2106; 27–38, Neuding Skoog 2018:22 ff.) 
Inledningsvis är det också ett maktspel. Danska och nordiska regenter som 
Margareta, Erik av Pommern och Kristoffer av Bayern lät alla bygga och ägde 
örlogsskepp. Men även regionala furstar, stormän och biskopar och inte 
minst rika handelsstäder hade under slutet av medeltiden flottor och skaf-
fade sig nya stora fartyg. Detta förhållande är under 1400-talet utmärkande 
för ägandet av skeppen och organisationen av skeppsbyggeriet. Till exempel 
hade kung Hans huvudmotståndare Sten Sture en örlogsflotta där det ingick 
enstaka större kravellbyggda skepp (Glete 2002, Barfod 1990:119). Ett annat 
lite senare exempel är den danske stormannen och amiralen Sören Norbys 
egen flotta som han opererade från Gotland 1524–25. Norby var en nagel i 
ögat på såväl svenskar och danskar som tyskar. På våren 1525 förlorade han 
dock merparten av sina skepp när han anfölls av lybska skepp vid Pukaviks-
bukten i Blekinge (se Larsson 1964:248–250, Larsson 1986, Barfod 1990:167). 

Nya örlogsskepp och moderna kanoner var dock mycket resurskrävande. 
Med tiden blir innehavet av större välbeväpnade fartyg därför något som 
koncentreras till de främsta makthavarna och nationsbyggarna. I Sveriges 
fall sker detta tydligt med Gustav Vasas maktövertagande och hans satsning 
på en ny flotta under 1530-talet. I Danmark sker detta tidigare men också 
mer utdraget. Tendensen är dock tydlig redan under kung Hans far Kristians 
tid och Hans fortsätter sedan att ha stora marina ambitioner (se vidare slut-
diskussionen kap 3). 

Den skeppstekniska utvecklingen och innovationerna i slutet av medel-
tiden skedde förmodligen inledningsvis till stor del i anslutning till kapital-
starka medelhavsstäder med lång sjöfartstradition som Genoa och Venedig. 
Här fanns resurser och behov av att skapa säkra och effektiva fartyg för såväl 
handel, persontransporter som örlog. Som viktiga handelscentra med lång-
väga kontakter fanns också förutsättningar att kombinera olika byggnads-
traditioner. I de italienska hamnarna möttes nordeuropeiska koggar, rund-
bukiga handskepp och latinriggade kravellbyggen (Ellmers 1994, Friel 1994). 
En vanlig benämning på de stora lastdryga fartyg som blev resultatet av detta 
är ”cocha” men snart kallades vissa av dem också ”carakes”, möjligtvis 
syftande på de större av dem (se Adams 2013:69–70). Genom täta ekono-
miska kontakter spreds de byggnadstekniska nymodigheterna snart norrut 
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till Atlantkusten och de befintliga handelsmetropolerna där (se vidare slut-
diskussionen kap 3). Det hanseatiska nätverket medförde att de skepps-
tekniska nymodigheterna med tiden även nådde Östersjön. Tidiga repara-
tioner och byggen av kravellskepp skedde till exempel i Gdańsk på 1470-talet 
(Mozejka 2019). De första ”medelhavskarackerna” kan därför byggnadsmäs-
sigt ses som utgångspunkten för de nya furstarnas örlogsskepp och den fort-
satta utvecklingen av europeiska stora skepp som snart skulle komma att ske 
på statliga varv och skeppsgårdar. 

När det gäller anpassningen för oceanfart talar mycket för att den iberiska 
halvön var ett viktigt område för den skeppsbyggnadstekniska utvecklingen 
i slutet av medeltiden. I anslutning till bland annat de upptäcktsresor som 
Henrik Sjöfararen initierade under 1400-talet byggdes här nya välseglande 
skepp som var väl lämpade för tidens långresor. Bordläggningen på dessa 
skepp var gjord i kravellteknik. Den vanligaste benämningen på skeppstypen 
är karaveller. Ordet ”kravell”, som kommer att bli termen för detta bygg-
nadssätt i Nordeuropa, förefaller härstamma från denna skeppstyp (se dis-
kussion hos Adams 2013:70-71). Större skepp i Portugal och Spanien kal-
lades dock ofta för ”nau” (nao) och inte för karaveller. 

Karavellerna var under 1400-talet riggade med latinsegel, ofta på två mas-
ter. Ett tidigt belägg för ett skepp riggat på ett nytt sätt, där man kombinerar 
råsegel på fock och stormast med ett latinsegel på mesanmasten, finns i ett 
katalanskt dokument från 1406. Ett fat från Málaga som är daterat till cirka 
1400 brukar också anses vara den första avbildningen av ett tremastat skepp 
med en sådan rigg (Adams 2013:70, Landström 1969:96). 

En intressant omständighet i det iberiska sammanhanget är att Danmark 
vid mitten av 1400-talet ska ha haft relativt många kontakter med Portugal, 
och att danskar ska ha deltagit i ett flertal långväga sjöexpeditioner bland 
annat söderut längs Afrikas kust men också på Nordatlanten (se vidare slut-
diskussionen). 

Långväga resor på haven skedde med ambitionen att inskaffa dyrbara 
varor, rikedomar och slavar men också för att bedriva fiske och fångst. Från 
och med 1540-talet fanns det vid Red Bay i Labrador en baskisk valfångst-
station (Grenier, Stevens & Bernier 2007). Men redan under andra hälften 
av 1400-talet var fjärrfiske runt Island väletablerat, och en verksamhet som 
även kunde utgöra en källa till konflikter. Resan till England med Griffen år 
1493 skall just också ha handlat om att diskutera fiskerättigheter i vattnen 
kring Island (Sjöblom 2015). 
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Fig. 25. Kung Hans och drott-
ning Kristina av Sachsens grav-
sten i Knuds kirke. Prins Kristian 
står mellan dem. Bildkälla: 
https://i.pinimg.com/originals/ 
d3/9c/d8/d39cd80728cbc0d 
55cbd4a97c9853e3a.jpg 

Ytterligare en anledning till resor (i varje fall retoriskt) var korstågsambi-
tioner. Sedan Konstantinopels fall år 1453 var detta något som ständigt 
planerades och diskuterades av påven och av olika europeiska furstar. Intres-
sant i ett danskt perspektiv var att de oldenburgska kungarna såg en möj-
lighet att sådana erövringståg och kristnandet av hedningar även skulle 
kunna riktas västerut, mot inuiter och förmodligen också mot vad som bör 
ha varit nordamerikansk ursprungsbefolkning. Folkslag som såväl Kristian I 
som Hans bör haft viss kännedom om genom de seglatser som med största 
sannolikhet relativt ofta gjorts västerut utifrån de gamla nordiska bosätt-
ningarna på Grönland tidigare under medeltiden. Den grönländska norröna 
populationen förde dock under 1400-talet en alltmer tynande tillvaro och 
var på väg att glömmas bort i Norden (se Landström 1964, Møller Jensen 
2007, Ullidtz 2017). I början av 1520-talet fick Sören Norby i uppdrag av 
Kristian II att segla till Grönland för att återuppta dessa gamla kontakter, 
men Gustav Vasas uppror kom emellan och resan ställdes in i sista stund 
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(Larsson 1979). De danska nordatlantiska ambitionerna skulle dock ta ny 
fart i början av 1600-talet (se Nordin 2020:35). 

Den andra hälften av 1400-talet var politiskt en tämligen rörig period i 
skandinavisk historia. Kalmarunionen där Danmark och Sverige var före-
nade var fortfarande en realitet även om inhemska riksföreståndare under 
långa tider styrde över det östliga svenska området. Gribshundens förlisning 
1495 har en direkt anknytning till detta maktspel då den danske kungen 
Hans i början av sommaren detta år var på väg till Kalmar för att förhandla 
med Sten Sture. Målet var att försöka återupprätta unionen. Den svenske 
stormannen hade under lång tid förhalat Hans sedan länge beslutade och 
överenskomna tronbestigning också i Sverige. Kanske på grund av dåligt väder 
hade kungen sökt skydd med sin flotta på ankringsplatsen utanför Ronneby. 

De skriftliga källorna säger att eld då utbröt på kungens skepp och att det 
ska ha blivit en explosion när branden nådde krutet ombord (något som 
vanligtvis brukade förvaras i förskeppet). Det sägs vidare att frälsemän, guld, 
silver, privilegiebrev och kungens bästa ”fatabur” gick förlorade när kung 
Hans stora kravell gick till bottnen. En märklig historia är den om kungens 
personlige astronom och ”mattematicus” som också ska ha förolyckats vid 
händelsen. I Tyge Krabbes skildring sägs det att ”denn bugende doctor” 
brändes ihjäl. Ingvar Sjöblom har föreslagit att ”bugende” kanske pekar på 
ett burgundiskt ursprung för den lärde magikern (Sjöblom 2015). 

Kungen var själv inte ombord vid olyckstillfället utan var på väg till några 
av de andra skeppen i en mindre båt. I senare krönikor av Hans Svaning och 
Arild Huitfeldt uppges dessutom att några av dessa skepp ska ha förlist 
under nästkommande natt i en storm (se Sjöblom 2015:41-43). 

Fig. 26. Nya utställ-
ningen om Gribs-
hunden och Blekin-
ges historia i Kall-
badhuset, Ronneby 
Brunnspark. Foto: 
Johan Rönnby. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
De nya tidigmoderna skeppens konstruktion och utveckling berör generellt 
en central teoretisk fråga i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
avseende den materiella kulturens roll i samhällsutvecklingen och det dialek-
tiska samspelet mellan oss och våra ting. De ekonomiskt starka handels-
städerna och de nya staternas roll i skapandet av skeppen belyser också tydligt 
maktförhållandenas betydelse, något som ibland underskattats eller valts bort 
i diskussionen (se diskussion och referenser hos Adams & Rönnby 2019). 

Fig. 27. Visning på bryggan vid 
Saxemara. Foto: Brett Seymour. 

Vraket efter Gribshunden och dess kända specifika historiska kontext i an-
slutning till kungen, det danska stadsbyggandet och den nya atlantiska 
sjöfarten ger en möjlighet att studera detta ämne inte bara övergripande 
teoretiskt, utan också i detalj som en fallstudie och genom ett arkeologiskt 
material. En förutsättning för att kunna göra en sådan analys och inte minst 
för jämförelser med andra vrak och skeppsavbildningar är en arkeologisk 
dokumentation och rekonstruktion av vraket. Det utförda fältarbetet syftar 
till att få fram ett sådant empiriskt underlag. Det handlar då om att förstå 
skeppets byggnadskonstruktion men också dess inre organisation, beväp-
ning, föremål och utrustning. Ett skepp som arkeologiskt studieobjekt, spe-
ciellt när det gäller samhällelig roll och betydelse, är självklart en helhet.  

Mer specifikt historiskt och inte minst förmedlingsmässigt ger Gribshun-
den dessutom en unik möjlighet att inom ramen för bland annat ett nytt 
museiprojekt i Ronneby berätta om historien och de senmedeltida aktörerna 
utifrån flera olika nivåer och perspektiv: lokalt, regionalt och globalt. Det 
lokala sammanhanget handlar om den danska kuststaden Ronneby och dess 
naturhamn innanför den skyddande ö där Gribshunden låg för ankar när 
hon sjönk. Det regionala perspektivet berör den senmedeltida kampen om 
Östersjön, om hårdföra nordiska furstar och statsbildningsprocesserna i 
Danmark och Sverige. Det globala perspektivet handlar slutligen om över-

31 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

G R I F U N / G R I B S H U N D  ( 1 4 9 5 )  

gången från medeltiden till den nya moderna tiden, om geografiska upp-
täckter, exploatering och den roll europeiska oceangående örlogsskepp som 
Gribshunden hade i denna process. 

Utifrån den befintliga kunskapen om vraket formulerades följande över-
gripande frågeställningar inför fältarbetet 2019:  

1. Vrakets storlek. Avser längd och bredd men även skrovform och över-
byggnad. Gribshunden bör ha varit ett av kung Hans största skepp och antal 
besättningsmän och beväpning går grovt att uppskatta från skriftliga källor 
(se Sjöblom 2015). Men vad innebar detta rent fysiskt och tekniskt? Under-
sökningarna av skeppets skrov och överbyggnad ger här en unik möjlighet 
att svara på hur stora och ”moderna” senmedeltidens nya stora skepp var. 

2. Gribshunden är ett av mycket få bevarade exempel på ett skepp byggt i 
den för tiden nya kravelltekniken. Hur ser detta ut på ett skepp från slutet av 
1400-talet gällande till exempel drevning, intimring, laskning och förbind-
ningar? Tillhör Gribshunden en speciell byggnadstradition som kan bestäm-
mas geografiskt (politiskt och ekonomiskt)? Hur avviker det man kan stu-
dera på Gribshunden från senare skepp under 1500-talet, till exempel Kra-
veln (1525), Mary Rose (1545) eller Mars (1564)? 

3. Inre organisation. Hur var skeppet organiserat ombord avseende ut-
nyttjande av tillgängligt rum? Hur avskildes olika kategorier av människor? 
Hur fungerade ansvarsfördelningen? Organisationen ombord på ett krigs-
skepp är självklart speciell och ska möta olika krav på funktion till sjöss och 
under strid, men kunskaper om denna organisation kan även öka vår för-
ståelse för den omgivande samhällskontexten. 

4. Symbolik och dekoration. Ett av de mesta uppseendeväckande fynden 
från vraket är än så länge den 2015 bärgade ”monsterfiguren” framför för-
stäven. Finns det ytterligare symbolik och dekor i anslutning till för- och 
akterkastell? Ska man beakta utsmyckning främst som konst och ”tradition”, 
som psykologiska redskap under fara och strid eller är det framförallt fråga 
om manifestationer av kungen och den tidigmoderna staten? 

5. Beväpning och krigsorganisation ombord. Hur marint anpassad var 
den? Hur pass reglerad och standardiserad? Typ av personlig skydds- och 
krigsutrustning ombord? För- och akterkastellens konstruktion och funk-
tion i anslutning till bordningsstrid? Kanonerna ombord, storlek och typer 
och deras placering. Var de placerade vid relingen? Fanns det hål eller luckor 
genom denna? Var kanske Gribshunden rent av så modern att hon redan 
hade fått någon kanonport i skeppssidan? 

En uppföljning av och kommentarer till dessa frågeställningar finns i den 
avslutande diskussionen i kap 3. 
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2. Redogörelse för undersökningen 2019 

2.1 Planer och 3D-dokumentation 
I samband med undersökningen har en ny översiktsplan över hela vrak-
platsen upprättats (se fig. 29 samt: http://vr.humlab.lu.se/projects/3DHOP/ 
DARKLab/Gribshunden/GH19_LC). Planen och den interaktiva 3D-mo-
dellen har framställts av Paola Derudas vid Lunds universitets LUNARC-
center genom rendering och processering av cirka 4 000 högupplösta under-
vattensbilder tagna av Brett Seymour. Planen har sedan också georefererats 
i SWEREF. Den digitala planen ger en möjlighet att översiktligt studera vrak-
platsen från olika vinklar, fokusera på speciella detaljer, mäta avstånd och 
dimensioner på de avbildade objekten samt fastställa deras position. Olika 
nivåer och faser i utgrävningen av schaktet har kontinuerligt 3D-dokumen-
terats med foto och bearbetats till schaktplaner av Paola Derudas och Ro-
drigo Pacheco (se bilaga 2). Den digitala datan har också använts i samband 
med rekonstruktionsarbetet av skeppskonstruktionen (jfr metodisk diskus-
sion i Pacheco-Ruiz et al. 2018, 2019; McCarthy et al. 2019). 

Fig. 28. Ram av rör för dykarna att ligga på vid utgrävning. Foto: Brett Seymour. 
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Speciella digitala 3D-modeller av vissa av de bärgade artefakterna har vidare 
gjorts vid LU Digital Archaeology Lab (DArk Lab) med hjälp av Eva och 
Spider 3D Structured Light Scanners. Detta möjliggör till exempel att man 
digitalt kan ”återplacera” dessa på skeppet. Artefakter som dokumenterats 
på detta sätt innefattar trästop och lock (Fnr A33), armborst (Fnr A7), bly-
kula (Fnr A21) och myntkrusta (Fnr A9). Alla dessa artefakter har också 3D-
printats av Brendan Foley på Lunds Tekniska Högskola.  

Fig. 29. Koordinatsatt översiktplan av vraket med området för provschaktet utmärkt och 
numrerat i 1x1 m rutor. Endast T1 grävdes vid undersökningen, dock utvidgades schaktet 
åt nordväst utanför T1. Foto och bearbetning: Brett Seymour, Paola Derudas & Rodrigo 
Pacheco.  
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2.2 Skeppsdelar och fynd utanför provschaktet 
2.2.1 ”Verktygslåda” 

I skeppets centrala förliga del observerades rester av en mindre trälåda (cirka 
0,60 x 0,30 m stor NV-SO). Locket saknas men sidorna av plankor förefaller 
någorlunda intakta. Innehållet är kraftigt korroderat men verkar bestå av 
bland annat blykulor, rester av en degel och flintbitar. Möjligtvis är det 
någon slags ”verktygslåda för ammunitionstillverkning”. Ingen friläggning 
skedde på platsen och lådan är lämnad in situ (position 513674, 6222245). 

Fig. 30. Fynd av ”verktygslåda” (U) för ammunitionstillverkning. Foto: Brett Seymour. 

2.2.2 ”Valv” 
Cirka 6 meter öster om vrakets babordssida något akteröver ligger en stor 
byggnadskonstruktion (position 513694, 622249) 2,22 m lång och 0,35 m 
bred bestående av tre olika delar. Mitten av konstruktionen består av ett 
långt rakt timmer i vars ände på undersidan sitter två kraftiga bitar med hål 
efter infästningar. Konstruktionen är välvd på insidan och bildar på detta 
sätt en portal (med reservation för att den är eroderad så ser välvningen ut 
att bestå av eventuellt tre olika valvbågar med den största bågen i mitten). 
En tolkning är att det handlar om utformningen runt en större öppning på 
skeppet, följande tidens arkitektoniska renässansstil. Det kan handla om en 
portal till ”dörröppningen” in i förskastellet eller till akterkastellet. Delen 
förefaller dock väl kraftig för detta och en annan möjlighet är att den tillhör 
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aktern och då är från översidan av den öppning där rorkulten går in vid 
akterspegeln från toppen på rodret. På holländska och danska benämns 
detta hål för ”henegat” (se fig. 30, 31). 

