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Bakgrund och syfte

Vraket efter Mars påträffades sommaren 2011
av företaget Ocean Discovery. Under oktober
samma år genomfördes en första besiktning och
dokumentation av vrakplatsen med hjälp av fjärr-
styrd undervattensfarkost, sk ROV (Lst tillstånd
434-5799-11P). Arbetet bekräftade att det verk-
ligen rörde sig om Erik XIV:s omtalade flaggskepp
förlist år 1564 öster om Öland. Undersökningen
resulterade bland annat i en planskiss över de
bevarade delarna av skrovet vilken tjänade som
underlag för beskrivning och inledande skepps-
arkeologisk analys (se Rönnby et al 2012, fält-
rapport I).

Under tre veckor i juli 2012 utfördes en andra
fältinsats på vraket (Lst tillstånd dnr 431-4619-
12). Det skeppsarkeologiska dokumentations-
och rekonstruktionsarbetet av skrovet fortsatte
under denna etapp.  Detta skedde genom video-
kartering med ROV som sedan kompletteras med
data från multibeam och sonar. Marinarkeologisk
information erhölls också genom studier av det
mycket omfattande video- och fotomaterial som
samlats in i samband med filmprojektet. Tre silver-
mynt bärgades vidare från vraket under denna
etapp (se Rönnby et al 2013, fältrapport II).

Sommaren 2013 genomfördes en tredje fält-
insats på vraket (Lst tillstånd 431-3907-13).
Målsättningen med denna etapp var förutom
fortsätta dokumentationen av vrakplatsen med
ROV och multibeam att även bärga ett urval
skeppsdelar för skrovrekonstruktion samt två
kanoner. Föreliggande rapport avser denna del
av projektarbetet. Huvudförfattare till rapport

etapp III är Niklas Eriksson, MARIS, Södertörns
högskola.

Utforskningarna av Mars är ett samarbete
mellan Marinarkeologiska forskningsinstitutet
(MARIS) vid Södertörns högskola och forskare
från Försvarshögskolan, Southampton University,
Västerviks museum samt företagen Ocean
Discovery, Deep Sea Production och Marin
Mätteknik AB.

Det vetenskapliga arbetet i anslutning till Mars
sker som en del av ett mångvetenskapligt forsk-
ningsprojekt om maritima slagfält på Södertörn
högskola med stöd av Östersjöstiftelsen (se
www.sh.se/maris/research). Det förstnämnda
momentet, dokumentationen av skrovet, syftar till
att göra en rekonstruktion av örlogsskeppet och
“stridsmaskinen” Mars, men är också en del av
förståelsen av slagfältsmiljön och händelseförloppet
vid förlisningen. Tolkningen av Mars “site formation
process” är en kombination av att förstå skeppets
ursprungliga utseende, bataljens olika skeenden
och den marina miljöns betydelse för såväl
sönderfall som bevarandet.

Parallellt med den arkeologiska dokumenta-
tionen filmar och stillbildsfotograferar de med-
verkande företagen för en internationell tv-
produktion samt för populärvetenskaplig pub-
licering i böcker och tidningar. All logistik och
praktiskt arbete samordnades och koordinerades
av Ocean Discovery, som också ansvarade för
att upprätta en arbetsmiljöplan.

Fältarbetet 2013 involverade tre större arbets-
båtar och drygt trettiotal deltagare. Förutom
svenska marinarkeologer och dykare deltog



SKEPPET MARS (1564)

6

kollegor från England, USA, Polen, Norge, och
Danmark.

De bärgade skeppsdelarna och fynden fördes
efter 2013 undersökningar till Västerviks museum
där de förvaras i ett vattenkar i anslutning till en
utställning om vraket. Fynden har under vintern
2013/2014 dokumenterats genom uppritning och
3D-foto. Fynden har också genomgått rengöring
och besiktning av konservator (Jahrehorn 2013).
Efter överenskommelse med Länsstyrelsen och
Kalmar läns museum och samråd med konservator
Max Jahrehorn kan beslut om eventuell åter-
deponering alternativt konservering tas senare.

Beskrivning av vrakplatsen
Såsom Mars förlisning framställts i litteraturen skall
fockmasten farit iväg som en pil vid explosionen

(Ekman & Unger 1942:178). Den briserande krut-
durken skulle i så fall varit placerad i fören. Situa-
tionen på vrakplatsen stämmer väl överens med
denna uppgift. Av skeppets förliga parti återstår
nämligen endast fragment, medan skrovet blir allt-
mer sammanhängande längre akteröver.

