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Örlogsskeppet Vasa och ståndssamhällets rum

Patrik Höglund

The 17th century marks the heyday of the Swedish ‘four estates society’. The 
harmony of the four estates was not to be questioned. People’s statuses were 
displayed in a very visible way, by means of clothing, housing and ways of living. 
The practices of social difference-making was strong. A naval ship was a kind of 
floating representation of power and the exterior displayed ideological mes-
sages. But the ideas of the ‘four estates society’ were also visible inside the ship. 
This article discusses the division of space onboard the warship Vasa (1628), and 
raises the question whether Vasa was representative of a warship in Europe in 
the 17th century or not. By using historical sources and archaeological material, 
as well as paintings and ship models, we can get a better understanding of the 
interior of early-modern warships. Warships in the 17th century were extremely 
crowded. Even the officers lived in crowded, shared small spaces. Vasa’s over-
all spatial arrangement was very similar to English, and especially Dutch ships 
from the 1600s. But there were differences. On a Swedish ship in the first half 
of the 17th century, the important thing was not to have your own cabin or 
space. What was thought to be important was that people of the same social 
level shared space according to their status.
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Inledning

Stånds- och bördstänkandet hade en enorm betydelse i 
1600-talets Sverige. Det ansågs vara av yttersta vikt att veta 
sin av Gud givna plats och bevara den sociala ordningen i 
samhället. Detta gällde inte minst ombord på flottans far-
tyg. En liknelse som förekom under 1600-talet var att just 
beskriva samhället som ett skepp – alla ombord måste plikt-
troget sköta sina sysslor, annars gick det illa (Englund 1989: 
28, 46). Ståndsordningen var, liksom i samhället i övrigt 
vid denna tid, mycket synlig ombord på örlogs fartygen. 
Adeln, särskilt de gamla högadliga släkterna, höll hårt på 
sin företrädesrätt till högre befattningar. Olika grupper 
manifesterade sig tydligt ombord. Skapandet och upprätt-
hållandet av skillnader mellan människor kan sägas ha 
utgjort ståndssamhällets bas (1600-talets ståndssamhälle 
beskrivs i bl.a. Englund 1989 och Stadin 2009, för flottan 
se även Hammar 2014).

Men skillnaderna var inte givna utan måste hela tiden 
skapas och omskapas i praktiken – i tal, skrift, umgänge, 
arkitektur och så vidare. Inte minst var indelningen av ör-
logsfartyg i olika områden och rum, i vilka personer av 
olika status fick, eller inte fick vistas, ett sätt att upprätt hålla 
denna sociala ordning. Till skillnad från på land, inne-
bar vistelsen på ett örlogsfartyg tydliga begränsningar och 
förutsättningar – genom exempelvis dess små utrymmen 
och det faktum att vistelsen ombord var av tillfällig karak-
tär. Behovet av specialistkompetens avseende fartygets 
manövrering kunde krocka med sådant som adelns krav 
på ensamrätt till högre befälsposter. En rad företeelser gick 
”på tvärs” med den rådande ideologin. I nära kontakt om-
bord på örlogsskeppen fanns ett antal potentiellt kompli-
cerade maktrelationer, korsande hierarkier och källor till 
konflikter, som till exempel börd kontra kompetens (gam-

mal högadel och nyadel), officerare kontra manskap och 
civila (exempelvis präster och läkare) samt en begränsad yta 
kontra rumsbehov. Detta innebar att det ideala ståndssam-
hället inte fullt ut kunde fungera ombord.

Syftet med denna artikel är att visa på vilka källor i form 
av ritningar, skriftliga dokument, modeller, skeppsvrak 
och liknande som kan bidra med information kring örlogs-
skeppens rumsliga utformning. Detta material ana lyseras 
sedan med fokus på hur sociala skillnader skapades och 
upp rätthölls på örlogsfartyg genom utrymmen. I artikeln 
undersöks särskilt befälens utrymmen i skeppets akter-
parti.

Makt, rum och social stratifiering

Under 1600-talet utgjorde praktfulla slott, statyer och 
triumfbågar viktiga sätt att demonstrera makt för Eu-
ropas furstar och adelsmän (se t.ex. Bedoire 2001; Burke 
1992; Stadin 2009). Men även örlogsfartygen var en form 
av flytande maktrepresentationer. Förutom att vara an-
vändbara i krig, skulle de till sitt yttre dessutom imponera 
på andra stater. Ideologiska budskap fanns skulpterade på 
skeppens akterspeglar, och vid sidan av den internationella 
arenan behövde maktordningen även legitimeras inför de 
egna undersåtarna. Ombord på fartygen uttrycktes detta 
på olika sätt, genom till exempel vad och var man åt, var 
man vistades vid vila och rekreation, var man förvarade sin 
personliga utrustning, vilken och hur mycket utrustning 
man tog ombord, vilka kläder man bar, hur man tilltalades, 
vilka arbetsuppgifter man hade, hur man förväntades bete 
sig i olika situationer och mot olika människor, hur ritualer 
användes ombord samt hur ålder, släktskap, kön, heder och 
etnicitet påverkade relationer ombord.
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Människor har alltid ett rumsmedvetande som inverkar 
på förhållandet till rum. En människa kan vara trygg och i 
samklang med rummet eller känna sig främmande för det 
(Bollnow 1994: 112). Ett exempel är behovet av dörrar och 
fönster för att rummet inte skall uppfattas som ett fängelse. 
Ombord på ett örlogsfartyg finns ett antal utrymmen som 
i princip är helt slutna, flera av dem ligger dessutom under 
vattenlinjen och har haft mycket begränsade möjligheter 
till ljus. Den rumslighet (rumsbehovet) som följer med en 
människa när denna rör sig och som filosofen Otto Fried-
rich Bollnow benämner rörelserummet, konfronteras med 
andra människors rörelserum, vilket kan vara en källa till 
konflikter. På ett örlogsfartyg under 1600-talet bör detta ha 
ställts på sin spets. Egendomsrummet är ett sätt att trygga ett 
eller flera rörelserum och det består ofta av fysiska markörer 
(väggar, dörrar), för att kontrollera och påverka andra män-
niskors rörelserum. Det kan exempelvis få vissa att känna 
sig välkomna, trygga och privilegierade, medan andra kän-
ner sig uteslutna och degraderade (Bollnow 1994: 118, 2011).

