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på ett halvt dygn vid god förlig vind med rå-
segel. I likhet med Mats G Larsson (1990) har 
vi svårt att tro att ledungen vore något som 
uppfunnits av skattetekniska skäl först under 
medeltid. Svearnas ledungs�otta var förmod-
ligen den starkaste örlogsmakten i norra Öst-
ersjön under vikingatiden. Ingen granne gick 
säker för övermaktens överraskande överfall. 
Det förvånar därför inte att Gutarna ställde 
sju snäckor till förfogande. Svearna domi-
nerar ostkusten redan på 800-talet om vi får 
tro uppgi�erna hos Wulfstan. Hans seglings-
beskrivning från Hedeby till Truso (Polen) 
�nns nedtecknad hos den anglosaxiske kung-
en Alfred den store. I krönikan meddelas att 
hela ostkusten tillhörde Svearna: Blecinga eg 
(Blekinge), Meore (Möre, på smålandssidan 
av södra Kalmar sund), Eowland (Öland) 
och Gotland, som alla lydde under ”Sweom” 
(Englert & Trakadas 2009). God samordning 
och många snabba skepp för öppen sjö möj-
liggjorde denna gestaltning av den politiska 
kartan. 

Figur 1 �nns på tidskri�ens omslag! 
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Figur 2. Kalfatring av ett skepp i Kalmar Slottsfjärd vid 1800-talets mitt. Notera den rektangulära 

Åkerlund 1951:26.

I nummer 4/2009 av Marinarkeo-
logisk tidskrift presenterade Jim 
Hansson (2009) resultaten från 
en undersökning utanför Tunadals 
sågverk där ett antal rektangulära 
konstruktioner påträffades vilka 
Jim valde att kalla fyrkantsprå-
mar. Han påpekade att kännedo-
men om dessa typer av farkoster 
är bristfällig och hittills endast 
härrör från arkivkällor. Den histo-
riska upprinnelsen kopplar han till 
fartygstypen holck och med den 
associerad verksamhet i hamnar, 
bland annat bestyckning, kölhal-
ning och förmastning.

FLYGBILDER MED INDUSTRISOPOR

Inspirerad av Jims resultat ville jag prova 
metoden att undersöka flygbilder som ett 
första steg i att närma sig ett källmaterial. 
En enkel genomgång av senaste flygbilds-
mosaiken från lantmäteriet avslöjade kon-
struktioner av samma typ som fyrkantsprå-
marna på elva platser längs norrlandskusten 
från Gävle till Umeå (figur 1). Samtliga 
platser kan kopplas till träindustrin under 
främst 1800-talet och framåt. Vid dessa 
platser kunde också ofta vrak av pråmar och 
andra transportfartyg påträffas i bilderna.

Vänder man sig till litteraturen kan man 
hitta en hel del referenser till rektangulära 
arbetsfartyg. Samtida med sågverken (mit-
ten av 1800-talet) är en målning från Kal-
mar slottsfjärd (figur 2) som visar kalfatring 

av ett fartyg från en rektangulär flytande 
plattform. Dalman nämner i sitt Utkast 

Til et Sjö-Lexikon från 1765 (Bågenholm 
2003:100) att det finns fyrkantiga styckeprå-
mar (för bestyckning av örlogsskepp) samt 
mudderpråmar, båda verksamma i hamnar. 
I Ett medeltida sjölexikon från Island nämns 
flera likartade fartygstyper med namn så-
som bakki, kana, platteka och pramm, vilka 
alla var rektangulära arbetsbåtar med i stor-
leksordningen tre bordgångar eller liknan-
de. Ordet bakki betyder ungefär ’fyrkantig 

-
perar sig på elva platser längs norrlandskusten 
från Gävle till Umeå.
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låda’ på isländska och går igen bland annat i 
tyskans Back (Bågenholm 2002:29f), en typ 
av pråm som användes för bland annat kal-
fatring. Det fanns förstås även skjutsfärjor 
av liknande konstruktion som arbetsprå-
marna (ibid :38). Hjalmar Falk (1995:107ff ) 

-
ell verksamhet i Sverige. Pålningar, kajer, stora mängder vrak och fyrkantspråmar kan iakttas från 

ra arbetsbåtar som spänner åtminstone tu-
sen år. Platser där sådana påträffas är alltså 
intressanta att studera ur industrihistoriskt 
perspektiv, i synnerhet som dessa platser 
ofta har stora mängder andra lämningar (se 
figur 3) i form av vrak, kajer och andra in-
dustrikonstruktioner.

EN FÖRETEELSE SOM GER PERSPEKTIV

Några relevanta iakttagelser kan göras uti-
från flygbildsinventeringen. Det är frap-
perande hur stora industrilämningar som 
faktiskt finns kvar i kustmiljön. Intressant 
är att notera att dessa bara påträffas längs 
norrlandskusten, vilket dels har att göra 
med träindustrins stora omsättningsvo-
lym, dels med att byggnadsmaterialet har 
funnits i överflöd och inte har återvun-
nits när industrin har lagts ned. Områdena 
har heller inte sanerats eftersom exploate-
ringen i områdena ofta har upphört i och 
med industrins insomnande. Samtliga dessa 
iakttagelser ger perspektiv på skillnader 
i bevarande av kulturmiljöer i olika delar 
av landet, där den ekonomiska geografin 
i regionen är en minst lika stor faktor när 
det gäller att förändra kulturhistoriska läm-
ningar och miljöer som någon annan typ av 
påverkan. De enorma industrilämningarna 
längs norrlandskusten påminner oss också 
om hur oerhört viktig träindustrin har varit 
för det moderna Sveriges framväxt. Efter-
som vi inte känner till liknande komplex 
av lämningar (ens i mindre skala) kring till 
exempel järnbruken i Mellansverige måste 
vi alltså lära oss att bättre se inte bara det 
som finns att upptäcka utan även det som av 
flera anledningar har tagits bort. 
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andra lämningar från sågverksindustrin. Flygbild från lantmäteriet.

ger via vittnesbörd från den fornnordiska 
skaldepoesin flatbottnade båttyper av den-
na typ en datering till vikingatid, både som 
färjor och som arbetsbåtar. Vi har alltså 
att göra med ett kontinuerligt brukande i 
hamn- och varvsverksamhet av rektangulä-


	forsattsblad.pdf
	FULLTEXT02.pdf