Drygt två tredjedelar, från akterstäven och för-
över återstår av skrovet. Detta har i sin tur brutits
upp i tre mer eller mindre sammanhängande partier;
en bottensektion, en babordssida och en styr-
bordssida. Bottensektionen är den längsta beva-
rade delen och omfattar skrovets botten, upp till
slaget, det vill säga där bottenskrovet bordlägg-
ningen böjer av uppåt och blir skrovsida. Botten-
sektionen ligger till största delen skymd, dels under
den infallna babordssidan, dels under nedfallna
delar som härrör från de olika däcken (Fig. 1).

Figur 1. Fotomosaik av vrakplatsen, siffrorna anger: 1=Röstfäste, 2=Stinnare, 3=Topptimmer,
4=Lavett (skymt under babordssidan), 5=Lavetthjul (skymt under babordssidan), 6=Falkon
(fotomosaik: Tomasz Stachura).
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Bottensektionen bedöms vara mer eller mindre
sammanhängande även om den är kraftigt de-
formerad och vriden. Det förligaste synliga partiet
av bottensektionen vilar nämligen plant på botten
utan slagsida, medan akterstäven lutar omkring 35
grader åt styrbord.

Babordssidan har separerats från botten-
sektionen utmed slaget och fallit in mot styrbord.
Även om babordssidan fortfarande hänger
samman så har den knäckts något i längd-
skeppsled, ungefär vid utloppshålet för pump-
rännan. Styrbordssidan är till stor del dold under
nedfallna däcksnivåer och andra lösa delar. Den
övre delen av styrbordssidans insida från övre
batteridäck och uppåt är tillgänglig. Även styr-
bordssidans utsida är delvis tillgänglig för dokumen-
tation, Det gäller framförallt det förligaste bevarade
partiet vilket reser sig över botten. De aktersta,
cirka femton metrarna av styrbordssidan vilar dock
plant mot botten Styrbordssidan har även släppt
från akterstävens spunning. Jämfört med babords-
sidan är styrbordssidan bevarad i högre ut-
sträckning. Här finns konstruktionselement som ger
ledtrådar kring hur det höga akterkastellets upp-
byggnad (se nedan angående akterkastellet).
Sannolikt bräcktes skrovet i sina tre större delar
redan på vattenytan, vid den våldsamma explo-
sionen.

Spridda delar av skeppet återfinns omkring
detta koncentrerade skrovområde (för avgränsning
av vrakplatsen, se Lundgren et al 2011). Vid be-
siktning av sonaranomalier utanför det mer kon-
centrerade skrovområdet, har till exempel delar
av det bortsprängda förskeppet, däribland en del
av förstäven påträffats. Fyndet gjordes cirka 60
meter utanför babordssidan. I direkt anslutning till
förstäven påträffades även ett avbrutet eldrör från
en kanon.

Arkeologiska förutsättningar
Mars vrakplats är stor, komplicerad och i högsta
grad tredimensionell. Lämningen består av flera
mer eller mindre sammanhängande skrovpartier
och ett stort antal fynd. Fynden påträffas lösa eller
i mer sammansatta koncentrationer. Tillgänglig-
heten försvåras genom att vraket vilar på 75 meters
vattendjup och till råga på allt långt ute till havs.
Att utföra arkeologiskt fältarbete som resulterar i
ett fullgott dokumentationsmaterial som kan bilda
grund för vetenskapliga arkeologiska tolkningar
och resonemang på denna utsatta plats är en sann
utmaning.

Arkeologiska undersökningar på stora djup har
endast utförts i begränsad utsträckning tidigare (se
t ex Bryn et al 2007). Det har då framförallt handlat
om kraftigt nedbrutna och därmed relativt två-
dimensionella lämningar. Mars vrakplats är av en
mer tredimensionell karaktär, med stora nivå-
skillnader och fortfarande sammanhängande
skrovpartier, vilket ställer särskilda krav på under-
sökningsmetodiken. I stor utsträckning handlar
därför undersökningen av Mars om att pröva nya
arbetsformer och metoder för denna typ av djupt
liggande vrak. Metoder för byggnadsarkeologisk
dokumentation och upprättande av ritningar
prövades i samband med undersökningen av det
så kallade Spökskeppet som ligger på 129 meters
djup utanför Gotska sandön. Där användes en
kombination av Multibeamkartering och video-
filmning med måttreferens för att framställa ritningar
av vraket och platsen (se Eriksson & Rönnby
2012). Mars är större, mer nedbruten och därmed
mer komplicerad att dokumentera.
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Syfte och genomförande

Mars byggs och förliser i vad som betecknats som
ett sjökrigs historiskt brytningsskede. I korthet
bottnar detta i att bordningsstriderna trängs undan
av mer renodlade artilleristrider. Mars är ett av de
första stora krigsfartygen som byggs i Sverige. Ur
skeppsbyggnadsteknisk synvinkel kan Mars så-
ledes betraktas som en slags prototyp för de skepp
som kommer att byggas under följande sekel.