Ungefär detta förhållningssätt har byggnadsarkeologen 
Gunhild Eriksdotter använt i sin avhandling Bakom fasa-
derna, där hon bland annat beskriver hur byggnader och 
rum kan definieras och analyseras på olika sätt (Eriksdotter 
2005). Relevanta begrepp och ingångar här är det fysiska, 
byggda rummet (med synliga gränser som golv, väggar och 
tak) och det subjektiva rummet, där ett rums mening ska-
pas av människors värdering och upplevelse av det. I sin 
avhandling Urbanism under sail har marinarkeologen Nik-
las Eriksson använt en liknande analysmetod ombord på 
flöjtskepp (Eriksson 2014: 102–103, 143–144).

En byggnad kan användas för att markera revir, för att 
utesluta eller innesluta, skapa trygghet eller kontrollera. 
Även i byggnadens rumsindelning kan i princip samma 
uttryck användas och den kan delas in i olika zoner – med 

offentliga, privata och semi-privata rum (Eriksdotter 2005: 
240–242). Detta gäller i högsta grad ombord på örlogsfar-
tyg, där tillgången till utrymmen som till exempel kaju-
tan, arkliet (vapenförrådet), krutdurken och matförråden 
varit starkt begränsad för det stora flertalet. Dörrars och 
luckors placering har reglerat tillträde och möjliga vägar att 
röra sig. De har på ett handfast sätt talat om för människor 
var de hör hemma i socialt hänseende ombord på fartyget.

Vasa – många människor på liten yta

Ombord på de stora örlogsfartygen fanns representanter 
för såväl högre som lägre samhällsskikt från olika delar 
av det svenska riket. Men människorna ombord kan inte 
ses som en direkt spegelbild av det omgivande samhället. 
Skeppssamhället var istället en utpräglat mansdominerad 
värld, som ofta krävde specifika specialistkompetenser. På 
det 47,5 meter långa och 11,5 meter breda Vasa planerades 
år 1628 ungefär 450 människor att härbärgeras. Av dessa 
var cirka 300 soldater, uppdelade i två kompanier, som vid 
avfärden ännu inte kommit ombord (Skenbäck 1983: 49). 
Skälet till detta var att Vasa skulle ligga i beredskap i Stock-
holms södra skärgård. Soldaterna kunde därför förläggas 
nära till hands i land för att inte tära på fartygets matför-
råd och för att undvika sjukdomar. Vid en eventuell avfärd 
kunde de snabbt embarkera fartyget. Under största delen av 
1600-talet sov manskapet direkt på batteridäcken. Häng-
kojer infördes officiellt i flottan år 1676 (Spens 1942: 360). 
Eftersom man arbetade i vakter (olika skift) har trycket 
på en del sovutrymmen inte varit fullt så hårt som det 
kan verka vid en första anblick, men trängseln ombord 
bör likafullt ha varit stor. Då ytan ombord var extremt be-
gränsad, och man i många fall sov och arbetade i samma 
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utrymmen, har möjligheterna till avskildhet och lugn och 
ro varit försvinnande få.

Kompanierna vid denna tid bestod, förutom av soldater 
och officerare, av ett stort antal underofficerare och under-
befäl. Många av dessa kunde ombord på ett fartyg inte 
fungera i samma roller som på land. Ett exempel är de 
tolv kvartermästare som normalt ingick i två kompanier 
(Barkman 1931: 219). Kvartermästarna hade till uppgift att 
förbereda kompaniernas nattkvarter under marsch, vilket 
knappast behövdes på ett fartyg. Frågan är då vilka roller de 
hade ombord? För överskådlighetens skull, och på grund av 
osäkerhet kring vilka befattningar som räknades till under-
officerare respektive underbefäl i armén, har jag här valt att 
sammanföra dessa olika befattningar till den övergripande 
benämningen arméunderofficerare, trots att en del möjlig en 
skall kategoriseras som underbefäl. Att man verkligen 
skilde på fartygets besättning och landsoldaterna framgår 
av Henrik Flemings instruktion till flotteskadern på Dan-
zigs redd år 1628, vilken innehåller uttryck och passager 
som ”lands officerarne”, ”skeppsprofossen med den andre 
landsprofossen”, ”så väl land som sjöfolk” och ”skeppslöjt-
nanten” (Marinstaben 1937: 264–268). Även i förmyndar-
regeringens instruktion för Klas Fleming år 1644 separe-
ras ”sjöfolket” och ”krigsfolket” åt (Lybeck 1942: 515–519).