Fig. 31. Valvbåge (A), öppning för rorkulten i aktern? Bild från 3D-fotoplan av Paola 
Derudas. 

2.3 Provschaktet 
2. 3. 1 Utförandet 

Platsen för provschaktet var vald till styrbord sida midskepps i anslutning 
till vad som antogs kunna vara främre delen av akterkastellet. Ett friläggande 
på denna plats syftade till att möjliggöra en dokumentation av så mycket som 
möjligt av ett tvärsnitt av skrovet vilket ger information om skeppets form 
och höjd. Här fanns även förhoppningsvis möjlighet att studera kravell-
tekniken och övergången från skeppsskrov till kastell. Schaktet var dessutom 
beläget relativt nära det provschakt som grävdes på vraket 2006 av Kalmar 
läns museum. Den då konstaterade komplexa och mångfacetterade fynd-
bilden gällande föremål och utrustning kan därmed jämföras med 2019 års 
undersökning avseende hur skeppets aktre del var rumsligt och innehålls-
mässigt organiserat. 

Schaktet var ursprungligen planerat att ha en storlek av cirka 6x2 meter. 
På grund av det omfattande fyndmaterialet och den komplicerade lagerfölj-
den fick området begränsas till en 3x2 meters ruta i anslutning till skrovsidan 
(benämnd T1, T2 frilades inte). De utfallna timmer som iakttogs nordväst 
om T1 frilades också från sediment så att konstruktionen kunde studeras (se 
nedan). Detta område var cirka 2,0 x 1,0 meter stort och följde två upplängor 
och ett topptimmer. 
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Fig. 32. Medelhavskarack år 1486 med ett valv där rorkulten går in i den utskjutande 
aktern. Källa: bernhardvonbreyd00davi_0123httpsarchive.orgdetailsbernhardvonbreyd 
00davipagen77mode2up.jpg. Ship: Venic, 1486. The building of a ship in Venice. German 
woodcut, 1486, from Bernhard von Breydenbach’s ’Sanctae Peregrinationes.’ 
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Fig. 32. Utgrävning med hjälp av en vattendriven slamsug. Foto: Brett Seymour. 

38 



 

  

 

2 .  R E D O G Ö R E L S E  F Ö R  U N D E R S Ö K N I N G E N  

Fig. 33. Friläggning av skeppstimmer med pensel. Foto: Brett Seymour. 

Ruta T1 delades in i sex 1x1 m stora rutor numrerade A-F som användes 
som klassificering av fyndens position. Med hänvisning till karaktären på 
lagerföljden (se nedan) angavs fyndens vertikala position i form av lager-
position från 1-4 (varje ”stick” cirka 0,35 meter). Schaktet fotodokumente-
rades regelbundet under utgrävningen för återgivning i plan och i 3D. Ett 
urval av dessa planer redovisas i bilaga 2. 

Friläggningen skedde för hand med hjälp av en vattendriven ”siktför-
bättrare” i form av en vattendriven sug, en så kallad ”dredge”. Runt schaktet 

39 



 

  

 
 
 

 

G R I F U N / G R I B S H U N D  ( 1 4 9 5 )  

placerades en byggnadsställning för de dykande arkeologerna att ligga på. 
Detta medförde att bottensedimenten och trädelarna runt schaktet inte ris-
kerade att påverkas av dykarnas rörelser när de arbetade eller besökte plat-
sen. Ställningen var precis som vattensugen också absolut nödvändig för att 
kunna bibehålla sikten runt arbetsområdet. 

Schaktet återfylldes för hand efter undersökningens slutförande. Påträf-
fade fynd omhändertogs och bärgades för vattenförvaring, dokumentation 
och konservering. Dock så togs inte allt ved- och tunnmaterial upp utan det 
gjordes ett representativt urval av detta. De icke bärgade tunndelarna och 
vedträden ligger kvar i schaktet på insidan av den bit av skrovsidan som 
frilades. Den 12 september 2020 genomfördes en efterbesiktning av schaktet 
som vid detta tillfälle var helt återfyllt med sediment och dess utsträckning 
var mycket svår att urskilja gentemot övrig botten (se foto bilaga 3). 

Fig. 34. Stick 2 T1: Ruta C och D närmast balkvägaren E och F till vänster. Delar av sön-
derbrutna tunnor i hela rutan. Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 
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2.3.2 Stratigrafi och fyndspridning. 
Det förelåg vid utgrävningen en markant skillnad mellan det område av T1 
som befann sig på insidan av skrovet (rutorna C-F) och det frilagda området 
utanför den horisontella balkvägaren (ruta A-B samt förlängningen åt NV). 
På utsidan hittades i princip inga fynd (undantaget F7, F27 och F29) utan 
här rörde det sig nästan uteslutande om friläggning av skeppstimmer. 

Grävningen av det cirka 2 x 2 meter stora området inne i skeppet (T1 
rutorna C-F) var komplicerad då det tjocka kulturlagret dominerades av mer 
eller mindre sönderfallna tunnor och vedträn med artefakter och föremåls-
rester blandade med dessa. 

Spridningsmönster och korologiska slutsatser av materialet i de fyra ru-
torna inne i vraket försvårades av den närmast kaotiska miljön och den be-
gränsade yta som frilades (se också nedan 2.3.3). När det gäller den horison-
tella fynddistributionen i rutorna C-F så finns rester av tunnor i form av 
laggar och tunnbottnar i hela området. Fyra tunnor låg mer eller mindre 
intakt sammanhållna. Två av dessa (tunna 2 och 3) låg också längst ned i 
schaktet direkt ovanpå barlasten i vad som förmodligen var nära ursprunglig 
position. Dessa tunnor bör då ha varit packade under nedersta däcket medan 
övriga tunndelar förmodligen varit packade högre upp och fallit ned. Ved-
träna har vidare en spridning till i huvudsak rutorna C-D indikerande att 
dessa framförallt var staplade längst ut mot skeppssidan. Föremål hittades i 
samtliga rutor med en viss koncentration till ruta D och F. De olika dryckes-
bägarna och tallriken återfanns i direkt anslutning till den flätade korgen 
vilket möjligtvis indikerar att de förvarats tillsammans. Att mynten och ring-
brynjedelarna i princip låg på samma ställe kan på samma sätt indikera att 
de ursprungligen förvarats ihop.  

När det gäller vertikal stratigrafi täcks hela vrakplatsen av ett tjockt lager 
av lättflyktiga sediment. På platsen för utgrävningen inne i vraket var detta 
lager cirka 0,1–0,2 m tjockt. I kulturlagret under dessa sediment går inte 
någon lagerföljd att urskilja i själva bottenmaterialet utan det förefaller täm-
ligen homogent. Resterna av tunnorna är spridda ner till ett djup av en dryg 
meter, detta gäller även vedtränas utbredning. Dessa finns dock inte längst 
upp i stratigrafin utan förefaller ha varit packade något längre ner än tun-
norna. I botten under vedträn och annat fyndmaterial ligger barlast av flinta-
singel. De bärgade föremålen hittades på olika nivåer i det frilagda området, 
mellan och i anslutning till tunnor och tunndelar. 

På utsidan av skrovet saknades i princip fynd utan de här utfallna skepps-
timren täcktes bara av ett lager av 0,2–0,5 meter tjockt sediment. 
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Fig. 35. Upphöjning beroende på själva vraket men även att platsen är en sedimen-
tionsfälla. EM2040 MBES från skeppet Triad gjord av Joakim Holmlund, MMT AB. 

2.3.3 Site formation process 
Slutsatserna av spridningsbilden och lagerföljden får betecknas som prelimi-
nära och relativt översiktliga. Den markanta skillnaden mellan utsidan och 
insidan på skrovet bör dock visa att skrovsidan första tiden efter förlisningen 
i detta område var intakt och såväl upplängor som topptimmer stod upp på 
ursprunglig plats. När dessa i ett senare skede föll ut så ackumulerades inga 
fynd ovanpå dessa.  

Öl, stör, silvermynt, husgeråd, tygkläder och brasved bör rimligtvis inte 
ha varit packade tillsammans i samma utrymme. Den kaotiska miljön på in-
sidan av skrovet skulle kunna indikera ett relativt våldsamt förlopp vid depo-
neringen, då också föremål, värdesaker och utrustning från högre däck (ut-
rymmen inne i akterkastellet) föll ned mellan tunnorna. De skriftliga källor-
na beskriver bland annat en explosion ombord. Tunnor och även vedträna 
bör då ha varit staplade på nedersta däcket eller direkt på barlasten.  

Frågan är dock om detta är den viktigaste förklaringen till spridnings-
bilden. Att inte några av däcksbalkarna är på plats i området och att vi inte 
heller påträffade några däcksplankor eller skott som eventuellt skulle sär-
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skilja olika däcksnivåer och utrymmen är nämligen förvånade. En trolig 
möjlighet är därför att man från detta område midskepps på vraket bärgade 
värdesaker och utrustning och att man därför relativt snart efter förlisningen 
bröt upp däcket/däcken. En sådan verksamhet skulle förklara den omrörda 
situationen i schaktet. Blandningen av olika fyndkategorier förefaller också 
stämma med grävresultaten från 2006. 

Med tanke på närheten till staden Ronneby och det förhållandevis ringa 
vattendjupet förefaller en sådan bärgningsverksamhet på vraket mycket tro-
lig. Talande för en omfattande bärgningsverksamhet är också att endast elva 
kanoner hittills lokaliserats medan antalet ombord bör ha varit betydligt 
större när hon förliste. Som tidigare nämnts saknas även rester av master och 
rigg. På den nya 3D-översiktsplanen framgår vidare en ojämn fördelning av 
lösa timmer på vrakplatsen, det gäller särskilt lösa däcksbalkar som är kon-
centrerade föröver på skeppet medan akterdelen och särskilt området i an-
slutning till provschaktet är relativt tomt på större timmer. Detta skulle 
kunna vare ett resultat av bärgningsarbeten där man fokuserade på de om-
råden där man visste att flest värdesaker förvarades. Alltså på de däck och i 
de utrymmen som fanns i akterkastellet. Att väldigt mycket ändå blev kvar 
trots dessa arbeten är ju inte direkt förvånade med tanke på de svårigheter 
man bör haft att arbeta effektivt under vatten (om nya uppgifter om bärg-
ningar på vraket se vidare Warming 2020b). 

Något överraskande är också att spåren av den brand och explosion som 
enligt de skriftliga källorna fick skeppet att sjunka i princip saknas i schaktet 
(förutom möjligtvis i F60). Det gäller såväl avseende brandskador på timren 
som spår i lagerföljden i form av sot och kol. Under förutsättning att branden 
var så våldsam som det sägs i dokumenten måste den ha varit koncentrerad 
till ett annat område på skeppet än midskepps styrbordssida. 
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Fig. 36. På utsidan av skrovsidan består sedimenten nästan uteslutande av naturliga av-
lagringar ovanpå de utfallna skeppstimren. Foto: Brett Seymour. 
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2.3.4 Om utgrävningsmetodiken 
Utgrävningsstrategin följde metodiskt i princip gängse praxis vid grävningar 
under vatten både på vrak och på andra typer av undervattenslämningar. En 
uppenbar nackdel vid undervattensutgrävningar är att utgrävaren har en be-
gränsad tid nere i schaktet (även om man använder rebreather, ytluft etc). 
Platsen i schaktet är också begränsad och man behöver tillgång till en slam-
sug vilket gör det svårt att arbeta tillsammans i samma område. Ett vanligt 
förfarande är därför att man avlöses av nästa dykare som tar över och arbetar 
vidare på samma plats. 

Den mycket komplicerade fyndmiljön i 2019 års schakt var en gräv-
teknisk och arkeologisk utmaning. Den avlösande dykaren har av förklarliga 
skäl inte möjlighet att följa vad som hänt under passet innan. Det finns 
därför en stor risk att man vid överlämningen tappar en del av förståelsen av 
fyndsammanhang och olika kontexter. Regelbunden digital dokumentation 
och möjligheten att upprätta 3D-fotoplaner möjliggör visserligen att man i 
efterhand kan gå in och rekonstruera kontexter. Av förklarliga skäl kommer 
det dock att finnas betydande ”glapp” mellan dessa olika planer även om 
man dagligen gör nya uppdateringar. Den unika kunskap som den grävande 
arkeologen har av hur saker hörde ihop går förlorad trots utmärkta 3D-
fotoplaner. En slutsats av detta är att man på en plats som denna bör ägna 
mer tid för överlämning till nästa dykare (även om det innebär att man måste 
avbryta arbetet för ett tag). 

Den allra bästa lösningen är förmodligen emellertid att man så långt som 
möjligt eftersträvar att samma arkeolog/dykare gräver färdigt enskilda kon-
texter och sammanhang och då både beskriver och låter fotodokumentera 
dessa innan något bärgas eller flyttas från sin in situ-position. Det kan visser-
ligen medföra att utgrävningen tar något längre tid, men vore ändå att före-
dra i en sådan komplicerad fyndmiljö som den på Gribshunden. 

Fig. 37. Friläggning av ved 
och tunndelar. Foto: Brett 
Seymour.  
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Fig. 38. Bearbetad 3D-fotoplan visar ungefär stick/kontext 3. (Paola Derudas & Rodrigo 
Pacheco). Se vidare bilaga 2. 

2.4 Beskrivningar av fynd från schaktet 
2.4.1 Tunnor 

Delar av tunnor var det dominerade fyndmaterialet i schaktet på insidan om 
skrovet (materialet har preliminärt gåtts igenom av Christoffer Sandahl). 
Trätunnor, eller laggade kärl, var under medeltiden det vanligaste sättet att 
förvara och transportera gods och varor på, oavsett om det handlade om vått 
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eller torrt material. Tunnan/laggkärlet bestod av sidoställda stavar, samman-
hållna med tunnband av trä (eller under senare tid av metall). Stavarna har 
vanligtvis en utskuren skåra där lock eller botten placerades, vilket är fallet 
med flera av fynden från Gribshunden. 

Fig. 39. De fyra tunnor som var relativt intakta i schaktet. Bild från 3D-fotoplan av Paola 
Derudas. 

Fyra individuella tunnor dokumenterades på botten varav två förmodligen i 
princip i ursprunglig position i skeppets botten (se fig. 39). Större delen av 
materialet bestod dock av lösa laggstavar och tunnbottnar av mycket va-
rierande storlek. Längden på laggstavarna varierade mellan 0,30 och 0,75 m 
och lockens diameter mellan 0,26 och 0,49 m. Bredden på de olika stavarna 
varierade mellan 0,07 och 0,15 m. På Gribshunden fanns såväl mindre tun-
nor som större med en volym på väl över 100 liter. Den varierande storleken 
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på materialet visar på att det inte handlar om ett enhetligt material av en 
specifik last (som annars är vanligt på handelsskeppsvrak). 

Tunnornas utförande tyder också på att de innehållit både vätska och 
torrt material. Till exempel återfinns en laggstav med hål och plugg, något 
som tyder på att den innehållit vätska (F53). Tunnlock fnr 14 har delvis be-
varad tätning, eventuellt av vass, mellan lockets olika stycken. Tunna nr 2 
har ett bevarat tunnband (F50) och andra bitar av tunnband påträffades 
också inom grävningsområdet. Tunna nr 2 har även en fyrkantig öppning 
på buken i en av laggarna (F54). En annan laggstav har en svedd insida (F55). 
Att bränna tunnor invändigt är en metod som fortfarande används vid 
tillverkning av tunnor till förvaring av tex öl och vin. Från 1500-talet är det 
känt att det konsumerades stora mängder öl ombord på örlogsskeppen. 
Ölförbrukningen kunde ligga på runt 3-4 liter per man per dygn. Öl höll sig 
betydligt bättre än vatten och fungerade dessutom som ett kaloririkt livs-
medel. Det fanns flera olika typer av öl, allt från starkt kajutaöl till vanligt 
skeppsöl (se Söderlind 2006:50-61). 

Dendroanalyser av tidigare bärgade tunnstavar har gett dateringar från 
1480- och 1490-talen och en proveniens till Skåne, norra Litauen-Polen, 
östra Polen. En laggplanka från tunna nr 2 har dendroanalyserats och gav en 
datering till 1480–1486. Virket hämtades förmodligen inom ett område cirka 
10 km ö om Hässleholm (F54, Dnr 55882) (se bilaga 5). 
Två av tunnlocken har inristade bomärken (F14 och F49). Tillsammans med 
ett tunnlock från tidigare undersökning har det påträffats tre olika bo-
märken på tunnor från vraket. Märkena består inte sällan av ett antal geo-
metriska grundformer som byggs på och utvecklas med enkla streck. De 
skulle primärt påvisa ägarskap och tillhörighet, ett slags identitetsmärke. Vid 
till exempel en förlisning skulle bomärket underlätta att identifiera ägaren 
till en last. Bomärket kan möjligen också fastslå en produkts köpare. Att 
tolka bomärken är dock vanskligt. De användes både av köpmän, allmoge, 
präster etc och det är svårt att koppla person eller familj till ett specifikt 
märke. Ett tunnlock med bomärke från vraket funnet 2006 har av Christoffer 
Sandahl uppmärksammats vara identiskt med det bomärke som Diderik 
Das, borgare i Lübeck, använde under 1440-talet (Skåneberg 2003). Men 
detta märke kan även ha använts av andra köpmän under andra tider. 
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Fig 40. Tabell. Beskrivning av de fyra ”intakta” tunnorna i schaktet. 
Tunna Position Storlek (cirka!) Fynd nr Komm 
1 T1 D (F) stick 

2-3 
0,45 m lång, 0,20 m 
i diam 

Mot skrovsidan, 
nedfallen 

2 T1 F stick 3-4 0,70 m lång, 0,35 m 
i diam 

A49 (?), A50, 
A54, A55 (?) 

Stor tunna med 
fyrkantigt hål 
mitt på buken. 
Ovanpå bar-
lasten, i förmod-
ligen ursprung-
lig position. 