Det arkeologiska fältarbetet 2013 syftade till att
samla in information som kan användas för att
återskapa skrovets karaktäristiska form och
ovanliga konstruktion tvärskepps. Det syftade även
till att lyfta två kanoner och en lavett för att få en
bättre förståelse för hur Mars speciella artilleri varit
konstruerat och fungerat. Ett övergripande syfte
med detta har varit att återskapa den miljö, det vi
i det mångvetenskapliga projektet “Ships at War”
valt att kalla “stridsrummet” (se projekt-
beskrivning).

För att samla in information för att svara på
dessa övergripande frågor har flera metoder för
materialinsamling prövats och använts.

För att skapa ett underlag för rekonstruktion
av skrovets form har vrakplatsen dokumenterats
med hjälp av en Blueview skanner. Detta är ett
akustiskt mätinstrument som placeras längst upp
på ett trebent stativ (Fig. 2). Instrumentet ställs ut
på strategiskt utvalda platser på sjöbotten i an-
slutning till vraket och utför en tredimensionell
akustiskt skanning av omgivningen (Holmlund
2014). Under fältarbetet genomfördes skanning
på 28 ställen. Instrumentet har flyttats från ytan
med hjälp av ROV (Remotedly Operated Vehicle).

Tekniken samlar in data i form av ett tre-
dimensionellt punktmoln av vrakplatsen. Utifrån
detta material går det att extrahera måttuppgifter
(Fig. 3) som kan ligga till grund för rekonstruk-
tioner av skrovet.

Under 2013 års fältarbete skannades cirka 80
procent av det samlade skrovområdet. Resterande
del avses att skannas under fältarbetet 2014.
Bearbetning och sammanfogning av det insamlade
materialet har påbörjats av Joakim Holmlund och

kommer på sikt att resultera i en tredimensionell
modell av vrakplatsen. Den byggnadsarkeologiska
bearbetningen och analysen av mätdatat är endast
påbörjad och ett mer sammanhållet grepp om detta
material kommer att tas efter nästa fältsäsong.
Resultatet från de påbörjade bearbetningarna, som
alltså utförts efter fältfasen, redovisas därför inte i
denna rapport utan kommer att publiceras längre
fram.

Filmning med ROV
Vid sommarens fältarbete filmades den fortfarande
sammanhängande styrbordssidan noggrant och
systematiskt med hjälp av ROV. Med hjälp av
parallellt ställda laserpekare, som pekar in i
kamerans synfält, har måttreferens i det insamlade

Figur 2. Blueviewintsrumentet står på en tripod
och ställs ner på botten. Intrumentet kan flyttas
med ROV (Foto: Johan Rönnby)
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filmmaterialet åstadkommits. Genom filmningen har
viktig information kring hur skrovsidan varit
uppbyggd kunnat samlas in. Det insamlade
materialet kommer att bilda ett bra underlag för
rekonstruktion av stora delar av akterkastellet.
Bearbetningen av detta material till ritningar har
endast påbörjats och kommer bearbetas
ytterligare och publiceras efter nästa fältarbete.

Lyft av särskilt informativa fynd.
Vid fältarbetet 2013 lyftes 7 noga utvalda fynd från
vrakplatsen. Urvalskriterierna har grundats på de
övergripande frågeställningarna; att skapa under-
lag för rekonstruktion av den kaotiska stridsmiljön,
det så kallade stridsrummet. Följande fynd lyftes
från vraket (numreringen korresponderar med
utplaceringen av fynden på fotomosaiken, Fig. 1):

1. Fäste för röstplanka. Fästet är ett cirka 1,4
meter långt timmer av ek vilket bildat stöd för
röstplankans infästning mot skrovet (Fig. 4). Timret
är typiskt för stora skepp fram till slutet av 1500-
talet men därefter rationaliseras konstruktionen.
Timret ger väldigt bra information om skrovets
tvärskeppsform (även Fig. 5, A).

2. Stinnare med kvarsittande däcksknä.
Stinnaren är en knappt 2,5 meter långt ektimmer
som bildat invändig tvärskeppsförstärkning (Fig.
6). Timret valdes ut eftersom det dels ger värdefull
information om skrovets form, dels avslöjar av-
ståndet mellan däcksnivåerna, dels att det visar
dimensionerna på vägare och andra intimmer (även
Fig. 5, B).

3. Topptimmer. Topptimret utgörs av en
knappt 2 meter lång förlängning av den bärgade
stinnaren (se ovan) som utgjort en bärande del av
det klinkbyggda akterkastellet. Tillsammans ger
dessa timmer en helt unik inblick 1500-talets
skeppsbyggeri (även Fig. 5, C).

Figur 3. Skärmdump visande Blueviewmätning med ett antal mått, i detta fall runt en kanonport.