Vid en jämförelse mellan Vasa år 1628 och en genomsnitt-
lig besättning på ett örlogsfartyg av motsvarande storlek 
under 1700-talet, skiljer sig fördelningen på det sistnämnda 
mycket (Hägg 1943: 433). På grund av den så kallade linje-
taktikens genomslag under andra halvan av 1600-talet bör-
jade man slåss med skeppen i linjeformering, parallellt och 
med bredsidorna mot fiendens linje. Tanken att i första 
hand avgöra striden genom att borda fiendefartygen över-
gavs, vilket innebar att det inte behövdes så många soldater 
ombord. Däremot behövdes ett stort antal tränade kanon-

betjäningar eftersom de tunga kanonerna, som krävde 
många mans uppmärksamhet, blev fler och kanonduellerna 
längre. Att sköta kanonerna blev, förutom att manövrera 
fartygen, sjömännens roll. Detta, samt en mer standard-
iserad bestyckning vilken underlättade handhavandet av 
kanonerna, gjorde att de specialiserade ”bysseskyttarna” 
(artillerispecialister) försvann som kategori.

En vanlig uppfattning är att antalet officerare och 
under officerare på skeppen ökade under loppen av 1600- 
och 1700-talen (se t.ex. Glete 2006: 629; Hammar 2014: 
48). Men det totala antalet officerare och underofficerare/
specialister på Vasa och ett 1700-talsfartyg är jämförbart 
– cirka tio respektive 40 stycken. Skillnaden ligger i att på 
Vasa var huvuddelen knutna till arméförbanden och inte 
själva fartyget. På 1700-talets fartyg fanns fler officerare 
(nu uppdelade i fler grader än tidigare) och betydligt fler 
underofficerare – skeppare, styrmän, konstaplar, barberare 
(fältskärer/läkare) och så vidare, som hörde till fartyget. Ett 
örlogsskepp under 1700-talet hade alltså inte samma upp-
delning i sjömän, bysseskyttar och soldater, utan var mer 
enhetligt som örlogsfartyg, där nästan samtliga ombord var 
renodlade sjömän i olika befattningar. Under 1600-talets 
första hälft var däremot besättningen strikt uppdelad i de 
stora grupperna sjömän och soldater, där de sistnämnda 
ofta dominerade i antal. Förvisso kunde de hjälpa till vid 
kanoner och med enklare sjömanssysslor, men huvudskälet 
till att de befann sig ombord var att de skulle användas som 
”landsoldater” på fartyget.

Grovt kan folket ombord delas upp i fyra grupper efter 
sin militära status: officerare, underofficerare, underbefäl 
och gemena (Glete 2006: 609, för alternativa indelningar 
se Hammar 2014 samt Skenbäck 1983). Ofta räknades un-
derbefälen till de gemena, men i den här artikeln är det 
företrädesvis sjömän och soldater utan särskild ansvars-
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befattning som avses med termen. I det följande är dessa 
uppdelade utifrån den sannolika bemanningen på Vasa 
(Skenbäck 1983: 43, 57–70). På just Vasa var nästan ingen 
adlig (Skenbäck 1983: 52–55), men ofta tillhörde officerarna 
– amiraler, viceamiraler, kaptener, löjtnanter och fänrikar 
– detta stånd, och hade en hög social status även i samhäl-
let i övrigt (Glete 2006: 609; Hammar 2006: 110; Sken-
bäck 1983: 59).

Underofficerarna hade också en viss status i land, till 
skillnad mot underbefälen som oftast var dugliga sjömän 
vilka befordrats till en ansvarsbefattning med något högre 
lön än de vanliga båtsmännen. Officerare och underoffi-
cerare räknades till kajutfolket, det vill säga de som hade 
tillträde till kajutan och även kunde få äta den bättre kost 
som serverades där (Glete 2006: 609; SAOB 1935; TiS 1836: 
195). Enligt en dansk samtida källa var det vanligaste att 
officerarna åt för sig och att underofficerare som skeppare 
och styrmän åt tillsammans med specialister som barber-
aren och prästen. Högbåtsmännen åt med musikanterna 
(Probst 1996: 26). Med det stora antalet underofficerare 
som fanns på Vasa, har nog möjligheten att äta i kajutan 
för det stora flertalet varit begränsad. I tabell 1 redogörs för 

den planerade besättningen på Vasa. Officerare och övriga 
från de två landkompanierna har fått förleden ”armé-” för 
att skilja dem från sjömännen. ”Specialister” har jag valt 
att kalla dem som inte har en direkt militär eller skepps-
inriktad befattning, till exempel präster.

