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MARIS

Forskningsinstitutet MARIS (”Maritime Ar-
chaeological Research Institute at Södertörn 
University”) startades i början av 2010 vid 
Södertörns Högskola i sy�e att bedriva och 
utveckla maritim arkeologisk forskning med 
särskilt fokus på Östersjöområdet. Ett av 
huvudsy�ena bakom institutet är att utgöra 
navet för forskare i regionen och att skapa 
förutsättningar för ett aktivt utbyte av kun-
skap samt initiera och stimulera ny forskning 
inom maritim arkeologi.

MARIS strävar e�er att knyta både nationella 
och internationella forskarkra�er samman 
genom nätverkande, seminarier, workshops 
och konferenser. Institutet kommer även att 
bidra med att utveckla forskningen genom en 

aktiv diskussion om forskningens teoribild-
ning, inriktning och kommer att stimulera 
försök att förnya och utveckla ämnet vidare. 
En viktig hörnsten är att ta aktiv del i inter-
disciplinära samarbeten med andra forsk-
ningsfält, samhällsinstitutioner och aktörer 
inom näringslivet.

För närvarande verkar inom MARIS : Profes-
sor Johan Rönnby, Associate professor Fred 
Hocker (forskningschef på Vasamuseet) samt 
doktoranderna Niklas Eriksson, Kristin Ilves 
och Oscar Törnqvist. Knutna till MARIS är 
också �l dr Ulrica Söderlind och �l dr Mar-
cus Hjulhammar. 

AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKT

Förutom de olika doktorandprojekten som 
bedrivs inom MARIS så bedriver institutet ett 
antal parallellt löpande forskningsprojekt som 
�nansieras av Östersjösti�elsen och andra 
fonder och sti�elser. För närvarande har MA-
RIS ekonomiskt stöd för att bedriva följande 
projekt:

�e Sunken Ships of the Baltic Sea. Interpreta-

tion and Historical Signi�cance (Johan Rönnby, 

Baltic Sea foundation , 2009-2011).

Projektets sy�e är att utifrån några konkreta 
skeppsarkeologiska exempel diskutera olika 
aspekter av samhällsutvecklingen i området i 
ett långtidsperspektiv. Källmaterialförankring 
är en förutsättning för såväl en trovärdig som 

Forskningsinstitutet MARIS

och Baltic Maritime Archaeological

PhD Research Network

Svensk maritim arkeologi har som vi alla vet ett mycket gott rykte internationellt sett och landet ses som 
en av de ledande nationerna inom detta fält. Historiskt så har förstås Vasaskeppets bärgning betytt mycket, 
liksom den maritima kulturforskningen som tog sin början under 1970-talet i anslutning till Vasas undersök-
ning. Den akademiska utbildningen i marinarkeologi startade vid slutet av 1970-talet med fristående kurser 
och doktorandarbeten vid Stockholms Universitet.

Under 1997 så etablerades ämnet vid det nya lärosätet Södertörns Högskola. Disciplinen erbjöd ett unikt 

Östersjöstiftelsen inriktning. Etableringen på högskolan har gett disciplinen permanent akademiskt platt-
form i Sverige. Södertörns Högskola är idag det enda lärosäte som erbjuder marinarkeologisk utbildning och 
forskning och spelar därmed stor roll för den vetenskapliga utvecklingen av ämnet.
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intressant arkeologi. Projektet ämnar därför ta 
avstamp i såväl metodiska som teoretiska nya 
analyser av ett urval skeppsvrak. Fokus i arbe-
tet är dock tolkning och historisk syntes i en 
mer övergripande mångdisciplinär form. Det 
är skeppens och sjöfartens samhälleliga roll 
i vid mening som står i centrum för studien. 
Ett sådant perspektiv berör då såväl frågor om 
ekonomiskt utbyte och militära strategier som 
olika interkulturella aspekter på sjöfart och 
kommunikation inom en region med stor kul-
turell och etnisk mångfald.

Projektets övergripande sy�e är att belysa och 
diskutera utbyte, kommunikation och sam-
hällsförändring vid Östersjön under i huvud-
sak perioden cirka 1100 till 1900. Östersjöns 
sjunkna skepp antas att i ett sådant perspektiv 
ha en stor potential att belysa såväl Östersjö-
historia som mer generella interkulturella frå-
gor på ett nytt och tidigare i princip ej utnyttjat 
sätt. Skeppsvraken kan förhoppningsvis vara 
en väg att fördjupa förståelsen av och peda-
gogiskt närma sig de tidigare samhällsför-
hållanden som fortfarande påverkar oss som 
bor runt Östersjön idag. Den �nlandssvenska 
kustkulturen, havets roll för den polska na-
tionens självbild eller Kaliningradsområdets 
betydelse för Putin och Ryssland är exempel 
på företeelser med kopplingar till forna tiders 
sjöfart och utnyttjande av Östersjön.