3 T1 E (C) stick 
3-4 

0,55 m lång, 0,40 i 
diam 

Ovanpå bar-
lasten, förmod-
ligen nästan i 
ursprunglig 
position. 

4 T1 E stick 2-3 0,40 m lång, 0,40 m 
i diam 

A6 ”Stående”, för-
modligen ej i 
ursprunglig 
position, fylld 
med störben. 

Fig. 41. F49 Tunnlock  
med bomärken, diam 36. 

49 



 

 
 

    

 

G R I F U N / G R I B S H U N D  ( 1 4 9 5 )  

Fig. 42. F51 Tunnlock med fyrkantig plugg, diam 
ca 30 cm. 

Fig. 43. F53 Laggstav med rund plugg, ca 43 cm lång. 

Fig. 44. F54 Laggstav med rektangulärt hål från Hässleholmstrakten, längd 70 cm (tunna 2). 

Fig. 45. F55 Laggstav med svedd insida, ca 70 cm lång (tunna 2). 
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Fig. 46. Tunna nr 2 med laggstav (F54, D2) och tunnband (F58). Datering till 1480-1486, 
virket från ett område cirka 10 km ö om Hässleholm. Bild från 3D-fotoplan av Paola 
Derudas. 

2.4.2 Stör 
En osteologisk analys och tolkning av en samling ben från vraket (F6) har 
utförts av Stella Macheridis vid Lunds universitet. Benen återfanns i huvud-
sak in situ i resterna av tunna 4. Tunnan är förhållandevis liten och på-
träffades stående (se fig. 47 och 49). Den saknade lock men laggarna bär spår 
av det funnits ett sådant. Fyndet bestod av sammanlagt 188 ben och ben-
plattor från atlantisk stör (Acipenser oxyrinchus) (som även finns i Öster-
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sjön). Arttillhörigheten bekräftas också av en DNA-analys utförd av Maria 
Hansson, Lunds universitet. Samtliga påträffade benbitar härstammar för-
modligen från en och samma individ. Stören ifråga uppskattas ha haft en 
längd på 1,6-2,6 meter. Skriftliga källor indikerar att stör var en populär mat-
fisk, som inte sällan också serverades i högreståndssammanhang. En något 
märklig omständighet med fyndet i fråga är att fisken förefaller ha styckats 
mycket grovt innan den stoppats i tunnan (för en vidare diskussion se 
Macheridis, Hansson, & Foley 2020). Stör lär dessutom använts för fram-
ställning av klister under medeltiden (muntligen Björn Nilsson 2020-08-26). 

Fig. 47. Tunna 4 med störben in situ (F6). Foto: Brett Seymour. 
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Fig. 48. Ben från grovt styckad 
stör. 

Fig. 49. Blå pilarna: tunna 4 samt en stor benplatta från stör. Bild från 3D-fotoplan av 
Paola Derudas (efter Macheridis, Hansson, & Foley 2020).  
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2.4.3 Diverse husgeråd  
Ett flertal husgeråd påträffades i schaktet. En pip till en träkanna, eller stånka 
(Fnr A59) är intressant då pipen har ett jack på undersidan som möjligen är 
till för att man skall kunna hälla säkrare då skeppet är i rörelse. I sådana fall 
en slags maritim anpassning. Den är också skuren på ett sätt som kan tyder 
på att den möjligen är ofärdig (Uppgift av Christoffer Sandahl, Blekinge 
museum). 

Fig. 50. Pip till kanna F59. 

Fig. 51. Trädisk F35. 
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Fig. 52. Trästop, tallrik och flätad 
korg under utgrävning. Foto: Brett 
Seymour. 

Fig. 53. Rester av en botten från en flätad korg in situ F34. Foto: Brett Seymour. 
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Delar av en tenntallrik (F3) indikerar ett högreståndssammanhang och har 
kanske en direkt koppling till kungens egen ”fatabur”. Även ett metallfrag-
ment (F26) kan ingå i en sådan kontext då detta skulle kunna vara en del av 
en fotring till ett stop. Enklare bordstillbehör påträffades också i form av en 
mindre trätallrik (F35), kanske tillhörande manskapet  

Analys av ett keramikfragment funnet i schaktet (F32) visar på att det 
sannolikt är en mynningsdel till ett kärl/trefotsgryta i yngre glaserat rödgods. 
Grytan har sitt ursprung kring Schleswig och Flensburg. Analys som sam-
tidigt utfördes på en keramikskärva och en tegelstensbit från undersöknin-
gen 2006 visade dock på att ingen av dessa tillhörde vraket utan är daterade 
som yngre (Brorson 2020). I schaktet påträffades också en bottendel av en 
flätad korg av vide (F34). Vad som ursprungligen förvarades i denna korg 
gick inte att fastställa.  

2.4.4 Stop 
Det mycket välbevarade trästopet som påträffades vid undersökningen är av 
en typ som är välkänd från slutet av medeltiden (F33). Stopet är av al, 22 cm 
högt och med en botten på 12 cm i diameter och har ett tillhörande lock. 
Kannor och stop av trä var ett något enklare alternativ till de dyrare och mer 
prestigeladdade kärlen av tenn eller silver som ofta användes vid fester och 
speciella tillfällen. I början av nya tiden förekom svarvade kannor av en typ 
som var kända som ”Röda kannor”. En sådan, tillverkad av ask, som är mycket 
lik den påträffade finns på Nordiska museet (se Kjellberg 1964: 24, 29). Den 
kemiska analysen av stopet från Gribshunden som utförts av Michelle Taube, 
Nationalmuseet i Köpenhamn har också visat spår av ett rött pigment, ver-
milon, som tillverkats av kvicksilversulfid (HgS). Det påträffade stopet var 
förmodligen därför också målat just rött på utsidan (Rapport till Blekinge 
museum 2020-03-13 Sagsnummer 533389). 
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Fig. 54. Svarvat rött trästop med kungens krona (F33). Foto: Johan Rönnby. 
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Fig. 55. Kung Hans stora sigill (Barfod 1990). Uppe i vänstra hörnet ses vapenskölden 
med de tre kronorna. Kronorna är till sin utformning närmast identiska med den på 
stopet. 

Förutom svarvade dekorränder har stopet på nedre delen av buken en stor 
inskuren bild av en krona. Kronan överensstämmer mycket väl med den typ 
av heraldiska kronor som användes under slutet av 1400-talet i Danmark. 
Den är till exempel i utförande nästan identisk med de tre kronorna man 
kan se i skölden på kung Hans stora sigill (se fig. 55). Märkningen behöver 
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inte betyda att stopet var kungens personliga dryckeskärl, utan ska ses som en 
märkning indikerande att den var ”kunglig egendom” (mail från Ronny 
Andersen, Rigsarkivarens Sekretariat 2020-03-30). Fyndet stärker uppgiften 
om att kung Hans förlorade sitt hushåll och ”fatabur” vid förlisningen. 

2.4.5 Mynt 
Två olika krustor innehållande silvermynt påträffades i ruta T1-D av allt av 
att döma nedfallna mellan tunnor (F8, F9). En CT-scan har genomförts på 
Danmarks Tekniska Universitet. Enligt uppgift av Christoffer Sandahl inne-
håller de större cirka 100 mynt och den mindre cirka 20 stycken. En jäm-
förelse har gjorts av Sandahl med liknande mynt från kung Hans rege-
ringstid i Blekinge museums samling. De jämförbara mynten är av silver i 
valören Hvid och på dessa mynts framsida ses ett ”H” med en krona och på 
baksidan ett kors över en sköld. Dessa mynt är präglade i Malmö och Ålborg. 
Att kungen förde med sig ett relativt stort kapital är föga förvånade och flera 
av de skriftliga källorna omtalar också att stora summor av mynt och pengar 
fanns ombord inför mötet i Kalmar (se Sjöblom 2015).  

Fig. 56. Två av de påträffade mynten. Foto: Blekinge Museum. 

2.4.6 Sländtrissa 
En sländtrissa (F30) av keramik har trolig proveniens till Raeren (Liege). Det 
kan självklart vara en tillfällighet, men detta är nära det område som trät till 
skeppet kom ifrån och dess troliga byggplats. Med risk för en förenklad 
genuskategorisering av ett fynd kan man se det som en indikation på att det 
fanns kvinnor ombord på Gribshunden sommaren 1495. Den i inledningen 
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nämnda miniatyrkanonen (fig. 6) skulle då kunna ses som en leksak som på 
samma sätt indikerar att det också fanns barn ombord. Det finns dock inga 
skriftliga uppgifter som säger att drottning Kristina av Sachsen med even-
tuellt sällskap var ombord eller att något av de tre barnen i kungafamiljen 
var det. Dock var syftet inte militärt utan resan var i högsta grad politisk och 
representativ och de skriftliga källorna omtalar att kung Hans hade med sig 
ett följe av frälse och viktiga personer som skulle delta i det högtidliga mötet. 
Utifrån detta förefaller det mycket möjligt både med kvinnor och barn 
ombord (se även diskussionen om storleken på ringbrynjeskjortan i bilaga 
4. Den verkar snarare passa ett barn än en vuxen). Kronprinsen Kristian som 
snart skulle kastas in i den nordiska politiska hetluften var vid tillfället 13 år 
och säkert gammal nog för att vara med och lära sig hur det gick till på ett 
herremöte. Han skulle snart av sin far få flera viktiga uppgifter i riket som 
bland annat inkluderade sjöfart och införskaffande av skepp. Lillebrodern, 
den blivande äventyraren och Sydamerikamissionären Jakob var 11 år och 
yngsta dottern till kungaparet Elisabeth var 9 år. 

Fig. 57. Sländtrissa (F30). Foto: Ble-
kinge Museum. 
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2.4.7 Textil 
Mellan två bordplankor i anslutning till den klinkbyggda delen av skrov-
sidan påträffades ett välbevarat textilfragment (F45). Det är vävt i tuskaft och 
inslagens och varpens täthet indikerar att det bör vara vävt av lin. Tyg kunde 
användas bland annat för drevning. Det motsägs dock av tygets kvalitet och 
framförallt av att det knappast alls är slitet eller nedsmutsat. Vidare fanns 
knappast något behov att dreva mellan klinkplankorna då de var ovan 
vattenlinjen. En trolig tolkning är därför att det är från en klädedräkt, even-
tuellt en del av en ärm. En alternativ förklaring med tanke på fyndplatsen är 
att det kan handla om en bit från en flagga eller en ”banderoll” av den typ 
som enligt tidens sed ofta fästes som dekor längs skeppets sidor eller på 
akterkastellet. På grund av att fragmentet påträffades mellan plankor högt 
upp och saknar stratigrafisk kontext kan det dock inte heller uteslutas att 
textilbiten är recent. 

Fig. 58. Tygbit in situ nedfallen mellan två klinkbordplankor (F45). Foto: Johan Rönnby. 
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Fig. 59. Tygstycke (F45). Foto: Blekinge Museum. 

2.4.8 Ved 
I anslutning till skrovsidan och längst ned direkt liggande på barlasten på-
träffades ett drygt 50-tal vedträn av nyhuggen kluven björkved. Sju av dem 
bärgades (fnr 47). Vedträna varierar i längd mellan 0,5-0,7 meter och denna 
storlek ger en indikation på omfånget på den eldstad där de användes. De 
kan jämföras med eldningsveden och byssan på det engelska skeppet Mary 
Rose (1545) (se Dobbs 2009:124-136). Veden på Mary Rose är något lägre 0,9 
meter men också av björk till största delen, och kluvna i lagom breda bitar 
för att passa i eldstaden. På det engelska skeppet fanns två stora uppmurade 
ugnar bredvid varandra stående längst ned i skeppet under nedersta däck 
framför masten i ett särskilt utrymme (se fig. 62). Till dessa ugnar hörde 
bland annat två stora kokkärl av bronsplåt, liknande kärl påträffades även på 
Kraveln (Adams och Rönnby 2013). Platsen för de funna vedträna och 
schaktets läge ungefär midskepps gör det troligt att Gribshundens kök och 
eldstad borde stå att finna i schaktets förlängning åt sydost något föröver. 
Omständigheten att det inte påträffats några tegelstenar (se även ovan an-
gående datering av tegel från tidigare undersökning) bör betyda att skeppets 
byssa är relativt intakt! 
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Fig. 60. Vedträn av klyvd björk, längd mellan 0,5-0,7 meter (F47). Foto: Blekinge 
Museum. 

Fig. 61. Vedträn in situ längs skrovsidan ovanpå barlasten längst ned i skeppet. Foto: 
Johan Rönnby. 
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Fig. 62. Byssan på Mary Rose. Dubbla ugnar med bronsplåtkärl i ett särskilt avgränsat 
utrymme under trossdäck för om stormasten (efter Dobbs 2009:124). 

2.4.9 Vapen och brynja  
Inom utgrävningsområdet (T1 F) hittades flera ringvävsfragment (F11 och 
F13). Ringarnas form och dimensioner stämmer väl överens med ringväv 
som hittats vid tidigare undersökningar (Einarsson & Gainsford 2007). 
Ringväven har med största sannolikhet varit en del av en påkostad ring-
brynjeskjorta (hauberk). Detta plagg har knappast förvarats mellan tunnor 
och vedträn utan har fallit ned bland dessa. 

Båda de påträffade handvapnen, armbortsstocken (F7) och stocken till 
handbössan/halvrör (F24) samt en armborstpil (F29) påträffades utanför 
skrovsidan i rutorna T1-A och T1-B. Platsen indikerar att de vid förlisningen 
var placerade relativt högt upp i akterkastellet på styrbordssidan. Förekom-
sten av dessa båda typer av handburna skjutvapen visar på den brytningstid 
slutet av 1400-talet var avseende utvecklingen av ny vapenteknologi. Det 
visar också att kung Hans hade förmåga och kontakter att beväpna sitt skepp 
på modernaste möjliga sätt (för vidare beskrivning och tolkning av dessa  
vapen se bilagorna 3 och 4). 
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Fig. 63. Armborststock (F7) in situ (stick 2) Platser för trästock till handbössa/halvrör 
(F24) och armborstpil (F29), dessa dock längre ned i sedimenten (stick 3) och ej synliga 
här. Bild från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 
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Fig. 64. Ringbryneväven in situ (F11). Foto: Johan Rönnby. 

2.4.10 Ringmärke 
Vid undersökningen påträffades i nära anslutning till ringväven (F11) (se 
bilaga 4) även ett litet ringmärke i mässing (F1). Denna typ av märken kunde 
antingen ha tillverkarens namn på sig, eller ha någon symbol mer avsedd 
som en talisman för att bringa tur. Beroende på avsikten med ringen fästes 
de på olika ställen på brynjan. På den mycket lilla ringen kunde vid röntgen-
undersökning inskriptionen ”+VO* FEVRER” utläsas.  

Mikael Björk, Blekinge museum har genom kontakter med Jörg Ansorge 
vid Greifswalds universitet härlett inskriptionen till en viss Ulrich Feurer 
som var ringbrynjemakare och mästersmed i Nurnberg 1416. Han titulera-
des ”sarlburcht” eller ”sarlwürth”. 

Ringbrynjesmidare är belagda i Nürnberg från och med 1348 och Ulrich 
Feurer bör ha tillhört ett välrenommerat skrå med hög status. Det är oklart 
när ringen (och brynjan) exakt tillverkades men innebär inskriften att han 
själv gjorde dem så bör brynjan varit ett relativt gammalt plagg vid förlis-
ningen 1495. Se även vidare bilaga 3. 
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Fig 65. Ringmärke (F1) till brynje-
skjorta. Foto: Blekinge Museum. 

Fig 66. Röntgenbild av ringmärket med 
bokstäver framträdande. Foto: Blekinge 
Museum. 

Fig. 67. Illustration föreställande tillverkning av ringväv i Nürnberg 1473. Källa: Haus-
buch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 1, Stadtbibliothek Nürnberg. 

2.4.11 Barlast 
Längst ned i stratigrafin påträffades barlast i form av vatteneroderad flinta-
singel (F31). Barlast kunde vid behov av att göra skeppet lättare, och även 
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vid nödvändig rengöring av utrymmet i kölsvinet, avlägsnas och ersättas 
med ny. Att skyffla ut all barlast av småsten som låg lös längs ned i skrovet 
mellan spant och vägare bör dock ha varit mycket svårt. Ingen proveniens 
har dock hittills fastställts på flintan. 

Barlasten på Gribshunden påminner dock till mycket stor del om den som 
påträffats på Mary Rose. I det engelska skeppets fall har stenen hämtats 
relativt lokalt på stränderna runt byggplatsen i Portsmouth. Att barlasta 
skeppet med grus är speciellt känt från engelska skepp och avviker från det 
som var vanligt på såväl nordiska som iberiska skepp där man oftast använde 
större stenar. Ett exempel på hur mycket barlast som behövdes i en stor 
karack är uppgiften om att Henry VII år 1496 införskaffade 70 ton till 
skeppet Souverign (ett skepp på 600 ton) (se Dobbs 2009: 119-123). 

Fig. 68. Barlast av vatteneroderad flinta singel längst ned i botten på schaktet och skeppet. 
Foto: Johan Rönnby.  
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Fig. 69. Barlast (F31). Fig. 70. Rester av krutkammare av 
järn (F60). 

2.4.12 Blykulor 
En isotopanalys av tre blykulor från vraket har utförts av Professor Igor Villa 
vid universitet i Bern (F21 och F36 samt på ett äldre fynd från Blekinge 
museum). Proveniensen för metallen är förmodligen nuvarande centrala 
Tyskland. Kulorna har olika diameter F36: 15 mm och F21: 30 mm. Fyndet 
av ”verktygslådan” (fig. 30) med bly och gjutformar visar att de mycket väl 
kan vara tillverkade ombord.  

2.4.13 Knivslida 
F12 består av läderrester från vad som varit en knivslida, små syhål går att 
urskilja. Luise Ørsted Brandt, Köpenhamns universitet har konstaterat att 
den är tillverkad av koskin genom ZooMS.  