Figur 4. Det bärgade röstfästet (Foto: Ingemar
Lundgren).
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Figur 5 (övre). Ritning visande de bärgade
timrens inbördes förhållande. Bokstäverna an-
ger: A=Röstfäste, B=Stinnare, C=Topptimmer,
D=Råhult (Ritning: Niklas Eriksson).

Figur 6 (undre). Den bärgade stinnaren på väg
upp ur djupet (Foto: Marsprojektet).
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Figur 7 (vänster). Den bärgade lavetten som
visar tydliga spår efter den våldsamma branden
i samband med förlisningen (Foto: Ingemar
Lundgren).

Figur 8 (undre). Ritning av den bärgade
lavetten (Ritning: Niklas Eriksson).
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4. Kanonlavett. Lavetten kan beskrivas som
en drygt 2 meter lång tvåhjulig vagn för kanonens
eldrör att vila i (Fig. 7). Lavetten är av en speciell
tvåhjulig typ som är ganska unik för Mars (Fig.
8).

5. Hjul till lavett. Lavetthjulet har en diameter
av 0,75 meter och är uppbyggt med ekrar och
kan närmast beskrivas som ett litet vagnshjul (Fig.
9, samt 10).

6. Litet eldrör.  Eldrör från en mindre, endast
1,55 meter lång, kanon. Eldröret valdes ut efter-
som små kanoner från 1500-talet är mycket ovan-
liga och detaljstudier kan ge värdefull ny informa-
tion (se även nedan) (Fig. 11, samt 12).

7. Stort eldrör. Eldröret som är gjutet i brons
är avbrutet i två delar. Kanonens totala längd har
varit omkring 3,6 meter. Syftet med att lyfta denna
kanon har främst varit pedagogisk, genom att dess
demolerade tillstånd påtagligt vittnar om det våld-
samma förlisningsförloppet (Fig. 13 samt 14).

Resultat

Sammanfattningsvis ger Blueviewmaterialet viktig
information om proportioner och dimensionering
av skrovet, samtidigt som tekniken erbjuder en
god positionering av fynd och delar. Detta kan
kompletteras med ROV-filmningen som ger viktig
information om hur skrovets olika delar är
uppbyggda. De bärgade fynden erbjuder förut-
sättningar för detaljstudier. Genom placering av
spik- och dymlingshål går det att fastställa upp-
byggnad och dimensionering av skrovets olika
beståndsdelar och därmed ett bra underlag för
rekonstruktion. Med de bärgade eldrören och
lavetten kan denna rekonstruktion bestyckas. Allt
sammantaget bildar detta ett underlag för analys
av det rum i vilket sjöstriden utkämpades.

Som framgår ovan pågår ännu analysen och
bearbetningen av den arkeologiska information som
samlades in under fältarbetet 2013. En mer
sammanhållen publikation av Mars kommer att
författas när fältarbetet på vrakplatsen är avslutat.

Figur 9. (foto av hjulet). Det bärgade lavett-
hjulet (Foto: Ingemar Lundgren).

Figur 10. Preliminär ritning av det bärgade
lavetthjulet. Ekerns infästning i navet har i
dagsläget inte kunnat fastställas i detalj (Niklas
Eriksson).
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Nedan ges några preliminära resultat för att skapa
en uppfattning om vad undersökningarna hittills har
täckt in. Texten är tänkt att ligga till grund för
planering av de fortsatta fältarbetet på vrakplatsen.

Skrov
Mars skrov är byggt på kravell, vilket innebär att
bordläggningsplankorna är placerade sida vid sida
utan överlappning (för en kompletterande beskriv-
ning av skrovet, se Eriksson 2012a). Metoden
introducerades i östersjöområdet i början av
1500-talet, men fortfarande under 1560-talet, när
Mars byggdes, var tekniken förbehållen de allra
största skeppen (se Adams 2003, 2013, Adams
& Rönnby 1996, 2013).

Halvvägs upp på Mars skrovsida samt mellan
de båda batteridäcken återfinns berghult, det vill
säga bordgångar som är närapå dubbelt så tjocka
som övriga bordläggningen. Det bärgade fästet för
röstplankan (Fig. 4 samt 5, A) visar att berghultet
varit tio centimeter tjockare än bordläggningen och
45 centimeter brett. Berghulten har löpt i hela

fartygets längd strax ovan den ursprungliga vatten-
linjen. Mellan dessa berghult är tunnare bord-
plankor placerade.