Vasas utrymmen

Det finns en omfattande holländsk och särskilt engelsk 
marinhistorisk forskning, vilken ofta ganska oreflekterat 
har använts för att beskriva svenska förhållanden.1 Till 
viss del kan detta bero på att många holländska och engel-
ska skeppsbyggmästare var verksamma i Sverige under 
1600-talet och att skeppen därför utan förbehåll fullt ut an-
setts representera respektive lands tradition – de så kallade 
holländska och engelska manéren (se t.ex. Nilson 1985a & 
b; Rålamb 1943). Det finns emellertid skäl att vara försiktig 
med att acceptera detta synsätt, eftersom det finns mycket 

1 Exempel på tongivande holländska och engelska marinhistoriker är 
Ab Hoving, Brian Lavery och Nicholas Andrew Martin Rodger.

Tabell 1 Den planerade besättningen på Vasa år 1628 (Barkman 1931: 91; Skenbäck: 1983: 39–43).

Officerare 1 viceamiral, 1 kapten, 2 löjtnanter, 2 armékaptener, 2 armélöjtnanter, 2 arméfänrikar 
 Totalt 10 officerare

Underofficerare och vissa specialister 1 överskeppare, 1 underskeppare, 1 högbåtsman, 1 högbåtsmansmat, 2 styrmän, 1 konstapel,  
 1 profoss, 1 präst, 1 barberare, 1 trumslagare samt 30 arméunderofficerare och specialister 
 Totalt 41 underofficerare och specialister

Underbefäl och vissa specialister 2 skeppmän, 4 skeppmansmått, 4 kvartermästare, 1 skaffare, 1 kock, 4 timmermän 
 Totalt 16 underbefäl och specialister

Gemena Båtsmän, bysseskyttar, skeppsgossar: 114 man, soldater, armédrängar med flera: 272 man 
 Totalt 386 gemena

 Sammanlagt 453 man
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som pekar på att skepp anpassats efter svenska förhållanden 
och att amiralitetet eller andra personer med inflytande, er-
farenhet och kunskap inte alls gav byggmästarna fria tyglar 
utan hade synpunkter på skeppsbyggmästarnas skapelser 
och krävde ändringar av dessa, både i stort och smått (Hög-
lund 2013; Jacobsson 1999: 24–25).

Vasa är för svensk del den pålitligaste källan avseende 
utrymmen ombord på ett örlogsfartyg under 1600-talet. 
Det går att gå ombord på skeppet för att själv skapa sig 
en uppfattning. Men också här finns det felkällor. Hur 
färdig byggt var fartyget vid avfärden den 10 augusti 1628? 
Sannolikt pågick arbeten avseende interiörer, hyllor, skott 

Figur 1 Utrymmen i Vasas akterskepp. Ritning Eva-Marie Stolt, bearbetad av Fred Hocker, Jörgen Wallin och Patrik Höglund.
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(väggar), paneler och liknande. Tyger, målade ytor och ex-
empelvis läderklädslar kan till största delen ha försvunnit 
under århundradena på Strömmens botten och fartyget 
var heller inte fullt utrustat när det avseglade (Hocker 2011: 
190; Höglund 2002).

Redan på ett tidigt stadium, men särskilt efter bärg-
ningen och under den påföljande arkeologiska utgrävnin-
gen, kunde man konstatera att stora delar av akterpartiet 
hade kollapsat. De flesta delarna låg i fartyget eller i sedi-
menten runt aktern, men en del saknades helt (Cederlund 
2006a, b, c & d; Hocker & Wendel 2006; Lundström 1963). 
Efter bärgningen och den långa konserveringsprocessen 
började skeppet rekonstrueras. Ambitionen var att åter-
skapa far tyget, så långt det var möjligt, som det en gång sett 
ut, med föremål och interiörer där de påträffats (Cederlund 
2006: 422; Hocker 2011: 193). I dag är ambitionen en annan. 
På grund av bland annat hållfasthets- och konserverings-
tekniska skäl är många av interiörerna (skulpturer, pan-
eler, skott etc.) nedmonterade och de lösa föremålen finns i 
maga sin eller är utställda (Magnus Olofsson muntl. medd.).

Vasa har huvudsakligen fem genomgående däcksnivåer. 
Dessa är, nedifrån och upp, hålskeppet (egentligen inget 
riktigt däck utan fartygets nedersta förrådsutrymme, även 
kallat hålrummet), trossdäcket (förråd), undre batteridäck 
(kanondäck), övre batteridäck och övre däck (väderdäck). 
I fartygets avgränsade akterparti är arrangemanget lite 
annor lunda, med ytterligare två däck – hyttdäck och boven-
hyttdäck. Styrplikten (styrutrymmet med kollerstocken, 
föregångaren till ratten) och kajutan återfinns på övre bat-
teridäck. Över dessa finns hyttan (i vissa källor kallad ”lilla 
kajutan”) på övre däck. Ovanpå hyttan, på hyttdäck, finns 
den lilla bovenhyttan (figur 1 & 2). Ingångarna till samtliga 
dessa utrymmen är rikt dekorerade. I kajutan påträffades 
väggfasta så kallade kistbänkar samt utfällbara sängar längs 

väggarna. De fyra sängarna är relativt breda och har sanno-
likt kunnat härbärgera två personer vardera (Cederlund 
2006: 321; Hocker 2011: 100; Höglund i tryck).