2.4.14 Kammare till kanon? 
F60 består av flera bitar av delvis smält järn. Enligt en okulär besiktning av 
Rolf Warming, Society for Combat Archeology förefaller bitarna vara rester 
av en krutkammare till en av de smidda järnkanonerna. Järnets kondition 
indikerar att det varit utsatt för mycket hög värme, kanske ett resultat av att 
den tillhörde en kanon placerad högt upp i skrovet och därför påverkades av 
branden ombord (Warming 2020). 
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Fig. 71. Positioner för vissa av fynden och de två dendroproverna (3D-fotoplan av Paola 
Derudas & Rodrigo Pacheco). 
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2.5 Skeppets konstruktion 
Friläggningen av schaktet gav oss en unik möjlighet att studera skrovets 
konstruktion i detalj. Deltagit i analysen av byggnadssättet har Jon Adams, 
Kroum Batchvarov och Rodrigo Pacheco (för numreringen av beskrivna 
byggnadsdelar, se fig. 72 och 73). 

I den djupaste sydöstra delen av det grävda schaktet syns, delvis täckt av 
barlast, en stor horisontell slagvägare (1). Denna vägare är placerad där 
skrovsidan svänger in mot skeppets plattare botten. Uppskattningsvis bör 
avståndet vara cirka 3,5–4,0 meter in till skeppets köl och det ovanpåliggan-
de kölsvinet. Förmodligen finns också på detta ställe en lask mellan de nu 
inte synliga bottenstockarna och den första i schaktet frilagda upplängan (3). 
På insidan av slagvägaren kan man ana en tunnare, i skeppets längdriktning 
gående planka. Denna bör vara från en innergarnering lagd i botten av skro-
vet. Förmodligen är det frågan om samma ”plankbotten” som man stötte på 
längst ned i schaktet vid 2006 års utgrävning (Einarsson & Gainsford 2007). 
På ovansidan av slagvägaren saknas dock innergarnering. Byggnadssättet är 
typiskt för ett sydeuropeiskt skepp där man velat få in luft mellan spanten. 
Precis ovanför slagvägaren ligger mellan de första upplängorna små bitar av 
fyllnadsträ (2) förhindrande att barlast, föremål och annat kunde rasa ner på 
insidan av slagvägaren och hamna i botten av skeppet. Dessa små trästycken 
är gjorda med stor noggrannhet och precision. 

Fig. 72. Den blottlagda skeppssidan. Bokstavsförklaring till bilden se texten. Bild från 3D-
fotoplan av Paola Derudas.  
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Fig. 73. Den blottlagda skeppssidan. Bokstavsförklaring till bilden se texten. Bild från 3D-
fotoplan av Paola Derudas.  

De första upplängorna (3) är mellan 20 och 25 cm breda och i princip lika 
tjocka. Avståndet mellan dem är mycket regelbundet och är samma som 
spantbredden, cirka 25 cm. Detta är närmast identiskt med hur det ser ut på 
det franska skeppet Lomelinna från 1516 (Guerout 1998). Mellan spanten 
ser man på utsidan skeppets kraftiga bordläggning lagd på kravell. På en av 
dessa sågades ett dendroprov (D1: 55881). Ekplankan var cirka 27 cm bred 
och cirka 6 cm tjock. Tjockleken kan jämföras med hela 12 cm på Lomellina, 
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cirka 10 cm på Mary Rose och knappt 5 cm på Kraveln (Guerout 1998, 
Adams 2013:80). Ingen drevning kunde iakttas mellan de mycket tätt sam-
manfogade bordplankorna på Gribshunden. 

En dryg meter ovanför slagvägaren finns ytterligare ett kraftigt horison-
tellt timmer (4). Det är en balkvägare som tjänade som underlag för de balkar 
som stöttade det nedre däcket. Timret är cirka 30 brett och 15 cm tjockt. Dess 
nuvarande läge indikerar att det släppt från sin infästning mot upplängorna 
och glidit ned en bit och hamnat ovanpå ett tunnare garneringstimmer/vägare 
som ursprungligen var under den kraftigare balkvägaren. 

Balkarna är inte på plats men på ovansidan av balkvägaren finns urtag för 
balkarnas ändar. Dessa urtag är ”laxstjärtformade” med en största bred mot 
skrovet av 20 cm och inåt med 12 cm. Avståndet mellan urtagen är cirka 40 
cm vilket innebär att balkarna måste ha suttit mycket tätt på denna plats. Kon-
struktionen gör också att balkarna måste lyftas uppåt för att kunna tas loss. 

På utsidan av skrovet ligger den andra nivån av upplängor utfallna (5). 
De är storleksmässigt av samma typ som de nedre upplängorna. De har ur-
sprungligen suttit regelbundet ”nedstuckna” mellan de nedre upplängorna 
och förefaller inte haft någon förbindning till dessa. Det är på detta ”svaga” 
ställe som skeppet också vikt sig utåt. På utsidan av dessa utfallna upplängor 
sitter bordläggningen kvar och mellan upplängorna påträffades två bitar av 
fyllnadsträ. Dessa kan möjligen vara rester från byggnadsprocessen, kanske 
stöd mellan upplängorna innan borden satts på plats. Hak på insidan av de 
övre upplängor kan vara infästningar för knän eller en vägare. Ett stort 
stående däcksknä (7) ligger bredvid schaktet. Det är i nuläget oklart var ni-
vån till nästa däck började. Det bör dock ha varit i anslutning till att upp-
längorna möter topptimren. 

En knapp halvmeter från andra upplängornas toppände övergår kravell-
bordläggningen till plankor lagda så att de överlappar varandra i klink (8) 
(även om termen här är lite missvisande då det här inte handlar om plankor 
till själva skeppsskrovet utan snarare om en slags panelteknik till husbygge). 
”Klinkplankorna” tillhör hur som helst akterkastellet som höjde sig högt 
över själva skeppsskrovet. Dessa plankor är ca 10 cm höga och mycket tunna, 
1-2 cm, alltså betydligt klenare än kravellplankorna längre ned. En nödvän-
dighet om inte övre delen av skeppet skulle bli alltför tung. 

Tre klinkhak finns i övre änden på andra upplängans (5) utsida. Här 
möter också ett topptimmer (6). Inte heller här är de två spantdelarna fästa 
vid varandra med någon lask, de överlappar cirka en meter och topptimret 
är placerat på aktre sidan om upplängan. På samma ställe som upplängan 
övergår till att ha klinkhak övergår topptimret självfallet till samma kon-
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struktionssätt. Topptimren är klenare än upplängorna, ca 10 cm breda och 15 
cm höga och sitter glest med ett avstånd av cirka 1,5 meter mellan varandra. 

På utsidan av klinkbordläggningen observerades i slutet av undersöknin-
gen ytterligare ett kraftigt stående timmer (9). En närmare friläggning av 
denna konstruktion hanns dock inte med under undersökningen. Att olika 
typer av ”frihult” eller ”fendrar” (eng. standards) var vanliga på utsidan av 
tidiga karacker framgår dock tydligt från bilder och målningar (se fig. 76). 
Utseendet på detta timmer gör det troligt att det inte primärt var ett skydd 
av skrovet utan också var ett fäste och stöd för en plattform eller röstplanka. 
Rester av en sådan bred planka verkar av allt att döma också finnas på plats 
i sedimenten under ”frihultet” men frilades inte vid tillfället på grund av 
tidsbrist. 

Nya lösningar för att fästa och spänna vanten var en nödvändighet i och 
med utvecklingen av den nya riggen och de extra masterna. Det finns indi-
kationer på att det just skedde stora sådana förändringar under perioden 
1470–1490 (se Sleesvig 1990). Platsen ungefär mitt för stormasten stämmer 
bra med var en röstplanka borde ha varit placerad. 

Schaktet är dock för litet för att mer heltäckande kunna svara på hur 
Gribshunden var byggd. De utförda undersökningarna indikerar dock att 
hon är utförd i en byggnadstradition med sydeuropeiska rötter. Hon ger 
också rent allmänt intryck av att vara professionellt konstruerad och byggd. 
Den mycket regelbundna spantningen upp till balkvägaren, och att övre 
upplängan och topptimmret ”ligger lösa” är vidare en indikation på att 
Gribshunden kan vara byggd enligt en tradition som brukar benämnas som 
”whole-moulding”. Kort beskrivet handlar det om att man bygger upp skep-
pets spantning systematiskt och geometriskt i dess undre delar upp till 
vattenlinjen och första berghultet, ofta med hjälp av en justerbar spantmall. 
När detta är klart byggs övre delen klart. Sättet är typiskt för medelhavsskepp 
och finns även belagt vid Svarta havet (se Batchvarov 2011). 

74 



2 .  R E D O G Ö R E L S E  F Ö R  U N D E R S Ö K N I N G E N  

Fig. 74. Topptimmer (6) med klinkhak. Foto: Johan Rönnby. 

Fig. 75. Friläggning av ”klinkplankor” till akterkastellet. Foto: Johan Rönnby. 

75 



 

 

G R I F U N / G R I B S H U N D  ( 1 4 9 5 )  

Fig. 76. Olika typer av utanpåliggande stående timmer på Mary Rose (Jon Adams). 

Fig. 77. Två lösa timmer som också förefaller vara ”frihult” med hak för att fästas utanpå 
klinkplankorna. Platsen är BB-sida akteröver (Q). Position 51255423, 622151568). Bild 
från 3D-fotoplan av Paola Derudas. 
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Fig. 78. Rekonstruktion av skrovsidans form. Av Rodrigo Pacheco. 
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Fig. 79. Rekonstruktion av skrovsidan. Teckning: Jon Adams. 

78 
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Fig. 80. Signaturen W. A:s ofta reproducerade bild av en tidig karack (”kreak”) med bland 
annat ”frihult” på utsidan och en röstbräda. Platsen för det utgrävda schaktet på Gribs-
hunden utmärkt med rött (här dock på BB istället för på SB-sida). Bilden är mycket 
detaljrik och visar bland annat en tidstypisk dekorerad balkong i aktern med två toaletter, 
träställningar för äntringsnät, en liten figur och en äntringshake i fören och en liten 
nickehakekanon i en av märsarna. Även valvet för rorkulten är mycket tydligt. Det har 
föreslagits att bilden gjorts som förlaga för tillverkningen av modellskepp. Detta ska då 
ha skett i anslutning till bröllopet mellan Karl den djärve av Burgund och Margareta av 
York (syster till Edward IV) år 1468. På festen som hölls i Brygge serverades maten första 
dagen i 30 skalenliga och förgyllda modeller av karacker. Då just tekniken för att fästa 
vanten under denna period verkar genomgå stora förändringar anser Sleesvig att röstbrä-
dan har lagts till efterhand under 1480-talet av W. A. (se Sleeswik 1989). 
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3. Tolkningsdiskussion: Vraket Gribshunden och 
det tidigmoderna 

Under loppet av 1400-talet växer en ny typ av stora skepp fram, de har sidor 
byggda i kravellteknik, flera master och börjar dessutom allt oftare utrustas 
med kanoner. Dessa fartyg är kopplade till nya behov för varutransporter 
och örlog, av ett allmänt ekonomiskt uppsving och till maktkamper mellan 
furstar och länder. De utgör dock inte bara ett uttryck för nya samhälleliga 
behov utan kan också ses som en av de drivande ”materiella” faktorerna ba-
kom den tidigmoderna samhällsförändringen i Europa (om denna mate-
riella skeppsdialektik, se Adams & Rönnby 2019:160-198). En förändring 
som snart också skulle få stora och ofta ödesdigra konsekvenser för befolk-
ningarna i Asien, Afrika och Amerika (se tex Monié Nordin 2020). 

Fig. 81. Rekonstruktion av ett medelhavsskepp från 1200-talet funnet i Svarta havet under 
expeditionen Black Sea MAP 2017. Både Venedig och Genoa bedrev under medeltiden 
en intensiv handelssjöfart även i öst och på detta innanhav. Dessa skepp utgör tillsam-
mans med bland andra den nordeuropeiska koggen, byggnadsmässigt en av pusselbitarna 
till konstruktionen av det ”Nya skeppet” (teckning av Jon Adams). 
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Gribshunden är ett av få bevarade exempel i världen på ett av dessa nya 
skepp från medeltidens slutskede. Vraket ger därför en möjlighet att i detalj 
studera ett av dessa skepp avseende konstruktion och organisation ombord. 
Då det dessutom kan härledas till ett specifikt historiskt sammanhang kan 
det även ge en direkt insikt i hur dessa skepp byggdes, köptes och användes 
av en av de typiska nyckelaktörerna under denna tid, i detta fall den danske 
unionskungen Hans (1455–1513). 

Fig. 82. Kogg på Elbingssigill från 1350. Från slutet av 1300-talet är det skriftligt belagd 
att nordeuropeiska koggar besöker hamnar vid Medelhavet. http://www.ipswichsociety. 
org.uk/newsletter/newsletter-january-2018-issue-210/stern-rudders/. 

En teknisk utveckling där konstruktionen hos vissa större medelhavsskepp 
började kombineras med hur nordeuropeiska koggar var byggda förefaller 
ha skett under 1300-talet (se inledning). De första bevisen för en rigg med 
flera master där man kombinerar råsegel med latinsegel är från början av 
1400-talet. Från skriftiga källor är det tydligt att det under första hälften av 
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3 .  T O L K N I N G S D I S K U S S I O N  

1400-talet byggs en ny typ skepp med bordläggning på kravell vid Medel-
havet, på iberiska halvön och längs norra Atlantkusten. På 1470-talet är det 
även känt att man experimenterar med de första kravellbyggena vid Öster-
sjön (se inledningen). Då skeppsfynden är så få från perioden är de exakta 
kronologiska hållpunkterna för de olika faserna i framväxten av de nya 
skeppen oklara. De slutsatser man gjort avseende olika detaljers förändring 
och uppkomst är till stora delar baserade på texter, bildmaterial och några 
skeppsmodeller (Landström 1969, Sleesvig 1990, Gardiner 1994, se även 
Adams 2003, 2013). 

I och med undersökningarna av Gribshunden finns en bra möjlighet att 
jämföra andra källor med arkeologiska data från ett faktiskt skepp. Skeppet 
står upprätt, förhållandevis intakt upp till nedersta däcket. Även om bärg-
ningsverksamhet verkat ha skett efter förlisningen är stora delar av skeppet 
och dess utrustning bevarade nere i sedimenten. En viktig slutsats från 2019 
års undersökning var att kunskaper om skeppets utformning går att få utan 
att man nödvändigtvis måste gräva inne i de fyndrika och av bärgning om-
rörda områdena på insidan av det bevarade skrovet. Viktig och unik infor-
mation om skeppets utseende och konstruktion går nämligen också att få 
genom studier av de relativt lättåtkomliga utfallna delarna som är täckta med 
ett betydligt tunnare lager av sediment. Detta gäller i förlängningen av 2019 
års schakt men bör också gälla andra områden där skrovet fallit ut. 

Stora danska och nordiska kungliga huvudskepp är kända allt från Valde-
mar Atterdags tid. Drottning Margaretas, Erik av Pommerns och Kristoffer 
av Bayerns största skepp var förmodligen typmässigt att beteckna som 
koggar eller stora varianter av medeltida nordeuropeiska klinkbyggen. Även 
Kung Kristians fartyg när han kommer till makten år 1448 bör bestått av 
skepp av denna typ. I och med de Oldenburgska kungarna blev det dock mer 
tydligt att Danmark hade stora maritima ambitioner som innefattade öster-
sjökontroll men även oceanfart, kaparverksamhet och fiske på Nordatlanten. 
Intressant i detta sammanhang är också de västliga marina korstågsambi-
tioner som fanns vid denna tid (se inledning). 

Kristian I och hans drottning hade goda europeiska kontakter, bland 
annat med Edward IV (1442–1483) i England och Alfonso V (1432–1481) i 
Portugal (Barfod 1990:47-48). De danska regenterna bör väl ha känt till 
tidens modernaste skepp, var de byggdes och deras möjligheter. År 1475 
besöker Kristian Karl den djärve i Burgund. Kristian stannar flera månader 
och passerar Nederländerna på hemvägen (https://sv.wikipedia.org/wiki/ 
Kristian_I). Det första omnämnandet av kravellbyggda skepp under dansk 
flagg är från år 1474 när kaparkaptenen Hans Pothorst opererade med hjälp 
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av två sådana fartyg utanför den östfrisiska kusten (Barfod 1990:50). När 
Kristian år 1476 sänder Pothorst tillsammans med kollegan Pinning och 
portugisen João Vaz Corte Real till Grönland och förmodligen vidare västerut 
till ”torsklandet” var det med all säkerhet moderna kravellskepp de använde 
sig av (se Landström 1964:205, Möller Jensen 2007:185, Ullidtz 2017). 

Fig. 83. Kung Kristian I och drottning Dorothea med sina vapensköldar. Kristian I, som 
var far till kung Hans, var en nordisk statsbyggare, och en europeisk furste av sin tid, som 
insåg sjöfartens och en ny flottas betydelse for sina maktsträvanden. Den nordiska 
unionen gällde formellt fortfarande och fälten på hans sköld visar de danska ”leopard-
lejonen”, det norska lejonet med yxa, de tre kronorna och en vendisk lindorm. I mitten 
det gulröda Oldenburgska familjevapnet. Även drottningen Dorothea var en mycket 
politisk aktiv person. Efter sin mans död 1481 är hon med och styr landet vid sidan av sin 
son Hans. Hon hade möten med påven och år 1486 låter hon bygga flera nya skepp till 
flottan (se texten). Bildkälla: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slott.  
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Fig. 84. Den mäktiga norditalienska renässansfursteätten Sforzas vapensköld från perio-
den 1475–1500. Den föreställer bla en så kallad ”bisconte”, en heraldisk monsterorm som 
slukar en människa. Huvudet på odjuret påminner mycket om träfiguren från Gribs-
hunden. Är ormmonstret kanske en direkt inspiration till den? År 1474 gör Kristian I en 
resa till Italien och träffar då bland andra påven, men passerar också Milano och släkten 
Sforzas hemtrakter i Lombardiet. Drottning Dorothea skall under tiden vistats i den 
närliggande staden Mantua där det i hertigpalatset finns en fresk från 1474 föreställande 
den danske kungen (se https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristian_I). Bildreferens: https://up 
load.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Wernigeroder_Wappenbuch_060.jpg 
(med tack till Jakob Bjerggaard för tipset). 
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Fig. 85. Kung Hans son Kristian II:s vapensköld från katedralen i Flamländska handels-
staden Gent. Området var en ekonomisk mötesplats mellan syd och norr, och känt för 
sitt skeppsbyggeri. Kristians hustru Elisabeth hade direkta familjeband till detta område. 
Den danska drottningen var syster till kejsar Karl V och barnbarn till Christoffer Colum-
bus finansiärer Ferdinand och Isabella av Spanien. Dessutom var drottning Elisabeths 
syster gift med den franske kungen, den flitige skeppsbyggaren Frances I. Den med fabel-
djuret gripen nära besläktade lindormen i högre nedre hörnet på skölden har för övrigt 
ett mycket hundlikt huvud. Bildkälla: https://www.pinterest.se/pin/152418768621858 
294/. 