Mars skrov är påfallande kraftigt intimrat och
det framgår också tydligt att man i hög utsträckning
byggt av naturligt krumvuxet virke av god kvalité.
Spanten är tätt placerade och spantens olika delar
är inbördes snedlaskade. Spanten uppvisar en
ganska intressant detalj. De har uttag för, små
träklotsar, kallade lattor, vilka återfinns bakom
nåten. Detta är en unik konstruktionslösning som
tidigare endast är känd från vraket efter Elefanten
(1559) (se Adams 2003:87-99, Ekman 1942).
Den säregna konstruktionslösningen nämns även i
bevarade skriftliga källor om de första vasa-
kungarnas skepp (Ekman:1942:96). Dessa lattor
har bildat ett invändigt stöd för drevningen som
slagits in i nåten (springan mellan borden) från
utsidan.

Bevarad invändig bordläggning, så kallad
garnering, har iakttagits på flera ställen. Eventuellt
har Mars skrov saknat garnering på övre batteri-
däck. Medan yngre örlogsfartyg, från 1600-talet

Figur 11. Det mindre eldröret som bärgats från Mars, troligen en så kallad Falkon (Foto: Ingemar
Lundgren).

Figur 12. Måttsatt skiss av det mindre eldröret (Jon Adams).
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och framåt, oftast har full garnering, så saknas detta
på vissa äldre skepp. Som exempelvis saknar
Mary Rose (1545) och vraket efter Lomelina
(1516) garnering på batteridäck (Marsden
2009:189ff, Guérout & Rieth 1998). Förhållandet
ska eventuellt förstås i relation till utvecklingen av
krigsfartyg till mer renodlade artilleriplattformar
under 1500-talets.

Batteridäck
I det bevarade skrovet återfinns ett antal kanon-
portar vilka avslöjar att Mars haft två genom-

gående batteridäck. De två portarna som pekar
akterut. I den bevarade delen av babordssidan
återfinns 6 kanonportar på undre batteridäck och
lika många från övre batteridäck. Portarna på
undre batteridäck är i det närmaste kvadratiska.
De fyra aktersta är bäst bevarade och deras bredd
kunde uppmätas till mellan 70 och 75 centimeter.
Portarna är utplacerade påfallande oregelbundet
och avståndet mellan dem varierar från 145 till 255
centimeter.

Förhållandet är likartat på övre batteridäck.
Dessa portar är avsevärt mindre än dem på undre
batteridäck. En intressant detalj är att övre batteri-
däcks portar är utformade med valv. Formen är
tydligast urskiljbar på den vägare som är fäst
ovanför portarna på skrovets insida, men kan även
iakttas på urtag i upplängorna i anslutning till
portarna. Portar med valv skvallrar om att de inte
varit försedda med de konventionella fyrkantiga
kanonportarna, som hängs i ovankant med gång-
järn och som är närapå allenarådande hundra år
efter Mars förlisning. Även på övre batteridäck
varierar portarnas storlek och placering kraftigt.
Portarnas bredd har uppmätts till mellan 44 och
55 centimeter och avstånden mellan portarna till
mellan 145 och 255 centimeter. Den oregelbundna
spridningen av kanonportar har inneburit att vissa
portar hamnat ovanför varandra, vilket inneburit
en strukturell försvagning av skrovsidan.

Omedelbart akter om respektive port på undre
batteridäck har det stående röstfästet varit infäst
på skrovets utsida (Fig. 15, A). Även om de
huvudsakligen tjänat som infästning av röstbrädor
kan de även ha varit menade som en slags
kompensation för den strukturella försvagning av
skrovsidan som en kanonport utgör.

Figur 13. Den avbrutna kanonen (Foto: Inge-
mar Lundgren).

Figur 14. Måttsatt skiss av det avbrutna eldröret (Jon Adams).
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Röstbräda och röstfäste
Masternas stagning det man kallar den stående
riggen, har bestått av ett antal vant som tagit upp
påfrestningarna från sidorna och akterifrån, samt
grova stag som löpt föröver (för en kom-
pletterande beskrivning av Mars rigg, se Eriksson
2012a:19-21). Mellan vanten har tunnare rep, så
kallade vevlingar, varit placerade och på det viset
bildat en repstege som leder upp i masten och
märsarna. Märsarna hade vid denna tid fortfarande
en strategisk betydelse i strid eftersom lansar
(spjut), fotnaglar och granater kastades mot
fientliga skepp under strid från märsarna (Alm
1954:69-76). I märsarna var även vissa lättare
kanoner placerade.

Till skrovet har vanten har varit fästa via röstjärn
(beslag som förbinder vantet till skrovet). Vanten
har satts an med hjälp av ett system av jungfrur.
En horisontellt orienterad planka, kallad röstbräda,
(Fig. 15, B) har bildat distans mellan röstjärnen
och skrovet och vanten har på det viset kunnat gå
fri från fartygets reling. På de stora skeppen genom-
går hela arrangemanget med röst, röstjärn, vant,
jungfrur och annat en omfattande förändring kring
sekelskiftet 15-1600 och Mars ger en unik inblick
i det äldre arrangemanget.