Kajutan avdelas akterut av ett skott. Här finns ett min-
dre utrymme med ett skåp, utgångar till låringsgallerierna 
samt en lejdare upp till hyttan. Kajutan har varit rikt in-
redd och dekorerad med invändiga fönster, paneler och 
skulpturer (Soop 1978: 141–150; Wallace 2013). För om kaju-

Figur 2 Vasas styrplikt. Foto: Patrik Höglund.
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tan ligger styrplikten. Här påträffades längs skeppssidorna 
två små låga hytter (kojer) med skjutdörrar, en på vardera 
sidan. I den sämre bevarade hyttan finns spår av kojer för 
fyra personer. Även hyttan är avdelad akterut av ett skott. 

För om hyttan finns ett mindre utrymme som möjligen 
har kunnat härbärgera två personer på liknande sätt som 
i styrplikten. Även i bovenhyttan har ett antal personer 
kunnat sova, och det finns indikationer på att två kojer 

Figur 3 Vasas undre batteridäck. Foto: Patrik Höglund.
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funnits längs respektive sida (Landström 1980: 137). Detta 
utrymme har möjligen också använts som förråd för flag-
gor och vimplar (Hocker 2011: 111).

Batteridäcken utgör stora öppna ytor, endast avgränsade 
av skott i akterpartiet (figur 3). På undre batteridäck löper 
rorkulten i taket på ett sådant avgränsat utrymme. Här 
återfinns en kanonport per sida samt två rakt akterut. På 
trossdäcket finns ett avgränsat utrymme i förpartiet samt 
tre i aktern. I det största utrymmet, längst akterut, finns 
två kanonportar. I övrigt är trossdäcket öppet, förutom 
midskepps där kabysslådan reser sig. Hålskeppet, med den 
tegelklädda kabyssen för matlagning strax för om stormas-
ten, är uppdelat i ett tiotal rum som har utgjort rena för-
rådsutrymmen.

Andra källor och material

På grund av det knappa källäget har jag använt ett ganska 
spretigt material, både avseende typ och utsträckning i tid. 
Den befintliga litteratur och de kända källor som finns an-
gående svenska förhållanden har sammanställts och ana-
lyserats. När det gäller utländska källor och litteratur har 
jag använt sådant som har relevans för, och i vissa fall kan 
kopplas direkt till, Sverige. Jag har främst använt material 
från 1600-talet, men jag har även gjort vissa nedslag både 
tidigare och senare. Materialet har delats upp i före respek-
tive efter år 1650. Skälen till detta är dels att visa särskilt på 
det begränsade käll- och forskningsläget under 1600-talets 
första hälft, och därmed Vasas särställning som källa till 
rum, dels att linjeskeppstaktiken under den senare hälften 
av seklet förändrade sättet att strida till sjöss, och därmed 
påverkade den rumsliga utformningen och bemanningen 
på skeppen (Turnstall 1990: 16–47). Det finns också be-

tydligt mer litteratur samt forskning kring denna senare 
period, och av hävd har särskilt engelsk forskning kring 
seglande örlogsskepp ofta tagit avstamp år 1650 (se t.ex. 
Gardiner & Lavery 2004; Glete 2000; Harding 1999).

FÖRE ÅR 1650

Den engelske kungen Henrik VIII:s skepp Mary Rose (för-
list 1545 och bärgat 1982) uppvisar på den bevarade sidan 
av huvuddäcket hytter som förefaller individanpassade 
(med fynd som anses representera styrman, barberare 
och timmer man). Detta har inneburit att utrymmet för 
kanoner varit begränsat, men det har uppenbarligen inte 
ansetts viktigt – sannolikt för att det vid denna tid var änt-
ring som var det avgörande momentet vid strid. Man har 
helt enkelt inte behövt fylla varje lämpligt utrymme med 
kanoner. Mary Rose är ett örlogsfartyg av typen karack, 
som representerar denna äntringstaktik fullt ut. De övre 
delarna av fartyget, där de högre befälen bott, är inte beva-
rade (Allen & Gardiner 2005: 653).

Det svenska skeppet Mars, som exploderade i strid 1564, 
ligger ett steg närmare den typ av skepp som blev domine-
rande från slutet av 1500-talet, nämligen galeonen (senare 
linjeskeppet). De pågående undersökningarna av Mars visar 
att fartyget, trots sin karaktär av ”hälften karack, hälften 
galeon” haft däcken arrangerade ungefär som senare stora 
örlogsfartyg, med hålskepp, trossdäck, två batteridäck, 
halvdäck och hyttdäck (se utförligare om däcksarrange-
mang nedan). Inga detaljerade undersökningar av fartygets 
inre har ännu företagits (Eriksson i tryck).