Danmarks maritima ambitioner blir än mer tydliga under sonen Hans tid. I 
den tidigare nämnda skeppslistan från år 1487 nämns två större skepp David 
och Gripen men även fyra förmodligen lite mindre skepp som benämns som 
”kravlar”. Definitionsmässigt kanske man ska tänka sig de mindre skeppen 
som en slags karaveller medan endast de två största betraktades som ka-
racker? Möjligt är dock att den skeppstekniska utvecklingen i slutet av 1400-
talet jämnat ut skillnaden mellan dessa två typer (se nedan), något som 
indikeras av att man i Norden verkar använda ordet ”kravel” som enhets-
term för alla kravellbyggda skepp stora som små. Detta blir särskilt tydligt 
under 1500-talet då flera av de allra största örlogsskeppen också kallas för 
kravlar, tex Gustav Vasas Stora Kraveln från 1532 och Stora kraveln Elefan-
ten från 1554. 
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Ett inhemskt organiserat skeppsbyggeri fanns självklart etablerat sedan 
länge i Danmark under andra hälften av 1400-talet (se tex Bill 2009). När 
tidens nymodigheter gällande skeppsbyggeriet började användas i landet är 
dock lite osäkert, kanske skedde en partiell anpassning till vissa saker som 
till exempel antalet master och utformningen av kastellen. Intressant är dock 
att när Kristians änka och Hans mor, den mäktiga och inflytelserika Doro-
thea låter bygga ett antal nya örlogsskepp i mitten av 1480-talet så är det 
osäkert om dessa var kravellskepp. De kallas i källorna för ”bardse”, ”holk” 
och ”playte” (se Jahnke 2006:85-95). Möjligtvis är några av dessa samma far-
tyg som nämns i kungens skeppslista från år 1487. Från år 1488 finns dock 
en uppgift om att kungen gett i uppdrag till en holländsk skeppsbyggare att 
bygga ett nytt kravellskepp på Holmen utanför Köpenhamn. I början av 
1500-talet startar Hans också bygget av två nya mycket stora skepp som 
sedan tas över av sonen Kristian II. Det rör sig om skeppen Engelen och 
Maria. Ett nytt statligt varv finns på Engelborg på Slotö, men Jörgen Barfod 
anser det mer troligt att Engelen byggdes vid Sönderborg och Maria i Kö-
penhamn (Barfod 1990:197, 122). 

Det är i denna kontext av byggande och införskaffande av nya skepp som 
Gribshunden ska förstås. De skeppstekniska observationer som hittills gjorts 
på vraket indikerar starkt att hon är typisk för ett karackskepp med rötter i 
den medelhavstradition som under loppet av 1400-talet spridit sig längs 
Atlantkusten. Detaljer som talar för det är utformningen av spantningen och 
avsaknaden av innergarnering.  

När det gäller Gribshundens storlek är, som nämndes inledningsvis, den 
exakta längden på skeppet svår att fastställa då kölens främre ände är be-
gravd i sediment och möjligtvis även separerad eller knäckt. Avståndet från 
akterstäven fram till platsen där förstäv, klysdelarna och förkastellbalken 
ligger på botten är dock cirka 30 meter. Även bredden är osäker då ingen 
mätbar däcksbalk i ursprunglig position finns midskepps. Men några av de 
lösa balkarna på botten har en längd på drygt 750 cm. Extrapolerar man 
kölens riktning i aktern till förlängningen av det grävda schaktet blir av-
ståndet från den befintliga balkvägaren in till skeppets centrumlinje cirka 4 
meter. Fartyget bör dock högre upp vid relingshöjd varit något bredare.  

I det så kallade Timbottamanuskriptet från Venedig 1445 anges ett skepp 
med en köl på 30 meter vara 11,8 meter brett och vara på 625 ton (se Gar-
diner 1994:82). Lomellinas (1516) köl har beräknats vara hela 34 meter och 
bredden 12 m (Guerot 1999). Mary Rose (1509) hade en köl på 32 meter och 
en största bredd på 11,4 m. Det stora nya danska skeppet Maria som byggs 
på samma gång som Mary Rose ska varit ännu större. Kölen uppges ha varit 
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35,6 meter och bredden 12,6 m. Den totala längden för Maria har upp-
skattats till nästan 48 meter och skeppet var kanske på 700-800 ton (Barfod 
1990:150, 170). De stora nya örlogsskeppen var också mycket höga. Gustav 
Vasas Stora Kraveln från 1532 ska till exempel ha varit 16 meter hög från 
vattenytan upp till översta delen på akterkastellet (Gardiner 1994:83). Dessa 
mycket stora skepp kan dock jämföras med de arkeologiska uppgifterna från 
Kraveln i Stockholms skärgård. Kölen på detta tyskbyggda kravellskepp från 
1510-talet var 18 meter och bredden 6,5 meter, storleken har beräknats till 
100-150 ton. Skeppet är dock, trots sin begränsade storlek omtalat som ett 
av kungens bästa skepp (Adams och Rönnby 2013). 

Det råder ännu så länge stor osäkerhet vad gäller Gribshundens exakta 
storlek i jämförelse med dessa andra skepp. Men Gribshundens största 
bredd bör inte överstigit 9 meter vilket gör att köllängden rimligtvis bör ha 
varit något under 30 meter. En utfallande akter och den böjda förstäven och 
ett förkastell som gick ut framför förstäven gjorde dock att den totala längden 
kan ha varit uppemot 35 meter. Ett skepp med en ungefärlig motsvarande köl-
längd, som omnämns i ”Timbottamanuskriptet”, ska ha varit 9,7 meter brett, 
haft ett djup i skrovet på 3,8 meter och varit på drygt 430 ton (Gardiner 
1992:82). Om man utgår från att Gribshunden förmodligen generellt var 
smalare byggd än de venetianska skeppen från 1445 är det kanske rimligt att 
anta att det storleksmässigt var på någonstans mellan 300 och 400 ton.  

Att ursprungliga medelhavskaracker var stora och tunga skepp framgår 
av beskrivningen av de åtta karacker som Henry V (1413–22) i England in-
förskaffade från Genua år 1416–20. De hade två eller tre master och anges 
ha varit på mellan 400 och 600 ton. Hypotetiskt sker kanske en viss modi-
fiering av konstruktionen när karacker börjar byggas längs Atlantkusten 
under loppet av 1400-talet? En förändring som sker på grund av atlant-
fartens krav, en mer specialiserad anpassning till örlog istället för frakt och 
kanske även som en viss hybridisering med mindre och mer slimmande 
iberiska kraveller? 

Den senare ”östersjöanpassning” vid konstruktionen av stora kravell-
skepp som sker i Norden under 1500-talet gällande bland annat laskning av 
spantens olika delar, drevning och innergarnering, är inte synlig på vraket 
efter Gribshunden. Men en viss sådan modifiering kanske började ske i Dan-
mark i samband med bygget av Engelen och Maria i början av 1500-talet? 
Hos Kraveln, byggd strax efter 1512 förmodligen i Danzig, och framförallt hos 
Gustav Vasas skeppsbyggen från och med 1530-talet, Stora Kraveln (1532), 
Elefanten (1554) och Mars (1563) är en sådan förändring tydlig (Adams och 
Rönnby 1996, 2013, Rönnby & Sjöblom 2015, Eriksson & Rönnby 2017). 
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Den proveniensbestämning som gjorts genom dendroanalys visar att 
virket till Gribshunden kommer från floden Meuses övre lopp på västsidan 
av Ardennerna. Här i Flandern och Brabant, i skärningspunkten mellan 
Frankrike, Nederländerna och det Burgundiska riket och i närheten av Eng-
land tvärs över vattnet, låg några av de mäktigaste och finansiellt starkaste 
handelsstäderna under andra hälften av 1400-talet, platser med starka histo-
riska och ekonomiska band med medelhavsområdet.  

Meuse går på slutet ihop med Rhen och mynnar i Atlanten mellan Rotter-
dam och Antwerpen. På ön Zierikezee som ligger i detta område hävdar en 
1500-talskälla att skeppsbyggmästaren ”Julien de Bretoen” år 1459 lät bygga 
det första kravellbyggda skeppet i Nederländerna. Gribshunden skulle mycket 
väl kunna vara byggd på detta varv, eller på en liknande plats i närheten. En 
annan källa indikerar att byggnadstekniken redan var känd i detta område. 
År 1439 ska nämligen Filip av Burgund som greve av Flandern gett order till 
en portugisisk skeppsbyggare att bygga en nao och en kravell i Bryssel (Slees-
vig 1989:21). Att just denna tid förefaller vara en brytningstid framgår också 
av att man i England inte klarade av underhållet av de kravellskepp man 
skaffat sig från Genua 1416–20, utan man fick anställa skeppsbyggare från 
Venedig, Portugal och Katalonien som behärskade den nya byggnadstek-
niken på karackerna (se Adams 2013:70). 

Skeppet vid Stora Ekön tillhörde därför förmodligen, precis som den i lit-
teraturen ofta omtalade Peter av Rochette i Gdańsk på 1470-talet (se Mozejka 
2019), en första generation av till Norden ”invandrade” atlantkustbyggda 
karack/kravellskepp som snart kom att inspirera furstar och skeppsbyggare 
vid Östersjön att börja bygga liknande skepp. Hur skeppet kom till kung 
Hans och Danmark finns ingen uppgift om. Är Gribshunden, som antagits 
vara samma skepp som nämns som ”navi nostra Griffone” år 1486 då kun-
gen var i Norge, bör det ha införskaffats relativt snart efter färdigställandet. 
Kan det till och med ha beställts av Hans eller hans far? Stora skepp kunde 
dock också ges som gåvor av furstar till varandra. Som nämndes ovan hade 
Kristian I goda kontakter med Edward IV och år 1468 ska han ha fått ett 
fartyg av den engelske kungen. Förmodligen är detta samma skepp som år 
1471 nämns som Kristians skepp Valentin. Kung Hans fick till och med år 
1505 skeppet Snagelhavn av ingen mindre än hans mångårige motståndare 
Sten Sture. Det bör också ha varit en storstilad gåva när Kristian II år 1514 
gav bort sitt nybyggda storskepp Engelen till hans drottning Elisabeths bror, 
den tyskromerske kejsaren Karl V (Barfod 1990:190, 131, 119, Allmänt om 
spridningen av kravellteknik se Zwick 2016). 
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Fig. 86. Hertig Karl den djärve av Burgunds fatabur. Krigsbyte efter slaget vid Grandson 
år 1476 (Schmidt 1981). I Sturekrönikan sägs det att kung Hans förlorade silver, guld, 
privilegiebrev och sin bästa fatabur när hans skepp sjönk 1495. Kocks lybska krönika 
omtalar vidare att kläder, klenodier och segel gick förlorade (Sjöblom 2015). 

En möjlighet att komma över nya skepp var också helt enkelt genom kap-
ning, något som verkar varit relativt vanligt och kunde leda till omfattande 
förhandlingar samt diplomatiska och juridiska förvecklingar. De ovan 
nämnda sjökaptenerna Pining och Pothors erövrade till exempel år 1485 
både ett portugisiskt och ett spanskt skepp som fördes till Stade. De danska 
makthavarna kunde också ibland vid behov konfiskera skepp som passerade 
Öresund. Första gången det är belagd är 1440 men det sker också vid flera 
senare tillfällen (Barfod 1990:76-79, 197, Warming In Prep,). 

De stora skeppen var utan tvekan viktiga både praktiskt och symboliskt 
för tidens nya furstar. Ett stort modernt kravellskepp som Gribshunden med 
för- och akterkastell och med ett grinade trämonster i fören var ett skepp 
som stack ut gentemot de flesta andra fartyg under denna tid. Att ha ett 
sådant skepp, underteckna dokument ombord och kunna färdas med det till 
viktiga möten visade att den danske kungen tillhörde eliten bland makt-
havarna i det senmedeltida Europa. När Gustav Vasa våren 1523 låter sig-
nera övertagandet av Sverige ”paa wort skip SWANEN” så är det inte en 
slumpmässigt vald plats (Daggfeldt 1963:8, Adams & Rönnby 1996). Ett stort 
skepp var en passande inramning för en härskare, en furstes attribut. 
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Fig. 87. Ett nytt kravellbyggt skepp med ett varg/hundlikt monster i fören, från en be-
skrivning av pilgrimsresa till Jerusalem från Venedig av Conrad Grünenberg år 1486. 
Skeppet seglar under ottomansk flagg. https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/399 
3238058/sizes/o/ 

Att på sitt kungliga skepp vara rikt utrustad med moderna vapen i form av 
kanoner och handbössor var självklart användbart vid örlog och strid, men 
underströk också att skeppet var speciellt och dess herre av stor betydelse. 
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På samma sätt som med vapnen var det självklart viktigt för kungen att 
ombord på sitt stora skepp omge sig såväl med viktiga personer som med 
värdefulla ting. Det betydelsefulla i att uppvisa ett sådant socialt och ”ting-
ligt” överflöd understryks med tydlighet av det mångfacetterade och rika 
fyndmaterial på vrakplatsen (detta trots att endast mycket små ytor hittills 
har frilagts). Märkningen med en krona på det upphittade dryckesstopet vi-
sar att föremålen ombord även definierades som speciell kunglig egendom.  

De arkeologiska föremålsfynden ger möjlighet till fördjupningar och 
mångvetenskapliga specialstudier. Men som ett arkeologiskt källmaterial ska 
de självfallet tolkningsmässigt främst ses som en del av ett materiellt sam-
manhang, innefattande andra föremål ombord likväl som skeppets kon-
struktion, och tillhörande den ovan beskrivna samhälleliga sociala, ekono-
miska och symboliska kontexten.  

Vraket efter Gribshunden utgör både som skeppskonstruktion, avseende 
vapenteknologin och föremålen ombord en frusen tidsbild av hur ett kung-
ligt storskepp gestaltade sig och var beskaffat i mitten av 1490-talet. Skeppet 
vid Stora Ekön är en ovanligt välbevarad representant för en typ av skepp 
som i samspel med sina furstar var med och bidrog till den tidigmoderna 
samhällsförändringen. 

92 



 

 

 

 
 

 

4. Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsen dnr: 431-2230-19 (2019-07-09) samt dnr: 431-3845-20 (2020-
08-20). 
Ansvariga institutioner: Södertörns högskola i samverkan med Blekinge mu-
seum och Lunds universitet. 
Landskap: Blekinge. 
Kommun: Ronneby. 
Fornlämningsnummer: RAÄ 728, L1978:2168. 
Fältarbetstid: 26 augusti–13 september 2019. 
Fynden: Fynden förvaras på Blekinge museum. 
Foto och dokumentation: Förvaras på Blekinge museum. 
Undersökningsbåt: R/V Svanen, MARIS/MMT AB. 

Organisation: 
Arkeologiskt huvudansvarig för de utförda undersökningarna har varit 
professor Johan Rönnby, Södertörns högskola. Dr. Brendan Foley, Lunds 
universitet var dykansvarig och tillika biträdande projektledare för fält-
arbetet. Ansvariga för utrustning och logistik var Mikael Björk, Blekinge 
museum och Brendan Foley. Koordinator för dyksäkerheten på plats var 
Phil Short. Fyndhantering ombesörjdes av Blekinge museum genom Chris-
toffer Sandahl som huvudansvarig i samverkan med konservator Max Jahre-
horn, Oxider AB. Förmedling, press och information till allmänheten sköttes 
av Blekinge museum genom museichef Marcus Sandekjer. De naturveten-
skapliga analyserna har handlagts av Brendan Foley och de dendrokro-
nologiska analyserna har gjorts av Hans Lindersson. 

Förberedelser, fältarbete, efterkommande analyser och rapportarbete har 
finansierats gemensamt av de deltagande institutionerna och genom fri-
villiga insatser. Kostnaderna för merparten av utrustningen och logistiken i 
samband med fältarbetet 2019 samt de naturvetenskapliga analyserna har 
bekostats av Crafoordska stiftelsen, Swordspoint Foundation och Jane and 
James Orr, Jr. genom bidrag erhållna av Brendan Foley vid Lunds univer-
sitet. Södertörns högskolas arbete med Gribshunden, inkluderande rapport-
arbete och publicering, har finansierats av Östersjöstiftelsen. 
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Dykstatistik: 
Compiled from log sheets kept by dive tenders. 187 working dives by 15 
divers over 16 diving days, amassing a total bottom time of 15,608 minutes 
(260.1 hours). Closed Circuit: 96 CCR dives by 6 divers for 8,888 minutes, 
average 92.6 minutes duration. Longest dive: 247 (PS). Most time in a day: 
302 (PS). Open Circuit: 91 OC dives by 9 divers for 6,720 minutes, average 
73.8 minutes duration. Longest dive: 115 (MB). Most time in a day: 197 
(MB). We also allowed 8 escorted visitor dives, for a total of 618 minutes.  