Ambitionen är att spegla olika tider och fö-
reteelser genom ett representativt urval av 
konkreta skeppsvraksexempel. Dessa väljs 
från hela Östersjöområdet. Analysen av dessa 
kommer att ske i samarbete med marinarkeo-
logiska kollegor i de olika Östersjöländerna.

�e Ghost Ship – New Methods in Maritime Ar-

chaeology for Investigation and Interpretation 

of Deep Sea Wrecks (Johan Rönnby, Niklas Er-

iksson, Fred Hocker, in cooperation with Marin 

mätteknik AB and Deep Sea Production, KK-

foundation, 2010-2011).

År 2003 påträ$ade Deep Sea Productions och 
Marin Mätteknik AB det s k Spökskeppet på 
130 meters djup, 30 sjömil öster om Gotska 
Sandön under deras sökande e�er den för-
svunna DC-3:an. Vraket besöktes under 2007 
med ROV i samband med inspelningen av 
TV-serien Vrakletarna. Vraket utgörs av ett 
mycket väl bevarat, skrovhelt träskepp som av 
allt att döma är en &öjt av holländsk modell 
från början eller mitten av 1600-talet. Under 
2008 bildades en internationell forskargrupp 
i samarbete mellan upptäckarna och Söder-
törns Högskola i sy�e att vidare undersöka 
detta unika skeppsvrak.

Ett övergripande sy�e med projektet är att 
få forskarsamhället, näringsliv och media att 
samarbeta kring metodutveckling av doku-
mentationsteknik under mycket svåra förhål-

landen och att på så vis föra forskningen vi-
dare. De olika aktörerna är alla nödvändiga för 
att projektet skall lyckas; forskningen behöver 
avancerad teknologi och det mediala inslaget 
är viktigt för att sprida kunskap och intresse 
för forskningen.

Vad som är nytt med detta projekt är att ve-
tenskaplig analys och tolkningsarbete förs i 
ett långvarigt samarbete med media och att 
både grundforskning och populärvetenskap-
liga framställningar produceras inom detta 
samarbete. Via �lmning, 3D-scanning med 
multibeam och morfometriska analyser så 
produceras data för att bringa ljus kring skep-
pets konstruktion, datering, proveniens och 

ornamentik. Skeppets trä kommer även att 
analyseras kemiskt för att undersöka nedbryt-
nings- och bevarandeförhållanden. Slutligen 
kommer 1600-talets sjöfart att belysas och 
med detta även sjöfartens betydelse och po-
sition i en vidare samhällelig utveckling med 
förindustriell kapitalism, reformert etik och 
den holländska in&uensen över en gryende 
globalisering.

Maritime Birka. �e Seaside of a Viking Age 

Town. (Johan Rönnby, in cooperation with the 

Maritime museum, 2008-).

Södertörns högskola bedriver sedan länge i 
samarbete med Statens Maritima Museer un-
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dersökningar av vikingastaden Birks hamn-
områden. Birka var till stora delar en sjöstad 
och förståelsen av hur hamnområdet var orga-
niserat är en viktig pusselbit om man ska för-
stå platsens betydelse. Inte minst är det faktum 
att det funnits &era hamnar (vid Svarta jorden, 
norr om Kugghamn, ovanför Korshamn och 
inte minst vid Salsviksgropen) intressant. 
Detta indikerar olika användning och kanske 
olika användare. Vilka var det som �ck lägga 
till innanför stadsmuren och vilka var det som 
lade sina skepp utanför?

Vid provschaktsgrävningar har det konsta-
terats att ulturlagren i vattnet utanför Svarta 

jorden är över en meter tjocka och innehål-
ler mängder av föremål av organiska ma-
terial. Längs strandkanten på samma ställe 
har också &era stora hittills okända stenkis-
tor och bryggstockar dokumenterats. Deras 
exakta funktion är ännu inte fastställd men 
det handlar om en större sammanhängande 
brygg- och pirkonstruktion. 

Nautical and Naval Foodways Assessment (Ul-

rica Söderlind i samrbete med Ioseb Beritash-

vili, Paata Donadze, Rubi Jaramillo, Madona 

Mshvildadze) samt Ancient foodways as cultur-

al meeting point (Ulrica Söderlind i samarbete 

med Paata Donadze)

Dessa två projekt kommer att presenteras se-
parat i kommande nummer av Marinarkeolo-
gisk Tidskri�.

WORKSHOP FÖR DOKTORANDER

I början av 2010 bjöd MARIS in Östersjöområ-
dets samtliga forskarstuderande inom maritim 
arkeologi till en gemensam workshop, �rst Bal-
tic workshop for PhD researchers in maritime 

archaeology. Sy�et med workshopen var att un-
derlätta kontakter och diskutera aktuell forsk-
ning. Workshopen gav en första insikt i och 
översikt av större delen av de pågående aka-
demiska forskningsprojekten på forskarutbild-
ningsnivå och underlättar sammanlänkningen 
av personer och kompetenser med samma eller 
angränsande intressen. 