Ett fåtal källor finns kring utrymmen på engelska far-
tyg under 1600-talets första hälft. I en med Vasa samtida 
engelsk källa, John Smiths A Sea Grammar från år 1627, 
finns uppgifter om att skepparens hytt låg längst akterut 
på hyttdäck. Under den låg stora kajutan och för om denna 
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styrplikten, med nakterhus (ett skåp/bord med kompass, 
timglas m.m.) samt kollerstock. Längs skeppssidorna i styr-
plikten, kajutan och hyttan fanns åtskilliga hytter, bänkar 
och skåp. Under kajutan, med rorkulten löpande i taket, 
fanns ”the Gunroome over the Ordnances”, det vill säga 
förrådsrummet för handvapen och en del artilleriutrust-
ning, i svenska källor kallat ”arkliet”. I detta utrymme 
fanns även några kanoner (Smith 1970: 7–15). Trumpetar-
nas uppe hållsplats var högst upp i aktern, där de skulle vara 
redo att signalera (op. cit.: 43). Smith skriver också att två 
kamrater inte ska gå på samma vakt, eftersom de har mer 
utrymme i hytten om de går omlott (op. cit.: 49).

I A treatise on shipbuilding från första halvan av 1620- 
talet, menar den okände författaren att arkliet låg längst 
akterut på ”the orlop”. I dag översätts detta med ”tross-
däcket”, men sannolikt avses här det undre batteridäcket, 
då ”the orlop” omnämns som främst avsett för kanoner 
och beskrivs som ett typiskt kanondäck med kanon portar. 
Författaren redo gör snarare för utrymmen och däck på ett 
skepp som saknar det som i dag kallas trossdäck. På däcket 
ovanför (övre batteridäck) fanns längst akterut kapten-
ens kajuta, framför denna matsalen och styrplikten med 
kollerstock och nakterhus. Över kaptenens kajuta fanns 
skepparens kajuta (hyttan) och ytterligare över denna ”the 
round house” (senare ”top gallant roundhouse”), det vill 
säga bovenhyttan. För fattaren skriver också att det på dessa 
däck (i akterpartiet) fanns flera hytter ”for the use and 
succour of men”. Här nämns särskilt hytter för skepparna 
och styrmännen i anslutning till matsalen, under halvdäck 
(Salisbury & Anderson 1958: 12–13, 28).

Enligt den engelske marinhistorikern Brian Lavery 
hade även många av de gemena sjömännen på engelska far-
tyg under det tidiga 1600-talet tillgång till en hytt. År 1642 
fanns ombord på Victory minst 56 hytter till en besättning 

på 260 man. Sannolikt var detta dubbelhytter (se Smith 
ovan, om att hyttkamrater skulle ”gå omlott”) och vi kan-
ske ska tänka oss dem mer som kojer, likt dem i styrplik-
ten på Vasa. Under loppet av 1600-talet minskades antalet 
hytter i engelska skepp till förmån för hängkojer. Hytterna 
ansågs ohälsosamma, de var i vägen för det ökande an-
talet kanoner ombord, försvårade inspektion av skrovet och 
kunde orsaka splitter om de träffades under strid (Lavery 
1995: 155).

I Joseph Furttenbachs Architectura navalis, tryckt år 
1629, avbildas ett skepp mycket schematiskt i genomskär-
ning. I akterpartiet finns, uppifrån och ner, ”Camera per il 
pilotto” – styrmannens (möjligen lotsens) kajuta, ”Poppa” 
– det vill säga akter, och framför detta utrymme ”Bussola” 
– kompassen (sannolikt styrplikten). Underst i aktern finns 
utrymmet ”Armoria” – arkliet (Furttenbach 1629: 94–98). 
Den franske diplomaten Charles Ogier besökte år 1634 
det danska fartyget Stora Sophia. Skeppet var av ungefär 
samma storlek som Vasa och var bestyckat med drygt 50 
kanoner. Stora Sophia byggdes 1627 och förliste 1645 utanför 
Vinga. Ogiers beskrivning av skeppets akter kastell uppvisar 
många likheter med Vasa. Där fanns fyra ”kammare” över 
varandra, varav den översta var ämnad för skepparna, den 
andra för kaptenen och den tredje för kungen eller ami-
ralen. Den sistnämnda innehöll även sex kojer, tre på var 
sida. Den understa våningen tjänade som arkli och inne-
höll alla slags vapen, till exempel svärd, bomber, fyrkransar, 
granater och eldslangar – ”alla de mordredskap, som män-
niskans ogudaktiga och avskyvärda raseri har uppfunnit” 
(Ogier 1914: 50, förf. översättning).

