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av  niklas eriksson

•
Den skeppskonstruktion som gick under benämningen flöjt 

byggdes i tusentals under 1600-talet och var viktiga handelsfar-
tyg, inte minst för råvaruexporten från Sverige. Besättningen 
var liten, oftast färre än 12 man. Fler vrak av flöjter har under 
senare år påträffats i Östersjön och medfört att arkeologerna 

kunnat göra omfattande undersökningar av fartygstypen.

4

Flöjter uppankrade vid 
Slussen i Stockholm. 

Utsnitt ur Erik Dalberghs 
”Suecia antiqua et 

Hodierna”. 

     och flöjter på havets botten

Bakom kanonporten på flöjten 
Anna Maria, som ligger på 

botten av Dalarö hamn, skymtar 
marinarkeologer som mäter upp 

skeppets däck. Fastfrusen i isen 
fattade skeppet eld och sjönk 

vintern 1709. Det delvis eldhär-
jade skrovet har till stor del 

kunnat rekonstrueras.

foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet

D
e senaste åren har nyupptäckta vrak rönt stor uppmärksamhet. 
Populär arkeologi har tidigare berättat om berömda krigsfar-
tyg som Svärdet, Mars och Resande mannen som återfunnits på 
Östersjöns botten. Den stora merparten av alla vrak utgörs dock 
av betydligt mer alldagliga farkoster. Bland dessa flera så kallade 

flöjtskepp. Enligt traditionen byggdes den första flöjten i den holländska staden 
Hoorn år 1595. Under följande sekel skulle de bli norra Europas utan tvivel 
vanligaste handelsfartyg. De var enkla och billiga att bygga och de kunde seglas 

med förhållandevis små besättningar. Där ett annat skepp krävde 17 personer 
kunde en flöjt av motsvarande storlek seglas med 12. Men ofta utgjordes be-
sättningen av färre än 10 personer. 

Typen var förvånansvärt standardiserad och tusentals mer eller mindre iden-
tiska skepp färdades från Europa till de nederländska kolonierna, till polarom-
rådena som valfångstfartyg och till Östersjön och den lukrativa handeln med 
råvaror.

Nederländerna var länge Sveriges viktigaste handelspartner. Relationerna 
vilade på ett ömsesidigt beroendeförhållande, där råmaterial som järn- och 
trävaror exporterades från Östersjöområdet och förädlade produkter och inte 
minst salt importerades. De nederländska influenserna inom konst, arkitektur 
och mode var betydande, inte minst genom den omfattande inflyttningen av 
handelsmän, skeppsbyggmästare, timmermän och deras familjer. Såväl varor 
som människor färdades ombord på flöjter. 

Flöjterna hade ett karaktäristiskt utseende, med ett trubbigt för-
skepp och en rundad, närmast päronformad akter. Deras särpräglade utseende 
gör dem lätta att känna igen på målningar och gravyrer av tidigmoderna städer. 
Men de är sällan avbildade i detalj. Det är som om de varit så vanliga, så själv-

klara, att de nästan blivit osynliga. Ingen har funnit någon 
anledning att beskriva dem. Detta trots att de utgjort ett 
lika självklart inslag i de tidigmoderna städerna som de 
karaktäristiska halsgavelhusen som fortfarande karaktäri-
serar städer som Amsterdam, Leiden eller Enkhuizen. Där-
för har det länge saknats mer handfast information om hur 
1600-talets vanligaste skepp egentligen såg ut. Tills nu!

De speciella bevarandeförhållandena som 
råder i Östersjöns bräckta vatten har varit kända sedan 
länge. Därför är det lite märkligt att så få av alla dessa 
världsunika vrak blivit föremål arkeologisk dokumenta-
tion. Enstaka föremål har bärgas som illustrationer till 
ödesmättade berättelser kring historiska sjöslag och förlis-
ningar. Men något verkligt arkeologisk intresse för de in-
takta skroven, den verkligt unika aspekten av dessa vrak, 
har länge saknats. 