Workshopen hölls den 5-8 juni vid Södertörns 
Högskola. Varje deltagare �ck presentera sin 
forskning under 15 minuter e�er vilken det följ-
de en öppen diskussion om ämnet, projektet, 
ansatser, metoder mm. Första dagen avslutades 
med en gemensam middag på Quality Hotel 
Park, dä även samtliga deltagare var inackorde-
rade. MARIS �nansierade resan för de studen-

ter som inte hade annan �nansiering. Worksho-
pen var kostnadsfri för deltagarna.

Vid slutdiskussionen enades deltagarna om att 
forma ett informellt nätverk. Sy�et med nät-
verket är att dela information och hjälpas åt när 
det gäller olika frågor kring marinarkeologisk 
forskning i Östersjöregionen. F n inbegriper 
nätverket doktorand- och magisterstudenter. 
Nätverket är öppet för &er personer och intres-
serade forskare ombeds kontakta MARIS enligt 
information nedan.

PRESENTATION I MT

Deltagarna vid workshopen har erbjudits att 
presentera sin forskning i Marinrkeologisk 
Tidskri� inom ramen för den kommande ar-
tikelserien aktuella maritimarkeologiska forsk-
ningsprojekt i Östersjöregionen. Inslagen kom-
mer att införas löpande med början i detta 
nummer. 

Johan Rönnby
PhD, Professor Maritime Archaeology
Maritime Archaeological Research Institute 
(MARIS)
http://www.sh.se/maris
tel: +46 (0)8 608 4191
mobile: +46 (0)70 643 24 61
fax:+46 (0)8 608 46 40
e-mail: johan.ronnby@sh.se

-

JOHAN RÖNNBY

Disputerade vid Stockholms 

universitet 1995. Har arbetat 

som lärare och forskare vid 

Södertörns högskola sedan 

1997. Docent vid Helsingfors 

universitet 2008. Professor i 

marinarkeologi vid Södertörns 

högskola 2009. Sedan 2010 

ansvarig för forskningsinsti-

tutet MARIS.

OSCAR TÖRNQVIST

Doktorand i arkeologi vid 

Stockholms universitet och 

knuten till det marinarkeo-

logiska institutet MARIS vid 

Södertörns högskola.
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Presentationer vid

First Baltic Workshop for PhD Researchers

in Maritime Archaeology

 Late Bronze Age lake-dwellings in Lithuania: Lake Luokesa Project

MORTEN RAVN, THE VIKING SHIP MUSEUM, DENMARK

 Building longships in the late Viking Age – organization and resources

DANIEL ZWICK, UNIVERSIT Y OF KIEL, GERMANY

 Dynamics for cultural change in the Baltic Sea region in the Age of the Northern Crusades: A maritime archaeological perspective

MIKE BELASUS, THE ROMAN GERMANIC COMMISSION, GERMANY

 Shipbuilding and shipping during the high and late middle Ages: evaluation of the archaeological sources

STEFAN WESSMAN, NATIONAL BOARD OF ANTIQUITIES / UNIVERSIT Y OF TURKU, FINLAND

 Medieval seafaring in Finnish waters AD 1150 – 1500

HOLGER SCHWEITZER, UNIVERSIT Y OF SOUTHERN DENMARK, DENMARK

 2e “Drogheda Boat” and Renaissance clinker boatbuilding in European Atlantic waters

NIKLAS ERIKSSON, BEEGS / STOCKHOLM UNIVERSIT Y, SWEDEN

 Social aspects on early modern naval architecture – interpreted from Baltic Sea shipwrecks

RIIKKA ALVIK, HELSINKI UNIVERSIT Y, FINLAND  

 “2ings onboard”. Shipwreck �nds re&ecting the material culture in the 18th century

KRISTIN ILVES, BEEGS, SWEDEN

 Prehistoric landing – an invisible practice? Late Iron Age and Early Medieval landing sites in archaeology

OSCAR TÖRNQVIST, BEEGS / STOCKHOLM UNIVERSIT Y, SWEDEN

 Maritime man and the maritime environment. A landscape approach to study site location and site formation

 2e Maritime cultural landscape on the sandy shores of the southeastern Baltic Sea

MINNA LEINO, HELSINKI UNIVERSIT Y, FINLAND  

 Recycled ships as a window into the contemporary societies’ relationship to vessels and seascape

MIRJA ARNSHAV, NATIONAL MARITIME MUSEUMS / STOCKHOLM UNIVERSIT Y, SWEDEN

 Valuing cultural heritage – a maritime example

ULRICA SÖDERLIND, STOCKHOLM UNIVERSIT Y, SWEDEN. IOSEB BERITASHVILI, PAATA DONADZE, RUBI JARAMILLO, MADONA 
MSHVILDADZE, ILIA STATE UNIVERSIT Y, GEORGIA

 Maritime archaeology in Sweden and Georgia – a project description
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