EFTER ÅR 1650

I Sjöhistoriska museets samlingar finns en praktmodell 
som avbildar ett tvådäckat fartyg från andra halvan av 
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1600-talet – modell Ö4, även kallad (om än felaktigt) 
Amarant (Glete 1990). Modellen är inredd. Längst akterut 
på det undre batteridäcket, avgränsat förut av ett skott, 
ligger arkliet. Här finns på var sida två kanoner i kanon-
portar och rorkulten löper i taket. I aktern finns två out-
nyttjade kanonportar. På insidan av skottet finns hyllor 
försedda med krutkoger (svarvade träbehållare för färdiga 
krutladdningar). Ovanför arkliet ligger den stora kajutan 
med ett möblemang bestående av ett bord, två stolar och 
en soffa. Samtliga möb ler är ornerade med förgyllda de-
taljer och försedda med läderklädslar. På skottet mot bat-
teridäcket finns en hylla med sjökortsrullar. I aktre delen 
finns en kistbänk och på sidorna utgångar till gallerierna. 
Väggarna, taket och möb lerna är vitmålade och balkarna 
i taket är röda. På sidorna av rummet finns ett stort antal 
pistoler placerade i ett hyllsystem. I kajutan finns även en 
kanon på var sida. Möb lerna i inredningen påminner om 
ett 1800-talsmöblemang (Elsebeth Welander-Berggren 
muntl. medd.), och frågan är om det funnits en ursprunglig 
inredning och hur den i så fall har sett ut. Modellen res-
taurerades av kommendör kaptenen, marinhistorikern 
och tillika målaren Jacob Hägg på 1890-talet, och det är 
svårt att veta om Hägg haft en originalinredning som för-
laga. Tyvärr är det inte möjligt att se in i hyttan, ovanför 
stora kajutan. Ingångarna till både hyttan och kajutan är 
skulpterade. Modellens rumsindelning visar i sina grund-
drag stora likheter med Vasa.

Utformningen av rummen i modellen av ett okänt hol-
ländskt tvådäckat fartyg från omkring 1660–1670 påmin-
ner mycket om modellen Ö4 och Vasa (Winter 1967). 
Ytorna är öppna med relativt få avgränsade utrymmen. 
Arkliet ligger längst akterut på det undre batteridäcket, 
med krut koger på insidan av skottet, rorkulten i taket och 
två kanoner på var sida. Ovanför ligger kajutan som hy-

ser två kanoner, i likhet med Amarant-modellen (se även 
Rålambs genomskärning och Lenox nedan). Ingången till 
kajutan är försedd med skulpturer, liksom ingången till 
den ovan belägna hyttan. Där den holländska modellen 
är tvådäckad i den klassiska bemärkelsen, med ett täckt 
undre batteridäck samt ett övre batteridäck delvis täckt 
av back- och halvdäck, har Vasa tre fulla däck, det vill 
säga att back- och halvdäcken är hopbyggda till ett enda 
däck. Detta måste anses ovanligt (för resonemang kring s.k. 
quasi-three-deckers se vidare nedan samt Höglund 2013; 
Lavery 1983: 13, 61).

I en numera tryckt samling av franska kopparstick, 
Album de Colbert 1670, beskrivs utformningen av ett 
80-kanoners skepp. Här ligger arkliet längst akterut på 
det undre batteridäcket, i utrymmet där rorkulten finns 
i taket. I arkliet finns två kanonportar per sida samt två i 
aktern. Ovanför arkliet ligger ”volontärernas hytt”, med 
musköter i rader på väggarna. Framför denna hytt återfinns 
ett litet utrymme som kallas ”pentry”, med styrplikten och 
ett ”vaktrum” framför. På halvdäck ligger hytter för offi-
cerarna. Värt att notera är att även befälhavarens relativt 
lilla kajuta ligger längst akterut på detta däck. Inga kanon-
portar återfinns i officerarnas eller befälhavarens hytter. 
Högst upp finns bovenhyttan, som rymmer sex separata 
hytter. Framför bovenhyttan finns längs skrovsidorna två 
(möjlig en fyra) låga ”däckshytter” avsedda för styrmännen 
och liknande dem i styrplikten på Vasa, fast här i det fria 
(Album de Colbert 1670, kopparstick 43–50, se nedan an-
gående trumpetarnas hytter på engelska skepp).

I holländaren Nicolaes Witsens Aeloude en Hedendaegse 
Scheeps-bouw från 1671, beskrivs utrymmen ombord på en 
pinass (ett mindre, bestyckat fartyg för handel eller ör-
log, med endast ett genomgående batteridäck), men även 
på större örlogsskepp. Också på pinassen återfinns arkliet 
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längst akterut på batteridäcket, ovanför trossdäcket. På in-
sidan av skottet mellan arkliet och batteridäcket skriver 
Witsen att det ofta finns hyllor för krutkoger. Ovanför ark-
liet ligger kajutan, som på stora skepp kan vara uppdelad i 
två rum. Ibland leder härifrån en trappa upp till den övre 
kajutan, som även den kan vara delad i två rum (Hoving 
2012: 114–116, 154–156). Över denna kan enligt Witsen på 
stora skepp ytterligare en kajuta finnas (bovenhyttan). I ka-
jutan finns ibland kojer längs sidorna (op. cit.: 138). Till kaju-
tan leder ofta två dörrar, för att underlätta när kanoner tas 
in för att användas till kanonportarna i aktern (op. cit.: 121).

ENGELSKA ÖRLOGSFARTYG EFTER ÅR 1650

Från andra halvan av 1600-talet finns mer detaljerad in-
formation om engelska fartygs rumsindelning. I ett regle-
mente från år 1673 ansågs ett stort skepp behöva någon-
stans mellan 32 och 55 hytter. Hytterna var, till skillnad 
från tidigare, nu endast avsedda för befälen. Båtsmännen 
och soldaterna sov i hängkojer på batteridäcken (Lavery 
1995: 156). För det tvådäckade 70-kanonersskeppet Lenox, 
byggt år 1677 och del i ett skeppsbyggnadsprogram som 
standardiserade engelska skepp för lång tid framöver, finns 
detaljerad information bevarad. Fartyget hade ett 50-tal 
separata utrymmen ombord. Av dessa var majoriteten in-
dividuella hytter, varav flertalet mycket små. En del var 
bara 90 centimeter höga (se Endsor 2009: 7, 6 samt Lavery 
2010: 82 om så kallade 3/4-hytter, som innehavaren fick 
krypa in i).