Den enda arkeologiska parallellen är Mary Rose
(1545) (jfr Marsden 2009:219-272). Delar av
motsvarande infästningar finns bevarade i
ursprungligt läge på Mars styrbordssida. Dessa
stående timmer har varit infällda i urtag i berghulten
strax akter om undre batteridäcks kanonportar
(Fig.15, A).

Akterkastell
Det kraftigt upptimrade kravellbyggda skrovet
sträcker sig upp till och med övre batteridäck.
Ovanför denna nivå har akterkastellet rest sig.
Akterkastellets konstruktion skiljer sig avsevärt
från övriga skrovet genom dess påfallande taniga
uppbyggnad. Förhållandet kan närmast liknas vid
att akterkastellet utgör en separat byggnad som
står ovanpå det kraftiga kravellbyggda skrovet.
Från de bevarade delarna framgår tydligt att dess

byggnad utgjort en separat fas i skeppets
färdigställande. De timmer som bärgades under
fältarbetet har bidragit med viktiga upplysningar
kring detta.

Skrovet är invändigt förstärkt med stinnare, ett
kraftigt tvärskeppsgående timmer placerat på
skrovets insida, innanför garneringen. Stinnarna
fortsätter upp till omkring en halv meter ovanför
råhultet, det vill säga det översta berghultet (Fig.
5, D). Till denna uppstickande del av stinnarna är
de stående reglar, i det följande kallade topptimmer,
infästa (Fig. 5, C), kring vilka akterkastellet är
uppbyggt.

Längs styrbordssidan sitter sju sådana topp-
timmer i ursprungligt läge (se Eriksson 2011:12,
Fig.6). Till dessa har de knän som burit upp

Figur 15. Principskiss visande skrovets och
akterkastellets konstrruktion. Bokstäverna an-
ger: A=Röstfäste, B=Röstplanka (Niklas Eriks-
son).
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däcksbalkarna i akterkastellet varit infästa. I flera
fall sitter de fortfarande i läge. Vid fältarbetet 2012
filmades denna konstruktion noggrant med hjälp
av ROV. Detta material återstår dock att bearbeta.

Flera stinnare med fortfarande vindhängande
topptimmer och däcksknän har även påträffats
lösa. Dessa härrör från styrdbordssidan och har
rasat in i skrovet (se Eriksson 2012a:12, fig. 4.1,
A), Vid fältarbetet 2013 lyftes en stinnare med
fortfarande vidhängande topptimmer och däcksknä
till ytan (Fig. 6 samt 5,B).

Akterkastellets sidor har klätts med brädor
lagda på klink. Inga av dessa är bevarade i läge
eftersom de varit fästa med järnspikar som rostat
bort. Akterkastellets brädbeklädnad har varit av
avgjort tunnare dimensioner än den kravellagda
bordläggningen i övriga skrovet. Branden vid
skeppets förlisning, tillsammans med erosionen av
trävirket under snart 450 år på botten, har gått
hårt åt dessa tunna brädor.

Brädbeklädnadens dimensioner kan utläsas från
klinkhak i topptimren. Det är dock långt ifrån
samtliga topptimmer som är försedda med klink-
hak. Det topptimmer som bärgades saknar helt
och hållet hak. Däremot finns spikhål som avslöjar
att 12-13 gångar av klinklagda bordplankor
spikats till topptimret. Avsaknaden av hak på en
del av topptimren är intressant ur skeppsbyggnads-
teknisk synvinkel eftersom det avslöjar något om
hur man gått tillväga när akterkastellet uppfördes.

Det är tydligt att sedan det kravellbyggda skrovet
fullbordats upp till och med övre batteridäck, har
ett antal topptimmer rests ovanpå detsamma. Dessa
topptimmer har saknat klinkhak och fästs mot de
uppstickande stinnarna (det är ett sådant topp-
timmer som bärgats). Mot topptimren har därefter
spikats på klink lagd bordlägging. Sedan denna
fullbordats har akterkastellets ytterligare kom-
pletterats och förstärkts från insidan med ytterligare
topptimmer. Dessa har försetts med klinkhak och
slutit an ordentligt till den klinklagda bord-
läggningen. Förfarandet att sätta in merparten av
spanten i efterhand liknar således de metoder som
nyttjas vid konventionellt klinkbygge (jfr Hasslöf
1970).

Akterkastellet är således en betydligt lättare
konstruktion som placerats ovanpå det kraftigt
upptimrade kravellbyggda skrovet. Förhållandet
med det förhållandevis klena akterkastellet var det
gängse under 1500-talet. Bland annat berättar en
samtida källa om de engelska galeonerna som
mötte den spanska armadan 1588 att:

“The upperworke (…) was of a thicknesse and
strength sufficient to beare off musketshot. The
lower worke and the timbers thereof were out
of measure strong, being framed to plankes and
ribs foure or five foote in thicknesse, insomuch
that no bullets could pierce them” (citat i Hough
1969:94).