Under senare år har flera vrak av flöjtskepp påträffats 
i Östersjön. Parallellt med utforskandet av dessa har tidi-

gare gjorda fynd undersökts på nytt. Fokus har varit på 
att undersöka skeppen som byggnader, där människor levt 
och bott. Att försöka pussla ihop hur skeppens inre varit 
organiserat, med rum och alla de faciliteter som varit nöd-
vändiga för att upprätthålla en dräglig tillvaro ombord. 
Undersökningen kan liknas vid arkeologiska analyser av 
stående byggnader och ruiner på land.

Medan en seglats från Amsterdam till Stockholm tog 
några veckor kunde vistelsen vid destinationen bli betyd-
ligt längre. I väntan på last, byråkrati eller lämpligt segel-
väder kunde en uppankrad flöjt bli liggandes under veckor 
och månader. De som anlände sent på hösten kunde till 
och med nödgas övervintra. De välbevarade vraken erbju-
der möjligheten att studera den miljö som besättningarna 
bodde och vistades i under dessa perioder. 

Vraken avslöjar att flöjternas rumsliga arrange-
mang följer ett tydligt mönster med avgränsade last-, stuv- 
och boutrymmen. Den sistnämnda kategorin är väl kanske 
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den mest intressanta eftersom dess utformning kan ger en 
viss inblick också i de sociala förhållandena ombord. 

Ombord på flöjterna bodde man i aktern. Utrymmet 
var avdelat med en tvärskeppsgående vägg som separerade 
kabyssen, som var skeppets kök, från kajutan som var pla-
cerad längst akterut. Den enda härden ombord bestod av 
en av tegel uppmurad spis som också utgjorde den enda 
värmekällan. I avsaknad av ljusinsläpp i kabyssen bidrog 
dess placering även till att lysa upp rummet.  

Kajutan, som var placerad akter om kabyssen var 
försedd med små fönster, vanligtvis två till antalet, som 
släppte in dagsljus i rummet. Kajutan var det huvudsakliga 
boutrymmet, där man sov och där personliga tillhörigheter 
som skedar och egna förråd av kritpipor förvarades. 

Det var också i detta rum som man åt. Rutiner kring 
mat och ätande kan användas som en ingång för att disku-
tera sociala relationer. Att äta tillsammans kan stärka ge-
menskap och omvänt kan separerade matplatser användas 
för att göra åtskillnad mellan människor. Bevarat möble-
mang på vrak visar att hela besättningen kan ha samlats 
för gemensamma måltider, runt samma bord. I kajutan 
återfinns även den enda toaletten som nyttjades av samt-
liga ombordvarande. Denna är placerad i aktern nedanför 
ett av fönstren. 

Det är således tydligt att man ombord på flöjterna 
rörde sig i gemensamma utrymmen. Man inte bara arbeta-
de utan även åt och sov i närheten av varandra. Egentligen 

rimmar detta ganska väl med vad nederländska historiker 
uppmärksammat kring sammansättningen av flöjternas 
besättningar. I flera fall värvades dessa från skepparens 
omedelbara geografiska och sociala närhet. Ofta seglade 
besättningarna flera resor tillsammans och lärde känna 
varandra. Delvis kontrasterar detta mot en populär upp-
fattning om livet ombord på segelfartyg, med strikt hie-
rarki och benhård disciplin. Den rumsliga uppdelningen 
ombord på flöjterna uttrycker snarare gemenskap.

Hamnarna i 16- och 1700-talets hamnstäder kan liknas 
vid stadskvarter där bebyggelsen bestod av uppankrade 
skepp. Flöjterna som ständigt rörde sig mellan världens 
handelsmetropoler var anpassade för att uppträda i stads-
miljöer, inte minst exteriört genom skulpturer och andra 
dekorativa inslag. Flöjternas karaktäristiska utseende bi-
drog således till att omgestalta den miljö som de låg up-
pankrade i. 