Deltagare, besökare etc 2019: 
Anders Engblom, Ronneby kommun, Benjamin Asmussen, Museet för Sjö-
fart, Helsingör, Brendan Foley, Lunds universitet, Brett Seymour, Lone Wolf 
Media, USA, Christoffer Sandahl, Blekinge museum, David Thomasson, 
Alpha Telefonica, USA, Ellen Ingers, Södertörns högskola, Eva K Barba-
rossa, American Museum of Natural History, Evan Kovac, NOVA, USA, 
Ezrah Wolfinger, Lone Wolf Media, USA, Grant Rogers, Explorers club, 
USA, Jan Petersen, JJ-CCR, England, Jan-Erik Andersson, SSDK, Joakim 
Holmlund, MMT, Johan Rönnby, Södertörns högskola, Jonathan Adams, 
University of Southampton, Juliana Holmlund, MMT, Karin Enberg, Ble-
kinge museum, Kirk Wolfinger, Lone Wolf Media, USA, Krum Bacherov, 
University of Conneticut, USA, Lynn Åkesson, Lunds universitet, Magnus 
Petersson, Länsstyrelsen Blekinge, Maja Heuer, Blekinge museum, Marcus 
Sandekjer, Blekinge museum, Mark Siddall, American Museum of Natural 
History, Maurice Conti, Alpha Telefonica, USA, Max Jahrehorn, Oxider AB, 
Mikael Björk, Blekinge museum, Mikael Henriksson, Blekinge museum, 
Mikkel Thomsen, Vikingaskeppsmuseet, Danmark, Morgan Olsson, Blekin-
ge museum, Niklas Eriksson, Stockholms universitet, Noah Wolfinger, Lone 
Wolf Media, USA, Ola Palmgren, Blekinge museum, Paola Derudas, Lunds 
universitet, Paolo Iglic, University of Zadir, Croatia, Pertti Avronen, UWIS, 
Finland, Phil Short, Lunds universitet, Rodrigo Pacheco, University of 
Southampton, Rolf Warming, Society for Combat Archaeology, Danmark, 
Siiri Irskog, Ronneby kommun, Staffan von Arbin, Göteborgs universitet, 
Stefan Flöög Blekinge museum, Vivian Etting, Nationalmuseet Köpenhamn. 
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Maritime Archaeological investigations 
Grifun/Gribshund (1495) 

At Stora Ekön, outside Ronneby in southern Sweden, in ten meters of water, 
lies a large Late-Medieval shipwreck. The hull has opened up and fallen out-
wards, with various parts of the ship laying scattered on the seabed, partly 
covered by sediment. In 2013, the Maritime Archeological Research Insti-
tute, MARIS at Södertörn University, began a new study of the 15th century 
shipwreck, as part of a larger study of early modern warships. Between 2013 
and 2018, several smaller investigations focusing mainly on ship documen-
tation were then carried out on the wreck. In the autumn of 2019, Södertörn 
University, in collaboration with Blekinge Museum, Lund University, Uni-
versity of Southampton, along with other colleagues, carried out an archaeo-
logical excavation on the wreck. A 6 x 2 meter large trench was excavated on 
the starboard side amidships. 

The wreck was discovered as early as 1971 by a local diving club. For 
many years after its discovery, the old wooden wreck was a popular place for 
scuba diving. The discovery of old-style carriages for iron guns meant that 
archaeologists from Kalmar County Museum, led by Lars Einarsson on 
behalf of the County Administrative Board in Blekinge, visited the site 
during the 2000s and conducted several archeological investigations. 

One windlass and nine wooden carriages for small wrought iron guns 
were salvaged during these studies. Dendrodated wood samples showed that 
the ship’s timber was felled in the winter of 1482/83 on the northeastern side 
of the Ardennes adjacent to the river Meuse. In 2006, a test excavation was 
also carried out by the Kalmar Museum in the middle of the wreck. Although 
only a very limited area was investigated, the excavation yielded a large and 
varied range of findings. This included: wooden vessels; plate fragments; 
glass, buttons; leather; metal; cherry kernels, and hazelnuts. But also: a brick; 
flint; corroded iron, and lime from a barrel. The relatively large osteological 
material was mainly cut animal bones of beef, and were understood as 
having been packed in the wood barrels, the remains of which were also 
found in the area. Crossbow bolts and remnants of a mail armor were 
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salvaged from the wreckage. One extraordinary find was a small miniature 
gun carriage (see below).  

The end of the Middle Ages is an exciting and turbulent period in 
Scandinavian history. The Kalmar Union, where Denmark and Sweden were 
united, remained a reality until 1523. The kings based in Denmark, however, 
had for some time considerable trouble in controlling the Swedish part of 
the area. For periods at the end of the 1400s, the area was essentially ruled 
by Swedish noblemen, called “riksföreståndare”. In addition to estates and 
property, these powerful men also owned several larger and smaller ships. 

The first known state-organized naval fleets in the Baltic area were 
however, linked to the Oldenburg-dynasty of Danish kings. In 1486 King 
Hans (1455–1513) (eng: John) signed a letter onboard a ship which he 
named “navi nostra Griffone”. From the year after, 1487, the ship is men-
tioned again as Griffen in a list of Danish ships that King Hans would end up 
using for a naval operation at the island of Gotland in the Baltic region. The 
Griffen is also mentioned in connection with a voyage to England in 1493, 
together with the ship Swan. The trip would concern negotiations on fishing 
rights around Iceland. On this occasion, what is probably the ship’s arma-
ment of around 56 guns is mentioned. The Master on board at this time was 
Anders Bryggare. 

A ship most likely to be the Griffone/Griffen appears in written sources 
concerning an incident in 1495, only that now one contemporary source 
would refer to it as the Grifun while another gave it the strange name Gribs-
hund (“Griffon Dog”). It is unclear if the ship had changed name in some 
way. Most likely is that different spellings were used, while maybe the ending 
“hund” was simply a misunderstanding? During this period, calling a ship 
Griffen was not uncommon, and there existed several other contemporary 
examples. 

At the time of the ship’s sinking, King Hans was on his way to Kalmar to 
negotiate with Sten Sture the Elder to try to restore the Union and secure the 
throne of Sweden. The power hungry Swedish nobleman Sture had been 
procrastinating for a long time. Finally, though, it was agreed that a meeting 
would take place in Kalmar. But in the summer of 1495, when Hans’ fleet was 
halfway from Copenhagen, anchored outside the town of Ronneby in today’s 
southern Sweden, a fire broke out on board the flagship. The sources mention 
that many noblemen, along with gold, silver and the king’s “best fatabur” 
(“household”) were lost when the great carvel sunk. The king never met Sten 
Sture that summer, but two years later in 1497 Hans was finally crowned 
king for the Swedish half of the united Nordic kingdom.  
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In 2006 the historian Ingvar Sjöblom concluded that the wreckage at 
Stora Ekön must be King Hans’ big carvel mentioned in the historical sour-
ces. The ship’s construction, along with the things found on board, make the 
identification of the wreckage fairly certain. 

Based on the remains on the seafloor, and through a systematic analysis 
of the place, one clearly sees an example of ship construction from the 1400s. 
It is a large ship for the period, around 30 meters long, and it would have 
been rigged with three masts. The floors running across the keel are made 
from large grown oak timbers and these, together with the other framing 
elements, are sandwiched between flush-laid inner and outer oak planking, 
forming what was then a ‘modern’ ‘carvel’ construction. The upper hull, 
both fore and aft, were built into ‘bow- and stern castles’ respectively and, in 
contradistinction to other parts of the hull, were “clinker-built” (see below). 

The remnants from a total of eleven wrought iron guns have so far been 
found on the wreckage. While the iron barrels have almost totally disap-
peared, the wooden sledges, where the barrels would have fit, are well pre-
served. Systematic use of guns on board ships was a relatively new practice 
at the time. Though sources do indicate that the first attempts by Danish kings 
to use guns on board ships dates back to at least 1380. Mail, as well as parts of 
crossbows and bolts, also give a good impression of the kind of medieval 
warfare technology still in use when King Hans’ Grifun/Gribshund sank. 

A long beam that served as a central support for the triangular forecastle 
had a large sculpture of a huge grinning “monster” devouring a screaming 
man. This symbolic head was once projected from the bow of the ship into 
the manner of a figurehead. Iconographic parallels connect it to the mon-
strous images and sculptures that can be seen in medieval churches, contem-
porary books and on coats of armory. It is easy to imagine how the horrifying 
image of the bow of the ship worked as a kind of tool for symbolic psycho-
logical warfare. In a combat situation, with the high forecastle looming over 
the waist of an opposing vessel, the enemy crew would have encountered not 
only gun shots, arrows and other projectiles but also a salivating monster 
swallowing a human being. The clear message that they were next in line  
must have been obvious to the sailors aboard an enemy ship. 

In August 2019, new marine archeological investigations were conducted 
on the wreckage. The trench was placed amidships specifically to allow for 
an examination of the hull’s construction in a key, diagnostic part of it, as 
well as incorporating parts of the fallen stern castle. In the deepest south-
eastern part of the excavated trench at the bottom, partially covered by 
ballast, a large horizontal stringer was visible. This stringer is located at the 
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turn of the bilge where the hull turns towards the flatter bottom of the ship. 
It is estimated that the distance is approximately 4 meters to the ship's keel 
and keelson assembly. This indicates that the width of the ship amidships is 
around nine meters. As the keel is estimated to be somewhere between 25-
30 meters this, given the tonnage formulae of the time, indicates a ship of 
around 300-400 tons. 

On the inside of the stringer one can feel a thinner plank running longi-
tudinally. This is part of the inner planking or ceiling. On the top of the 
stringer no inner planking exists. This construction indicates a southern 
European origin; the designers would have wanted air to access between the 
frames. Just above the stringer, small fillets are set between the first futtocks, 
preventing the gravel flint ballast, objects and other things from falling 
between the frames and accumulating in the bottom of the ship where they 
would remain inaccessible. These small pieces of wood are made with great 
accuracy and precision. 

At the point where the first futtocks pass up from the stringer, they are 
sided between 200-250 mm wide and molded to the same thickness. Here 
too ‘room and space’ (the sided dimension of the timber and the space 
between them respectively) are equal. It can be assumed that the floors are 
heavier at the keel, perhaps 300 mm sided or more so, with concomitantly 
less space, c. 200 mm. This is therefore a well-built ship of fairly heavy 
construction with its timbers well squared, i.e. largely free of sapwood. The 
outer hull planks are oak and, where they can be measured, are about 270 
mm wide and about 60 mm thick. No caulking could be observed between 
the very tight seams, though a relatively small section was accessible. 

Just over a meter above the lower stringer is a beam shelf that supported 
the beams of the orlop deck. The timber is about 300mm wide and 150mm 
thick. It overlays a ceiling plank, probably because it was pulled downwards 
by the weight of the deck as the hull opened up. The deck beams are no 
longer in place but on the upper face of the beamshelf there are dovetailed 
rebates for the ends of the beams. As the beamshelf rises slightly towards the 
stern gradually becoming more exposed, so the beam rebates become in-
creasingly eroded making it difficult to discern any pattern. However, 
variation in size may reflect main beams and half-beams. What are pre-
sumably the dovetails for the main beams flare from c. 120 mm out to 200 
mm. The distance between the rebates also varies. However, in the visible 
section of the beamshelf they are between 300-500 mm, thereby indicating a 
deck capable of bearing considerable weight. 
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As the hull opened up, the structure collapsed along the overlap between 
the first and second futtocks. The latter together with their attached planking 
hinged outwards and now lie almost horizontal. This is because although the 
foot of each second futtock fitted closely between the heads of the first 
futtocks, there were no fore and aft fastenings that would appear in framing 
systems constructed during later periods. Since, as stated before, the room 
and space are the same at this height, the second futtocks are of a similar 
dimension to the first futtock. However, from this point, as one would 
expect, their molded depth tapers (i.e. directed upwards). On the outside of 
the second futtocks, several hull planks are still connected. Between the 
futtocks, two pieces of wood were found, though their purpose is not entirely 
clear. They are perhaps the remnants of the construction process, such as a 
temporary support between the futtocks before the hull planks were put in 
place. A shallow rebate and fastenings on the inside of these upper futtocks 
indicate that there was once a stringer, which possibly functioned as the shelf 
for the next deck. The large knee located next to the trench may be associated 
with this too. 

A little less than half a meter from the upper end of the second futtocks, 
the hull planks change from carvel to what appears to be clinker, at least in 
the sense they are overlapping. Strictly speaking, it is not clinker, since they 
are not fastened with clenched fastenings through the overlap but are instead 
attached to the frames. Lapped planking fashioned from radially split oak 
was used for the bow and stern castles that rose high above the ship’s hull; 
this is presumably because it was light and yet far stronger than any sawn 
board constructed from the same dimensions. Hence these planks are only 
c. 20 mm thick, i.e., much thinner than the carvel planks lower down, thus 
restricting maximum weight. 

There are three joggles (rebates) for the lapped planks on the upper end 
on the outside of the second futtock. Here also a top timber remains in place. 
As with the first and second futtock overlap, the second and third elements 
are not attached to each other, but simply overlap by about one meter (com-
pare Adams 2013 chs 4 and 6). Just as the second futtocks accommodate the 
transition to lapped planking, so do the top timbers. The top timbers are 
narrower: about 100 mm sided and 150 mm molded, and taper in both 
dimensions. In keeping with the need for a light castle structure, they are 
also less frequent, set at around 1.5 meter intervals. 

On the outside of the hull, another heavy timber was observed at the end 
of the survey. Since finding was made only at the very end of the season, 
detailed documentation of this construction was not possible. However, it is 
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clear from pictures and paintings that similar forms of external structure 
were common on early carracks. Consisting of vertical braces or standards 
rebated to the wales, these timbers provided additional strengthening and 
protection. They also often incorporated the chain-wale assembly, i.e. the 
heavy longitudinal wale that acted as a spreader for the shrouds, so-called 
because at this period the lower ends of the shrouds were secured with two 
or three long links of chain anchored to bolts in the hull. This seems to be 
the case here; what is probably the front end of the main mast chain wale is 
still in place. A rebated standard rises off the wale and there may be corres-
ponding timbers below. 

The development of how shrouds were attached along the sides of the 
ship seems to have undergone major changes during the period 1470–90, 
probably owing to the increasing size of ships, thereby necessitating a far 
more robust anchoring of the standing rigging. This location on Gribs-
hunden is probably just aft where the mainmast would have stood and also 
where a chain-wale would have been located.  

To date, even in the limited time available, what has been seen of Gribs-
hunden’s construction has provided a considerable amount of new infor-
mation. The trench will need to be extended outboard and toward the keel 
to be able to answer more comprehensively how King Hans’ Griffen was 
built. However, the investigations carried out clearly show that she was con-
structed in a building tradition with southern European roots, namely the 
carvel technology developed through a fusion of Northern and European 
methods. The regular, well-squared framing in which the majority of the 
constituent floors and futtocks were not fastened to each other but clamped 
between heavy internal and outer planking, was a successful system in a 
period when compass timber was readily available in long lengths and of the 
appropriate curvature. What Gribshunden shows is the architectural sophis-
tication that carvel shipbuilding had achieved barely 50 years after the 
earliest records of carvel ships being built in the North. 

Indeed, with reference to the provenance of the wood, a probable con-
struction site for the ship might be the Atlantic coast in what is today the 
southern part of the Netherlands. This is the very area where some of the 
earliest carvel construction is recorded in the 1430s and it is where the 
Danish kings had direct family ties, something which may have facilitated a 
purchase or an order. 

During the excavation in 2019, there was a clear difference between the 
areas on the inside of the hull and the one on the outside, where very few 
things were found. The excavation inside the hull was complicated since the 
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thick culture layer was populated with more or less disintegrated barrels and 
firewood, with artefacts and object remaining mixed with them. This almost 
chaotic situation makes it especially difficult to draw conclusions from the 
distribution of the finds. 

But beer barrels, fish, silver coins, clothes, fine tableware accessories, fire-
wood etc. can’t have been packed together in the same space. The situation 
inside the hull could perhaps indicate a relatively dramatic wrecking process 
where valuables and equipment from higher decks fell down between the 
cargo barrels. Indeed, written sources describe an explosion on board. 

The question is, however, whether this is the primary explanation for this 
distribution pattern? None of the deck beams remain in situ within the area, 
moreover no deck planks or bulkheads have ever been found. A probable 
explanation is that valuables and equipment actually were salvaged from the 
wreck. Such a violent activity would explain the agitated situation in the 
excavated trench. The mixture of different find categories also seems to agree 
with the excavation results from 2006. 

However, despite possible salvage operations on the site, several spec-
tacular objects were found in connection with the excavations in 2019. As 
mentioned, according to written sources, King Hans lost his “best fatabur” 
(his property and household) on the sinking ship after the fire on board. This 
is confirmed by the finds of bones, clothing, barrels and kitchen equipment 
along with wooden barrels. One barrel contained a large amount of bones 
from sturgeon. Other household things included: parts of a plate made of tin 
as well as a wooden goblet engraved with a royal crown. Other finds include 
tools and weapons. A crossbow stock was found in addition to parts of a 
“hand cannon”. This kind of firearm was held under the arm. It appears to 
have had some form of firing mechanism and is a very early example of its 
kind. Crossbows and handguns side by side clearly show the transition 
period between the Middle Ages and Modern times. 

With the risk of gender stereotyping an object, the find of a spindle whorl 
might indicate that there were women on board the king’s ship. A strange 
earlier find of a small miniature of a gun carriage could be a toy, thus in-
dicating that even children were on board. Did the little toy cannon belong 
to any of King Hans’ own three children? The elder and Crown Prince 
Kristian was 14 years old at the time, while the future South American ad-
venturer Jakob was 13 years old and the youngest, Elisabeth was 10 years old. 

King Hans’ Grifun/Gribshund is a uniquely preserved representative of 
the new type of carvel ship that the princes of Europe began to build in the 
late Middle Ages. Ships of a type similar to the one Columbus and his 
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successors used on their voyages to America and Vasco de Gama on their 
voyages on the Indian Ocean. Ships, which, with their construction, content 
and armament, enabled a new globalization through colonization and ex-
ploitation. The looting and transportation of gold, spices, sugar and many 
other goods across the oceans changed the world forever. An interesting 
circumstance in this context is that we know that there were contacts 
between Denmark and shipbuilding power-holders in the Iberian Peninsula 
during the mid-15th century. One of Henry the Navigator’s captains on an 
expedition along the African west coast in 1448 seems to have been Danish. 
Some sources also indicate that Danish ships were sailing far to the west and 
perhaps could have crossed the north Atlantic before Columbus’ famous 
expedition in 1492. If they did then they would have set sail on a ship similar 
to Grifun! 