Under det tidiga 1500-talet var äntringsstrid
fortfarande det vanliga till sjöss. Höga för- och
akterkastell innebar en strategisk fördel vid sådana
strider. Mars tillkommer i en brytningstid då man
alltmer kommit att förlita sig på artilleri. Av denna
anledning är det särskilt intressant med Mars
akterkastell som skall förstås som just en plattform
ämnad för äntringsstrid snarare än artilleri-
beskjutning (även Eriksson 2012c:10-13). Mars
erbjuder således en unik möjlighet att studera en
äldre, medeltida form av sjöstrid som kan sägas
vara på utdöende vid 1500-talets mitt.

Lavett och lavetthjul
De kanonlavetter som iakttagits på Mars är samt-
liga tvåhjuliga. Detta gäller såväl lavetterna för
smidda kammarkanoner av järn som mynnings-
laddarna vilka samtliga iakttagna är gjutna av brons.
Fyrhjuliga lavetter fanns ombord på skepp redan
under 1500-talet, bland annat på Mary Rose
(1545) (Fontana & Hildred 2011) och kom att bli
dominerande typ under följande sekel. Bilder från
1500-talet visar dock att tvåhjuliga lavetter var
vanliga. Flera arkeologiska fynd av tvåhjuliga
lavetter har gjorts, förutom på Mary Rose (1545)
har även ekerhjul påträffats på Lomellina (1516)
(Rieth 1991:47-55) samt på spanska armada-
vraken La Trinidad Valencera (1588) (Atherton
2013) och Juliana (Birch & McElvogue 1999).
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Från 1600-talet och framåt förknippas tvåhjuliga
lavetter framförallt med landartilleri

Den bärgade lavetten är drygt två meter lång.
Den påträffades omedelbart styrbord om akter-
stäven och är sannolikt en av de två som pekat ut
genom portarna i aktern under häckbalken (se
ovan). Den har således varit placerad på undre
batteridäck. Lavetten är uppbyggd utifrån två
parallellställda grova ekplankor vilka förbundits
med fyra kortare mellanstycken. Lavetten har hållits
samman med 4 stycken genomgående järnbultar.
Bultarna har rostat bort men har av de genom-
gående hålen och urtagen att döma har de haft en
diameter på 33 mm och varit försedda med
kvadratiska brickor.

Ett av hålen i sidostyckena har lite större dia-
meter än de övriga och har sannolikt varit ämnad
för broken, det vill säga den kraftiga tross som
förbundit lavetten med skrovsidan och bromsat
rekylen (jfr Fig. 8).

I anslutning till mellanstycket längst fram, mot
kanonens mynning, är hjulaxeln monterad. Den är
infälld mot lavettens undersida och har förankrats
mot lavetten med beslag i form av järnband vilka
rostat bort. Avtryck och märken i träet avslöjar
att de spikats till underlaget. Tapparna på hjulaxeln,
på vilka hjulen varit fästa, är koniska. Centrumhålet
i det bärgade lavetthjulet har en motsvarande form.
Hjulaxeln är böjd, vilket innebär att de båda hjulen
lutat inåt. Om detta är ursprungligt eller om det
beror på att virket deformerats och förlorat form
kan inte avgöras i dagsläget. Att virket i lavetten
deformerats och vridits är dock uppenbart efter-
som de båda sidostyckena är skeva. Skevheten
återges inte i ritningarna men har dokumenterats
genom fotogrammetri. Ytan på lavetten är kraftigt
förkolnad och det är möjligt att den tappade for-
men i samband med uppvärmningen.

Eldröret har vilat med tapparna försänkta i
lavettens ovansida. I försänkningarnas bakkant har
lavetten varit förstärkt med järnbeslag för att ta
upp stöten från rekylen. Överfallen som hållit eld-
röret på plats har rostat bort men det framgår tydligt
att de förankrats till lavetten med hjälp av genom-

gående bultar. Hålen för dessa har ett kvadratiskt
tvärsnitt.

När lavetten dokumenterades låg den upp och
ner varför ovansidan inte kunnat mätas upp i detalj.
Information rörande lavettens ovansida planeras
att inhämtas i samband med att lavetten hanteras i
samband med konservering eller återdeponering.

Lavetthjulet är uppbyggt kring ett svarvat
centrum eller nav med träets fiberriktning åt samma
håll som hjulaxeln. I detta nav är tio ekrar infästa.
I infästningen mot navet har ekrarna ett kvadratiskt
tvärsnitt för att sedan övergå till runt. Ekrarna är
infästa i runda hål i lötarna. Lötarna är inbördes
sammanfogade med järnbeslag på ömse sidor och
ytterligare förbundna med en fjäder av trä. Till
skillnad från exempelvis vagnshjul eller fältlavetter
har hjulet från Mars saknat utvändigt påkrympt
järnband. Kanske är det en åtgärd för att minska
slitaget mot skeppets däck när kanonen rekylerar?