Den säregna päronformade aktern är en tydlig 
parallell till de karaktäristiska, så kallade halsgavelfasa-
derna på hus i Amsterdam och andra nederländska städer. 
I likhet med halsgavelhusen följer utsmyckningen av flöj-
terna ett förutsägbart mönster. Merparten av skulpturerna 
återfinns på den förhållandevis smala platta akterspegeln, 
vars ovankant vanligtvis bär en sköld med hemmaham-
nens stadsvapen. I spegelns nederkant återfinns skeppets 
byggår. Skyltar där skeppets namn uttrycktes med text var 
sällsynta under denna tid. I stället fanns en skulpterad el-

ler målad framställning av namnet i det kvadratiska fältet 
mitt på akterspegeln. Flöjterna bar ofta namn som kunde 
uttryckas med symboler. I skeppslistor återfinns namn som 
Röda Kon, Halvmånen, Rosen, Pärlan, Förgylta Karpen 
och liknande. Alternativt kunde skeppen bära namn efter 
välbekanta bibliska motiv som Abrahams offer, Jonah och 
Valfisken eller Kung Salomon. Utöver dessa motiv som 
inte bara fyllde en dekorativ utan även praktisk funktion 
genom att röja skeppets namn och hemort, återfinns åt-
skilliga ymnighetsmotiv i form av frukt- och blomrankor. 
Dessa är vanligt förekommande på såväl halsgavelhus som 
flöjtskepp. Men det finns motiv som tycks ha varit reserve-
rade för flöjtskeppen. Akterspeglarna flankerades vanligt-
vis av två skulpterade män, antingen i helfigur eller som 
hermpilastrar. Från bevarade bilder och arkeologiska 
fynd är det framgår tydligt att dessa avbildar män klädda 
i ganska typiska 1600-talskläder, motsvarande dem som 
bars av modemedvetna handelsmän och andra stadsbor i 
såväl Sverige som Nederländerna. 

Den ekonomiska blomstringen under den neder-
ländska så kallade guldåldern har sysselsatt många fors-
kare genom åren. Framgångsrika och synnerligen själv-
medvetna handelsmän byggde gavelhus och ägde delar i 
flöjter. Det är denna framgångsrika grupp som avbildats 
i hörnskulpturerna på flöjtens akterspeglar. På halsgavel-
fastigheterna i städerna, där de bodde och gjorde sina af-

färer, tycks skulpturer av dem själva ha varit överflödiga. 
Genom deras skulpterade alter egon på flöjternas akter-
speglar var de ständigt närvarande i de hamnar där de 
ankrade upp. 

När flöjterna låg förtöjda på rad lång rad utmed till 
exempelvis skeppsbron i Stockholm utgjorde de ett stycke 
nederländsk arkitektur i koncentrat. De bildade ett slags 
flytande stadskvarter med motsvarighet i Amsterdam och 
andra metropoler. Som sådana utgjorde de också reklam-
pelare för nederländsk kultur och attityd gentemot kom-
mers. 

Medan den fasta bebyggelsen i de städer som deltog 
i denna handel till stora delar fortfarande är intakt och 
kan upplevas av oss sentida besökare, så har den flytande 
motsvarigheten av trä, flöjtskeppen med deras karaktäris-
tiska arkitektur, för länge sedan försvunnit. Nu återfinns 
de i stället på Östersjöns botten. I dagsläget är drygt fem-
ton vrak efter flöjtskepp kända och fler exemplar påträf-
fas varje år som ett slags lösryckta fragment av tidigmo-
derna städer.  
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Köpmannen Pieter Cnoll och hans 
familj, avmålade år 1665. 

Likheterna med kläderna på den 
bärgade skulpturen till vänster är 

slående. Detalj av målningen.

foto: Rijksmuseum Amsterdam

foto: Ulrik Carlsson

Längst t.v. Wolfgang Hartmanns 
gravyr över Stockholm 1650. 
Utmed Skeppsbron ligger ett 
antal flöjter uppankrade. 

Flöjterna användes i den 
lukrativa exporten av råvaror. På 
botten av Dalarö hamn utanför 
Stockholm ligger furuplankorna 
fortfarande prydligt staplade 
ombord på flöjten Anna Marias 
undre däck.

ritning och rekonstruktion: 
Niklas Eriksson/ P-A Pettersson

Plan- och genomskärningsritning 
av flöjten Anna Maria. 

A=kajuta, B=kabyss, 

C=last av furuplankor 

D=backdäck/förråd 

E=last av järnvaror 

F=hytta 

G=lastlucka 

H=lucka för ankarkabel

I=lastport 

J=länspump

K=kanonport