These new European ships are, in principle, known to us so far only 
through a few models and depictions in the form of paintings and drawings. 
The investigations of the wreck outside Ronneby in the southern Baltic 
therefore provide a new maritime archeological insight into the understanding 
of how these ships were constructed and what kind of work, knowledge and 
resources were required to build and handle them. The objects and equipment 
on board also provide an insight into the world of objects and equipment with 
which a typical late medieval European prince surrounded himself. 

The development of new warships at the end of the Middle Ages also 
generally concerns an interesting theoretical question about the role of 
material culture in the development of society and the dialectical interaction 
between us and our things. Ships like Grifun were undoubtedly an important 
part of the modernization process and one of the factors that contributed to 
the change of the world at the beginning of the New Age. However, the role 
of material things in social transformation must also be understood in 
relation to prevailing power relations and the specific historical situation. 

Kings and new states were driving the development of ever larger and 
more powerful ships in the late Middle Ages, a process that would become 
even more noticeable during the 16th century. The new ships enabled wars 
and conquests, global shipping and exploitation, and also served as symbols 
of the new princely ambitions. Shipbuilding and the need for larger ships, 
better cannons and entire fleets, in turn, required more resources and a new 
organization, transmogrifying into an ever-spiraling competitive and arms 
race. All this had far-reaching consequences for the whole of society at the 
time, and for society’s development towards modernity. 
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B ILAGA 1  

Fyndlista och dendroprover från Gripshunden 2019 

Christoffer Sandahl & Max Jahrehorn 

Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A1 Ring från
brynja,
inskriptioner

M
ässing (latten)

190827

3 
T1 C 

Inspriptioner 
”VL.FEVRER”.  
Sannolikt tillverkaren 
Ulrich Feurer, mästare, 
Nürnberg 
ca 10 mm diameter 

A2 Trästycke,
handtag

Trä

190827

2 
T2 C 

A3 D
el av tallrik

Tenn

190827

2 
T2 D 

A4 Trästycke,
handtag

Trä

190827

1 
T1 C 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A5 Knivslida

Läder

190828

2 
T1 C 

A6 D
jurben, stör

Ben

190828–190903

2 
T1 E 

Osteologisk analys 
indikerar att benen 
kommer från samma 
individ. 

A7 Trästycke,
stock till
arm

borst

Trä

190828

2 
T1 A 

Längd: 39 cm, 
Bredd: 5 cm, 
djup: 4,5 cm 

A8 M
ynt, krusta

Silver/M
etal 

190828

3 
T1 F 

Mynt, i krusta 
ca 30 mynt. 

A9 M
ynt, krusta

Silver/M
etal 

190828

3 
T1 F 

ca 100 mynt. 
Danska, hvid 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A10 Laggstav

Trä 2/3 
T1 C 

A11 D
el av ringbrynja sam

t järnfragm
ent 

från brynja.

M
ässing/järn

190829

2 
T1 F 

Nitade ringar, lätt ovala. 

A12 Läder

Läder

190829

2 
T1 F 

A13 D
el av ringbrynja

M
etall

190829

2 
T1 F 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A14 Tunnlock

Trä

190829

2 
T1 E/F 

Lock till laggkärl, 
bomärke. 
Pluggar för samman-
fästning av lockets delar. 

A15 Rep

H
am

pa

190829

2 
T1 F 

A16 Trästycken,
handtag,
urholkat

Trä

190904

2/3 
T1 C/D 

A17 M
etall

M
etall,

sam
m

ansm
ältning.

190829

2 
T1 F 

A18 Barlast,
stenar

Flinta

190903

3 
T1 E 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A19 Förstärkning,
laggkärl

Trä

190828

1 
T1 E 

A20 D
el av

bordläggnings
planka 

Trä

190905

3 
T1 A 

Dendrokronologisk  
analys ger en datering 
till efter 1463. Meuse-
flodens dränerings-
område. (dnr 55881) 

A21 Blykula

Bly

190905

1 
5m föröver  
T1 A 

Sannolik proveniens 
centrala Tyskland. 

A22 D
jurben, ev nöt

Ben

190830

4 
T1 B 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A23 Keram
ikfragm

ent, m
ynningsdel till

kärl/trefotsgryta. rödgods

K
eram

ik

190828

1 
T1 E 

Sannolik proveniens 
Sonderjylland alt. 
Schleswig-Holstein 

A24 Stock till
handbössa/
halvrör

Trä

190830
3 
T1 B 

Längd; 70 cm, höjd som 
högst 8 cm, djup 5 cm 

A25 D
el av träbägare

Trä

190828

2 
T1 D 

A26 Fot till bägare/kanna 

M
etall

190825

2 
T1 A 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A27 Klum
p, kalk

K
alk

190903

3 
T1 E 

A28 Barlast, flinta

Flinta

190903

3 
T1 C/D 

A29 A
rm

borstpil

M
etall/Trä

190901

3 
T1 B 

A30 Sländtrissa

K
eram

ik

190906

2 
T1 C 

Sannolik proveniens 
Raeren 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A31 Barlast se A
28

Flint

190902

3 
T1 C/D 

A32 Sam
m

ansm
ältning 

M
etall

190902

4 
T1 C 

A33 Träbägare, m
ed ingraverad krona

Trä, A
l

190902

4 
T1 C/D 

Höjd: 22 cm, diameter 
botten: 12 cm, diameter 
top: 8 cm. 
Med tillhörande lock. 

A34 Bottendel till
flätad korg

Trä/vidje 

190902

4 
T1 C/D 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A35 Trästycke, tallrik

Trä

190902

4 
T1 C/D 

A36 Blykula

Bly

190902

4 
T1 C/D 

Sannolik proveniens 
centrala Tyskland 

A37 Repfragm
ent

H
am

pa

190902

2 
T1 F 

A44 Färgrest/torka 
d färg.

190827

2 
T1 E 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A45 Textilier

Lin?

190903

2 
T1 väst om A 

A47 V
ed

Trä

190904

3 
T1 C/D 

Totalt 7 vedträn, 
varierande längd:  
50–70 cm. 

A48 Tunnlock

Trä

190904
3 
T1 C/D E/F 

Diameter: 44 cm. 

A49 Tunnlock

Trä

190904

3 
T1 F 

Diameter: 36 cm, 
Bomärke. 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A50 Tunnlock

Trä

190904

3 
T1 C/D E/F 

Diameter: 30 cm 

A51 Tunnlock

Trä

190904

3 
T1 C/D E/F 

Kvadratiskt hål med 
tillhörande lock. 

A52 Laggstav

Trä

190904

3 
T1 F 

A53 Laggstav
(plugg)

Trä

190904

3 
T1 C/D E/F 

A54 Laggstav m
ed

rektangulärt hål

Trä

190904

3 
T1 F 

Dendrokronologisk 
analys ger datering: 
1480-1486, Skåne. 
Virket hämtat 
ca 1–10 km ö om 
Hässleholm. Dnr 55882 
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Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A55 Laggstav

Trä

190904

3 
T1 F 

Svedd insida. 

A56 Laggstav

Trä

190904

3 
T1 E/F 

A57 Tunnlock m
ed

plugg

Trä

190904

3 
T1 E/F 

A58 Tunnband

Trä

190904

3 
T1 F 

4 st. 

A59 Pip till kanna/bägare

Trä

190905

3 
T1 F 

A60 Sam
m

ansm
ältning, 

järn/gjutjärn

Järn

190905

3 
T1 F 

120 



 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

B I L A G A  1 .  F Y N D L I S T A  2 0 1 9  

Fnr Förem
ål

M
aterial

Fynddatum

Fyndplats:
 ”Stick” 
(lager-
kontext) 
och ruta 

Kommentarer Bild 

A63 Prov i rör 
inläm

nat till
Lund

G
eologiskt prov 

provkärna

190905 

Dendroprover från schaktet (ref Lindersson 2019) 

Dendro 
nr: 

Prov Nr: 
Beskrivn 
Barrel Stave=Bs 
Bb=botton 
L*H+B cm 

Trädslag

A
ntal år; 2 radier om

 inget
annat anges

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vank. (W) 

D
atering av yttersta  

årsring i provet

Beräknat
Fällningsår E (Efter) 
V

(vinterhalvåret) 

M
er vågad datering; 15Å

R  
i splint som

 m
edelvärde  

för PL- Proveniens SK=Scania 

D1 
55881 

Board (F20) Ek 96;3

Ej Sp 1454

E 1463

M
euse river 

D2 (F54) 
55882 

Bs Bung hole 
(F54) 

Ek 71;3

Sp 5, ej W 1472

1477–1491

(1480–
1486);Sk 
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 BILAGA 2  

Schakt- och situationsplaner 

Paola Derudas & Rodrigo Pacheco 

Fig. 1. Bearbetade 3D-schacktplaner som visar schaktet under olika faser. A: stick/kontext 
1. B: stick/kontext 2. C: stick/kontext 3. D: stick (kontext) 3-4 (Paola Derudas & Rodrigo 
Pacheco). 
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Fig. 2. Situationsplan innan friläggning (gröna markeringen 1 m): Stick (kontext): 1.  

Fig. 3. Situationsplan 27 aug (gröna markeringen 1 m) Stick (kontext): 1-2 

124 



 

B I L A G A  2 .  S C H A K T -  O C H  S I T U A T I O N S P L A N E R  

Fig. 4. Situationsplan 29 aug (gröna markeringen 1 m). Stick (kontext): 2 

Fig. 5. Situationsplan 30 aug (gröna markeringen 1 m). Stick (kontext): 2-3 
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Fig. 6. Situationsplan 2 sept (gröna markeringen 1 m). Stick (kontext): 3-4 

Fig. 7. Situationsplan 5 sept (gröna markeringen 1 m). Stick (kontext): 4 
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Fig. 8. Foto över utgrävningsområdet 2020-09-12 (mot öst) i samband med efterbesikt-
ning. Schaktet helt återfyllt med sediment. Foto: Johan Rönnby. 
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BILAGA 3  

Bösstock till handbössa/halvrör från Gribshunden 
(1495) 

Ingvar Sjöblom 

Ett mycket intressant och ovanligt fynd utgörs av stocken till en handbössa 
med avfyrningsmekanism (bild 1). Det ovanliga är att stocken både har drag 
av en senmedeltida handbössa och av ett tidigmodernt halvrör. Enkelt ut-
tryckt består en handbössa av stock och pipa, medan ett halvrör dessutom 
försetts med avfyrningsmekanism. Det är en hybrid av en handbössa och ett 
halvrör som inte återfunnits i tidigare forskning. 

Det finns spår i stocken efter bösspipa, avfyrningsmekanism, skruv- eller 
nithål och band (för att fästa pipan). Dessa har sannolikt varit av järn, men 
korroderat bort. Bösstocken ger ingen indikation ifall den varit av typen, hel-
stock och följt hela pipans längd eller om pipan fortsatt i bösstockens för-
längning. Kolven är av ”armklämstyp”, istället för axelstödstyp med bak-
kappa. Det innebär att kolven är avsmalnande och spetsig för att anbringas 
under armhålan och klämmas ihop av skytten med tryck från armled mot 
kroppen (se bild 4). 

Det finns tydliga markeringar på framstockens högra sida efter låsbleck 
och avfyrningsmekanism (bild 2). Det finns ett 4 cm rektangulärt urtag för 
en sannolik fängpanna vid pipans bakre infästning i stocken. Det finns även 
markeringar av låsbeslag i svängt form i pipans längdriktning. Det är svårt 
att avgöra var låsblecket börjat, men det ses med tydlighet från markeringen 
efter fängpannans slut fram till markeringen fram till järnbandet, det vill 
säga pipans låsring. Det finns tre hålmarkeringar, två mellan fängpannans 
slut och järnbandet samt ett framför järnbandet. Det finns också en oval ur-
gröpning i stocken framför låsringen, vilken torde höra till låsmekanismen. 

Det går inte att fastställa vilken typ av avfyrningsmekanism som hand-
bössan haft. En hypotes är att det i något av de främre markerade hålen, 
fanns en fästskruv för hanens nedre del. Hanen löpte bakåt mot den rektan-
gulära infästningen av fängpannan. Huruvida det var lunta, fnöske (svamp) 
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eller någon annat som anbringades i hanen och antände krutet i fängpannan 
går inte att avgöra. Avfyrningsmekanismen finns det annars ett flertal typer 
av exempelvis luntlås, svamplås och senare sintlås (hjullås) eller flintlås. När 
det gäller avtryckarmekanismen, var den utanpåliggande, antingen som häv-
stångsavtryckare eller någon form av fjäderbelastning som exempelvis snapp-
lås. Det kan även ha varit av typen luntsnapplås där typen av antändning och 
avtryckare kombineras i namnet (Alm 1933:44-49). 

Bild 1. Stock till handbössa/halvrör från Gribshundsvraket, längd: 70 cm största bredd 8 
cm. Foto: Ingvar Sjöblom. 

Bild 2. Spår av på framstockens högra sida efter låsbleck och avfyrningsmekanism. Foto: 
Ingvar Sjöblom. 
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Det enda som markerar pipans infästning i stocken är spåren efter ett järn-
band som omslöt pipan och framstocken (Alm 1933:33). Vid 1400-talets slut 
upphörde användandet av järnband för att fästa pipan. Istället övergick det 
till att löda eller smida på två till tre små ringar eller små järnbitar under 
pipan som fästes i stockens pipränna med tvärgående stift (Alm 1933:77). 
Det finns inga markeringar i piprännan efter stift, ringar eller klackar. 

Det finns inget tvivel om att stocken härrör från ett eldhandvapen av 
typen handbössa. De första handbössorna är kända i Norden sedan 1300-
talets mitt och kännetecknas av en kort pipa. Från början av 1400-talet 
ökades piplängden för att bättre utnyttja kraften från krut och krutgaserna 
för att överföra energi till projektilen (Alm 1933:29; Hedberg 1975:42-45). 

Bild 3. Teckning av Leonardo da Vinci. Ur Alm 1933:38. 

Bild 4. En bild från 1490-talet av en dansk handbössa på en 
altartavla från St Peterskyrkan Naestved som visar Knut den 
heliges död 1086. Nationalmuseets samlingar (Ur Mortensen 
1999:96). 
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Den tidiga och primitiva handbössan kallas på engelska ”hand cannon” eller 
”handgonne” och utvecklas med tiden till halvrör eller pistol. Hakebössan, 
”hakenbüchse” eller arquebus är benämningen på eldhandvapen med kraf-
tigare rekyl och därför försedd med rekylhake, samt är föregångaren till 
musköten. Det ska understrykas att gränserna däremellan blev tydligare med 
tiden. Olaus Magnus skrev till exempel i boken om kriget till lands, att hand-
bössor anbringades på trägafflar, det vill säga i en micka (Magnus 1555/1931, 
del II, bok 9:130). Detta blev vanligt för tidigmoderna musköter. 

Skillnaden mellan handbössa och hakebössa ledde sedermera till olika 
utvecklingslinjer och illustreras av en avbildning som tecknats av Leonardo 
da Vinci under 1400-talets andra hälft (bild 3) (Alm 1933:38). Det andra 
vapnet i teckningen är en ”kort bössa att sikta med”. Kolven ser ut att vara 
av ”armklämstyp” och i framstocken hålls pipan ihop med två järnband. 
Även om det syns en fängpanna vid pipans början, har den ingen avfyrnings-
mekanism. Sannolikt antändes krutet i fängpannan genom att en lunta 
direkt stacks ned mot fänghålet. I jämförelse är Leonardos avbildade hand-
bössa något längre (ca 1 m med en piplängd på 55-60 cm). 

Bild 5. Hypotetisk rekonstruktion där handbössan/halvröret tillförts pipa, avfyrnings-
mekanism och järnband. Fotomontage: Ingvar Sjöblom. 

De två andra bössorna i Leonardo da Vincis bild är så kallade tellehakar, 
vilket beskriver att de hade sikte och korn (Zielbüchse) samt en rekylhake. 
Det sistnämnda var en smidd hake under pipan i syfte att anbringas på reling 
eller mur, för att ta upp rekylkraften. Möjligen kan handbössan från Gribs-
hunden ha haft en rekylhake fäst i pipans förlängning efter stockens slut. Det 
finns i alla fall inget på den bevarade stocken som antyder något sådant. Inte 
heller något som tyder på att handbössan anbringats i micka som stöd. Ingen 
sådan artefakt har heller återfunnits i anslutning till fyndet. Det ska också 
nämnas att kraftigare eldhandvapen ända in på 1500-talet räknades in bland 
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artilleriredogörelser. Det gällde till exempel fartygsbestyckningen för Sören 
Norbys flotta om tio fartyg under åren 1523–1524. Skyttet delades där in i 
124 stycken (grovt- och småskytt) och 152 hakar (Mortensen 1999:330). 

Sammanfattningsvis, det är ett mycket fint och avancerat fynd av en 
handbössa i brytningstiden före utvecklingen av halvrör (pistoler) som rik-
tades och avfyrades med ena handen. Det unika med stocken från hand-
bössan är att den både hade ”armklämskolv” och spår efter järnband som var 
vanligare under 1400-talet. Spåren efter avfyrningsmekanismen har sam-
band med utvecklingen som kom från och med 1500-talets början och för-
knippas med tidiga exempel på halv- eller helrör. Det gör att handbössan är 
en tydlig representant för brytningstiden mellan senmedeltida och tidig-
moderna eldhandvapen. Här finns en forskningslucka. Det finns ett behov 
av fortsatta undersökningar av övergången från handbössornas mer primi-
tiva avfyrning, till introduktionen av mer avancerade avfyrningsmekanis-
mer, vilket präglade halv- och helrör eller pistoler och musköter. 