Falkon eller Tellehake
Vid fältarbetet bärgades även ett mindre
mynningsladdat eldrör av brons. Kanonen är inte
mer än 155 cm lång. Eldröret är påfallande smalt
och dekorerat med bandning, trumf och druva likt
större bronskanoner. På dess ovansida återfinns
en vapensköld med vasakärve.

Eldröret uppvisar dock några egenheter som inte
återfinns varken på större kanoner eller sentida
småkanoner, mickhakar och liknande. Druvan i
kanonens bakände har ett kvadratiskt urtag. I detta
urtag har en järnten varit ingjuten eller på annat
sätt fäst till eldröret, med vilket man riktat det-
samma. En annan ovanlig detalj är det fäste med
genomgående hål som återfinns till höger om
fänghålet. Sannolikt är detta fästet för en avfyrnings-
anordning och att hanen för ett svamp eller snapp-
lås varit ledad i det genomgående hålet (jfr Alm
1976:127f, Lenk 1943:52-55). Järntenen som
använts för att rikta kanonen, liksom avfyrnings-
mekanismen har medfört att den kunnat avfyras
av en person.

En egenhet med eldröret är att det saknar tappar.
Dess upphängning skiljer sig således från andra
påträffade exemplet på falkoner, tellehakar och
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liknande småkanoner. Det enda fästet består av
ett öra med ett genomgående hål på eldrörets
undersida. Fästet är dock i klenaste laget för att
kunna ta emot kraften från en rekyl. Dessutom är
det placerat för långt fram för att eldröret ska kunna
balansera horisontellt.

Troligast är att eldröret vilat i en trästock på
samma sätt som samtida smidda järnkanoner eller
senare tiders musköter, muskedunder och vissa
relingsstycken. Eldröret skulle då ha varit infällt
och försänkt i ett trästycke och förankrats dels
genom att en sprint drivits genom trästocken och
hålet i fästet på eldrörets undersida, dels i form av
någon sorts bandning. Förhoppningsvis kan
exemplar med bevarad stock påträffas vid de
fortsatta undersökningarna av Mars vrakplats. DEt
större eldröret påträffades i två delar. Dess totala
längd är omkring 3,6 meter (Fig.13,14)

Sammanfattning av resultat 2013

2013 års fältarbete har inneburit att de resultat som
vanns vid den inledande undersökningen, etapp
1, under hösten 2011, samt etapp 2 under
sommaren 2012 fördjupats och breddats. De vunna
resultaten kan sammanfattas enligt följande:

Den bärgade stinnaren med kvarsittande knä
och tillhörande topptimmer har bidragit med viktigt
information rörande skrovets uppbyggnad och
form. Stinnaren avslöjar även höjden mellan de
olika batteridäcken och bidrar därmed med viktiga
ledtrådar för rumsliga analyser. Topptimret ger
information om hur akterkastellet varit uppbyggt
men också hur man gått tillväga när man byggt
upp detsamma.

Det bärgade vertikala röstfästet erbjuder
förutom nya insikter kring en väldigt tidstypisk
teknisk lösning även information kring skrovets
kurvatur midskepps.

 Den bärgade tvåhjuliga lavetten med tillhörande
hjul är av en ovanlig tvåhjulig typ, som framförallt
förknippas med landartilleri. Genom att placera in
lavetten i den rumsliga rekonstruktion som
möjliggörs genom de bärgade skeppstimren (se
ovan) kan vi få en unik inblick i hur den första
generationen tungt skeppsartilleri fungerade.

Kunskapsluckor och förslag på vidare
undersökning
För att tillvarata skeppet Mars arkeologiska
potential bör fokus ligga på sådana aspekter som
inte belysts genom de tidigare fältarbetena. I dags-
läget är skrovets sidor förhållandevis väl
representerade i det insamlade materialet. Det som
saknas är framförallt kunskap om däcken. Genom
att ta ett mer samlat grepp om de däcksnivåer som
ligger travade på varandra kan man få en bättre
uppfattning om skrovets form och rumsliga
arrangemang. Detta är relevant inte minst för att
belysa den i mediala och populärvetenskapliga
sammanhang ofta dryftade frågan om hur stor Mars
var.

En arkeologisk insats riktad mot däckskon-
struktionen kan genomföras genom fortsatt
insamlande av material med Blueview. Instrumentet
ska då placeras så att det ger optimal information
rörande särskilt viktiga bevarade däcksstrukturer.
Det behövs även göras en kompletterande ROV-
filmning, där särskilda konstruktionsdetaljer
eftersöks under körning.
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