Litteratur 
Alm, Josef. 1933. Eldhandvapen I. Från deras tidigaste förekomst till slaglåsets allmänna 

införande. Stockholm: Militärlitteraturföreningens förlag. 
Hedberg, Jonas. 1975. Kungl. Artilleriet. Medeltid och äldre vasatid. Stockholm: Militär-

historiska förlaget. 
Mortensen, Michael. H 1999. Dansk artilleri indtil 1600. København: Tøjhusmuseet. 
Magnus, Olaus. Historia om de nordiska folken. Författad år 1555. Hedemora: Gidlunds 

förlag, 2001. 
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BILAGA 4  

Ringbrynja och armborst från Gribshunden (1495) 

Rolf Warming, Society for Combat Archaeology 

Ringbrynjeväv 
Inom utgrävningsområdet (sektor T1 F) hittades flera ringvävsfragment 
(A11 och A13). Ringväv är ett flexibelt rustplagg som består av sammanlän-
kande metallringar. Under medeltiden var ringväv ett vanligt förekomman-
de skydd mot skärverkan – framförallt mot svärd och kniv – men blev 
mindre betydelsefullt efter att plåtrustning utvecklades och delvis ersatte 
ringvävsplaggen (Richardson 2011: 838 ff.). Vid slutet av 1400-talet hade an-
vändningen av ringväv huvudsakligen begränsats till ringbrynjeskjortor med 
långa och korta ärmar (hauberk och habergeon), ärmar, ringkragar, mantlar 
och skörtar. Mindre ringvävsdelar och ärmar syddes dessutom på vapen-
tröjor av tyg för att skydda områden på kroppen som kunde vara besvärliga 
att täcka med vanlig plåtrustning, till exempel armhålan eller insidan av 
armbågsledet. Eftersom det var både tidskrävande och besvärligt att fram-
ställa (fig. 1), var det inte ovanligt att man på 1400- och 1500-talen skar upp 
begagnade ringvävsdelar för att kunna återanvända dem i olika rustnings-
plagg, ofta tillsammans med plåtrustning (Burgess 1953a; Burgess 1953b; 
Krogh 2016). Ringvävsmakaren kunde dessutom infoga ett signum i ring-
väven för att indikera vem som hade tillverkat den och/eller var den kom 
ifrån. Märkningen återfinns oftast vid nacköppningen eller under armhålan 
på ringväv i museisamlingar. Ett sådant signum hittades också vid utgräv-
ningen (fynd nr. A1 i sektor T1 /C, se avsnitt 2.4.5). 

Ringvävsfynden från utgrävningen 2019 består av enskilda och samman-
fogade ovala ringar (diameter ca. 6–7 mm) av kopparlegering, troligen mäs-
sing. Ringarna är inte bara ihopklämda, utan alla är även slutna med nitar, 
vilket tyder på hantverk av hög kvalitet. Nitarna är av samma material som 
ringen, men i vissa tillfällen har niten korroderat bort, vilket kan innebära 
att vissa nitar varit tillverkade av järn. Kopparlegeringsringarna har antag-
ligen använts som dekorationer i ett något större ringvävsplagg av järn som 
har korroderat bort efter skeppets förlisning. Prydnadskanter av koppar-
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legering på ringväv av järn från den här perioden ses oftast vid nacken, man-
schetterna (eller längs axelkanterna på ärmlösa ringbrynjeskjortor), den 
främre öppningen och runt bottenkanten (Hildred & Evans 2011: 841). Hårt 
korroderade mindre fragment av järn hittades tillsammans med ringväven 
men inget som kunde identifieras som ringar. I samma område hittades 
också korroderat, oidentifierbart järn med träbitar. Detta kan möjligen tol-
kas som resterna efter en ringväv av järn, kanske blandad med träfragment 
efter en kista som rustningen förvarats i? Även läderfragment har hittats i 
samma kontext och tillsammans med ringväven av kopparlegering (A11 och 
A12). Dessa ska antagligen uppfattas som en del av rustningsplagget men 
kan inte identifieras i nuvarande läge. Ringmakarens signum (F1) hittades 
dock i nära anslutning till dessa fynd och kan tolkas som en del av samma 
ringvävsplagg. 

Fig. 1. En illustration från Nürnberg, år 1473. En ringvävsmakare (”salwurch”) igång med 
att tillverka ringväv vid sitt arbetsbord genom att klämma ihop metallringarna med en 
tång. I bakgrunden hänger en färdigframställd habergeon eller hauberk utan ärmar. Från: 
Amb. 317.2 Folio 92 verso (Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 1), 
Stadtbibliothek Nürnberg. 
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Fig. 2. Prydnadsmanschett från ett långärmat ringvävsplagg samt två lösa ringvävskedjor, 
hittade vid Gribshunden, utgrävningen 2019. Foto: Max Jahrehorn/Blekinge Museum. 

Det största ringvävsfragmentet (A11) är en fyraraders kedja i fin kvalitet med 
en inre diameter på ca. 7,7–8 cm (fig. 2). Dimensionerna tyder på att ring-
vävsfragmentet är en prydnadsmanschett som har suttit på ett långärmat 
klädesplagg, antagligen en hel hauberk (ringbrynjeskjorta) eller en ärm på 
en brynjeförstärkt vapentröja av tyg. Ringarnas form och dimensioner stäm-
mer väl överens med ringväv som har hittats vid tidigare undersökningar 
(Einarsson & Gainsford 2007), bland annat ett långt ringvävsfragment av 
kopparlegering (längd: 65 cm) som kan tolkas som bottenkanten från en 
hauberk. Den åtsittande manschetten har varit anpassad till bäraren och man 
kan anta att den tillverkats med syftet att den inte skulle komma i vägen eller 
sätta sig fast någonstans, till exempel i en stridshandske, vilket kunnat få 
allvarliga konsekvenser i strid. Med tanke på att där skulle vara plats för en 
vapentröja under ringväven, tyder dimensionerna även på att bäraren haft 
en relativt liten kroppsbyggnad. Kanske bäraren inte har varit fullvuxen. I så 
fall är frågan om vem som har burit denna relativt dyra och prestigefyllda 
hauberk särskilt intressant. Har det funnits barn ombord? Kan brynjan till 
och med ha tillhört en av de unga prinsarna, prins Jakob (11 år) eller kron-
prinsen Kristian, senare Kung Kristian II Tyrann (13 år) (se avsnitt 2.3.6)? 
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Fig. 3. Tysk hauberk från 1400-talet med prydnadskanter (accession number:1 4.25.1540). 
Foto: Metropolitan Museum of Art. 

Två välbevarade tyska hauberkar med liknande prydnadskanter från 1400-
talet (varav den ena är ifrån Nürnberg) finns i Arms and Armour-samlingen 
på Metropolitan Museum of Art (fig. 3). Ringväven ombord på Gribshunden 
har förmodligen liknat dessa och kan anses som ingående i ett högrestånds-
föremål. Som mycket annat av den materiella kulturen ombord skulle den 
kungliga besättningens utrustning göra intryck på folk de mötte på sin färd. 
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Det är ännu oklart om besättningen var klädd i ringväv när skeppet förliste 
eller om deras vapen och krigsutrustning var undanstuvad ombord. 

Framtida undersökningar med fokus på att hitta flera ringvävsplagg 
skulle kunna ge större klarhet i frågan om hur utrustningen har sett ut, var 
besättningen befann sig ombord och deras eventuella stridsberedskap. Om 
prydnadsmanschetten från den andra ärmen på ovan nämnda ringvävsplagg 
kunde lokaliseras skulle fyndläget dessutom kunna berätta mer om fyndets 
kontext och vrakplatsens utveckling (site formation process). Röntgenunder-
sökningar av oidentifierbara järnföremål skulle även kunna avslöja flera 
detaljer om ringväven av järn och har använts som effektiv analysmetod på 
liknande fynd, t.ex. på sammankorroderad järnmassa från det engelska 
vraket vraket Mary Rose (1545), där man också hittat ringväv av koppar-
legering (Hildred & Evans 2011: 841ff.). 

Fig. 4. Armborst-
stock in situ precis 
utanför skrovsidan. 
Foto: Brett Seymour. 
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Armborst 
I sektor T1 A hittades resterna av ett armborst (A7). Armborst är ett meka-
niskt skjutvapen som består av en skaftad båge försedd med en låsmekanism 
för att avfyra korta, kraftiga pilar. Armborststockens framdel var oftast för-
sedd med en metallbygel avsedd att sätta foten i när man skulle spänna bågen. 
Detta gjordes vanligtvis med bälteskrok, getfotsspännare (hävarm), stålbåge-
kran/cranequin (mekanisk spännordning med kuggstång) eller vinda. Arm-
borstens genomslagskraft var helt beroende av bågens spännkraft och därför 
av bågens sammansättning. Under medeltiden användes flera olika varianter 
av armborstbågar, huvudsakligen bestående av trä, horn eller stål.  

Armborstet var ett vanligt förekommande vapen under senmedeltiden, 
även i flottan. Särskilt intressant är att man år 1507, under kung Hans re-
geringstid, underströk hur hälften av besättningen skulle utrustas med arm-
borst medan resten av manskapet försågs med glavind/lansar (Barfod 1990: 
135). Ett fynd av en armborstnöt och flera fragment av pilskaft från tidigare 
undersökningar vid vraket har visat att även besättningen ombord på Gribs-
hunden varit försedda med dessa skjutvapen. En avbruten pilspets som var 
invecklad i organiskt material (hittad 2006) tyder på att en del av armborst-
ammunitionen bestod av fyrpilar. Ett välbevarat pilskaft (A29) hittades dess-
utom vid utgrävningen 2019, dock inte i samma kontext eller sektor som 
armborststocken. Pilen (längd: 26 cm) har varit försedd med vingar av trä 
och en bred järnspets (skäkta) som nu saknas. 

Fig. 5. Armborststock (A7) från Gribshunden sedd uppifrån och från sidan. Foto: Chris-
toffer Sandahl, Blekinge Museum. 
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Armborststocken från utgrävningen 2019 är dock det största fragmentet 
som hittills har påträffats och det första som kan ge en ledtråd om hur arm-
borsten ombord har sett ut (fig. 4). Den fragmenterade armborststocken 
mäter 39 cm i längd med en bredd på 5 cm och ett djup på 4,5 cm (Christoffer 
Sandahl, personlig kommunikation, 02/10/2019). Både den främre delen av 
stocken där bågen har varit fastspänd och den bakersta delen med av-
tryckaren fattas. Att dessa och andra delar av stocken (t.ex. trä- och ben-
plattor) inte har hittats in situ innebär att stockens ursprungliga kontext tro-
ligen har blivit störd eller täckt av sediment senare i tid, kanske i samband 
med bärgning eller skrovets kollaps.  

Fig. 6. Schematisk skiss av en enaxlad och tvåaxlad avfyringsmekanism inuti ett armborst. 
Axlarna är markerade i gult och bulten till armborstspännaren i rött. Teckning: Rolf 
Warming/Society for Combat Archaeology. 

Armborststockens mittersta del där avfyrningsmekanismen suttit är däre-
mot bevarad, dock inte metallen som har korroderat bort. På stockens ovan-
sida finns ett tydligt nötläge vilket är förbundet med en tvärgående urgröp-
ning till undersidan där resten av avfyringsmekanismen suttit. Utifrån det 
ena korrosionshålet som är placerat närmast nötläget tolkas mekanismen till 
att ha varit en enaxlad hävstångsavtryckare (fig. 5). Jämfört med en fleraxlad 
avfyringsmekanism krävde det enaxlade systemet ett större tryck för att 
avfyra skottet, vilket medförde mindre träffsäkerhet. 

Ytterligare en indikation på ett armborst med enaxlad avfyrningsme-
kanism kom dessutom fram vid en närmare genomgång av fyndmaterialet 
från tidigare undersökningar. År 2006 påträffades en bearbetad rund benbit 
vilken senare identifierats som en armborstnöt (Einarsson & Gainsford 
2007: fynd nr.16–2006). Nöten är en del av armborstens avfyrningsmeka-
nism som håller fast strängen och som är kopplad till avtryckaren. Fyndet 
består egentligen bara av ett fragment av en nöt, dock är den tillräckligt 
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bevarad för att avgöra placeringen av inhaket (mot vilken avtryckaren stöder 
när armborstet är spänt) och nötens diameter. Utifrån detta kan det med en 
viss sannolikhet konstateras att även denna härrör från ett armborst med 
enaxlad avfyringsmekanik. Dimensionerna på nöten och nötläget i arm-
borststocken stämmer dessutom överraskande bra överens. En annan nöt 
påträffades vid ett besiktningsdyk 2016, men lämnades kvar på vrakplatsen 
in situ (se Rönnby 2017). Fotodokumentationen indikerar att även denna 
antagligen härrör från ett armborst med enaxlad avfyrningsmekanik. De 
ovan nämnda fragmenten kommer inte nödvändigtvis från samma armborst 
men kan också vara utryck för en viss standardisering i besättningens vapen-
utrustning eller att armborstdelarna är tillverkade i samma verkstad.  

Flera detaljer om armborstens spänningsanordningar går också att utreda 
utifrån den nyhittade armborststocken. Det bakre hålet, bakom nötläget, 
avslöjar dessutom att bågen antingen skulle spännas med en getfotsspännare 
eller med en stålbågekran. När man skulle spänna den kraftiga bågen skulle 
sådana armborstspännare nämligen fästas i en genomgående bult som satt 
där hålet är placerat. Hålet är dessutom placerat relativt långt framme på 
stocken, vilket kan tyda på att man har använt en getfotsspännare (Danilo 
Todeschini, Tod’s Workshop Ltd, personlig kommunikation, 27/9/2019). 

Fig. 7. Armborst från ca. 1500 från medeltidssamlingen på Nationalmuseet i Köpenhamn. 
Bältkroken och armborstskäktorna hör inte till armborsten. Foto: Lennart Larsen, Natio-
nalmuseet. 
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Fast armborstfyndet är ganska fragmenterat kan resten av vapnets utseende 
delvis rekonstrueras utifrån samtida källor. Genom ett samarbete med en 
historisk vapensmed i England (Danilo Todeschini, Tod’s Workshop Ltd.) 
framställdes därför en semi-rekonstruktion av fyndet. Undertecknade an-
svarade för planläggningen i projektet och för att åvägabringa uppgifterna 
och källmaterialet som armborsten baserades på (se nedanför). Projektet fi-
nansierades genom forskningsmedel som administrerades av Brendan Foley 
(Lunds universitet). 

Semi-rekonstruktionen baserades delvis på fynden från Gribshunden, 
men eftersom flera väsentliga delar fattades var det nödvändigt att även an-
vända vittnesbörd från ikonografi och i museisamlingar bevarade exemplar 
i tolkningen. Kompletterande data om stocken och avfyrningsmekanismen 
hämtades huvudsakligen från ett välbevarat, möjligen tyskt, armborst da-
terat till ca 1500 vars stock har en liknande utformning som fyndets. Det 
förvaras idag i medeltidssamlingen på Nationalmuseet i Köpenhamn (fig. 6). 

Fig. 8. Landsknekt Paul von Dolnsteins avbildning av slaget vid Älvsborg (1502) där 
danska och tyska styrkor kämpar emot ett svenskt uppror besående av allmogetrupper. 
Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, 
Reg. S fol 460 Nr.6, Bl. 9v-10r. 
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Fig. 9. En semi-rekonstruktion av armborstet från Gribshunden. Tillverkad av Tod’s 
Workshop Ltd. i samarbete med undertecknad (Society for Combat Archaeology) på 
uppdrag av Brendan Foley (Lunds universitet). Foto: Danilo Todeschini/Tod’s Work-
shop Ltd. 

Fotbygeln på armborstet i museisamlingen ansågs dock vara atypisk och 
därför söktes ytterligare information om dess utseende från samtida avbild-
ningar, huvudsakligen den tyska landsknekten Paul von Dolnsteins teck-
ningar. Hans bilder är detaljerade och ytterst relevanta för skandinavisk 
militärhistoria, särskilt som han tjänstgjorde som legosoldat i kung Hans 
armé och deltog i slaget vid Älvsborg (1502). I von Dolnsteins avbildning av 
slaget ses bl.a. flera armborst med D-formade fotbyglar på den svenska sidan 
(fig. 7). På en dansk altartavla från ca. 1500 i Sankt Peders Kirke i Næstved 
(nu på Nationalmuseet i Köpenhamn) ses ett armborst med en likadan fot-
bygel. Utifrån ovan nämnda källors vittnesmål och välbevarade armborst i 
museisamlingar kunde det dessutom konstateras att bågarna till sådana arm-
borst ofta var framställda av horn (Richter 2006). I semi-rekonstruktionen 
(fig. 8) användes däremot en stålbåge av ekonomiska och tidsmässiga skäl – 
dessa var dock inte ovanliga på slutet av 1400-talet. Stålbågens spännkraft är 
ca 227 kg (500 pund), vilket baseras på en grov uppskattning av spännkraften 
i hornbågen på det ovan omtalade armborst som förvaras på Nationalmuseet 
i Köpenhamn (Danilo Todeschini, Tod’s Workshop Ltd, personlig kommu-
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nikation, 05.10.2019). I det här sammanhanget måste det understrykas att 
man ännu inte har hittat bågar (av vare sig horn eller stål) på vrakplatsen och 
därför inte känner deras egentliga spännkraft. Fast semi-rekonstruktionen 
på många sätt är representativ för ett armborst från tiden kring Gribs-
hundens förlisning anses den således inte att vara funktionsmässigt lämplig 
för experimentellarkeologiska provskjutningar som ett autentiskt armborst 
härstammande från skeppet. 

Vid framtida undersökningar på Gribshundens vrakplats kommer med 
stor sannolikhet fler delar av armborst, kanske rent av kompletta exemplar, 
att påträffas. De kommer att avslöja mer om vapnets konstruktion och skep-
pets stridsförmåga. En identifiering av en armborstbåge bland fynden skulle 
dessutom göra det möjligt att bedöma skjutvapnets spännkraft och testa dess 
genomslagskraft genom experimentell arkeologi med belastningstest och 
olika provskjutningar. 
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På norra sidan av Stora Ekön i Blekinge skärgård ligger på knappt 10 meters 
djup vraket efer danske unionskungen Hans skepp från år 1495. 

Denna skrif har sin utgångspunkt i den marinarkeologiska undersökning som 
utfördes på vraket år 2019. Den innehåller även en sammanfattning av tidigare 
kunskaper samt en ny tolkningsdiskussion där den stora kravellens europeiska 
ursprung och sammanhang diskuteras.     

Vraket efer Grifun/Gribshund utgör som skeppskonstruktion, avseende 
vapenteknologin ombord och de påträfade föremålen en frusen tidsbild av 
ett kungligt skepp från medeltidens slutskede. Det är representant för en typ 
av nya stora skepp som i samspel med sina furstar var med och bidrog till den 
tidigmoderna samhällsförändringen.   
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