I synnerhet hytterna på batteridäcken var mycket lätt 
konstruerade, ofta av gammal segelduk som plockades un-
dan vid order om klart skepp. I dessa småhytter bodde till 
exempel styr- och timmermännen. Hytterna var koncen-
trerade akterut på det övre batteridäcket under halvdäcket 
(i den s.k. skansen), men några, till exempel kockens och 

en del av underbefälens, låg under backdäcket i skeppets 
förparti, eller akterut på det undre batteridäcket. Hytter 
och skott kunde också tas bort när skeppet inte var i aktiv 
tjänst, för att lufta innandömet och förhindra mögel och 
röta (Endsor 2009: 64–65, 91).

Kaptenen hade sin bädd i en separat hytt i anslutning 
till själva kajutan längst akterut på det övre batteridäcket. 
Genom en dörr nåddes även ett större utrymme avsett som 
garderob. Som jämförelse kan nämnas att denna var un-
gefär dubbelt så stor som under officerarnas hytter. Kajutan 
var kaptenens arbetsrum, men var även avsedd för möten 
och representation. För om kajutan fanns kollerstocken i 
styrutrymmet. Ytterligare ett gemensamt utrymme för of-
ficerarna fanns längst akterut på det undre batteridäcket, i 
det så kallade gunrummet som ursprung ligen hade tjänst-
gjort som arkli, men möjligen vid denna tid på engelska 
skepp också började få karaktären av under officersmäss. 
I anslutning till detta låg några mindre hytter, bland an-
nat för konstapeln och barberaren (läkaren). Under gun-
rummet, i aktre delen av trossdäcket, fanns ett stort antal 
förrådsrum, men även tre hytter. Uppe i akterkastellet, på 
halvdäck, låg de högre officerarnas – bland annat löjtnan-
ternas – hytter (Endsor 2009: 64–65).

På en del engelska fartyg fanns väggfasta bänkar med 
små dörrar längst akterut på det överst belägna, öppna 
hyttdäcket. En så kallad Navy Board-modell av tredäckar en 
Royal James (1671), samt några genomskärningsritningar (se 
nedan) visar detta (Winfield 2010: 29). Senare växer dessa 
bänkar på vissa fartyg och bildar ett eget däck – ett top-
gallant roundhouse (se modell av Royal William 1719 i Win-
field 2010: 47) – en tillbakagång till den lösning flera skepp, 
till exempel Vasa, hade under 1600-talets första hälft med 
bovenhyttan. Bänkarna var hytter för skeppets trumpetare 
(Winfield 2010: 35; Lavery 1983: 134).
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Det finns ett antal kopparstick och målningar med 
genomskärningsritningar (i skeppets längdriktning) av 
stora engelska tredäckade fartyg, så kallade first rates, från 
1600-talets sista decennier (se t.ex. Lavery 1983: 42, 134; 
Winfield 2010: 122–123). På dessa syns ett stort antal hyt-
ter. De flesta är, liksom i fallet med Lenox, av en lätt kon-
struktion, placerade mellan kanonerna och monterade mot 
skeppssidorna och möjliga att snabbt demontera. För en 
nutida betraktare påminner de närmast om garderober 
(figur 4). I vissa fall finns även liknande småhytter ut ritade 
på trossdäcket. I aktern finns generösare utrymmen än på 
ett tvådäckat fartyg, särskilt för amiralen, kaptenen och 
andra högre officerare. Där finns även rum för rådslag och 
representation. Dessa utrymmen förefaller vara rikt dekore-
rade med friser och pilastrar. Även ingångarna är skulp-
turförsedda. På en genomskärningsritning från National 
Mari time Museum i Greenwich syns även målningar av 

skepp på panelerna (NMM BHC0872). Som kontrast till 
detta överdåd finns kanoner i nästan varje del av fartyget 
ovan vattenlinjen, till och med i amiralens kajuta.

SVENSKA ÖRLOGSFARTYG EFTER ÅR 1650

Byggandet av stora örlogsskepp i Sverige hade under 
1600-talet första hälft letts av holländska skeppsbyggmäs-
tare. Emellertid anställdes år 1659 två engelska skepps-
bygg mästare av Karl X Gustav, som tagit intryck av engel-
ska skepp han sett i Öresund (Börjeson 1942: 262–263, 
274; Lund gren 1999: 7–8, 2000: 4–7). Det holländska 
inflytandet var ändå fortsatt starkt och det svenska ami-
ralitetet, som var vant vid skepp byggda på holländskt sätt, 
kla gade på de nya engelskbyggda fartygen. De ansågs för 
smala, särskilt i akter- och förpartierna. Kajutan och arkliet 
blev för små och trånga (Jakobsson 1999: 233). Amiralitetet 
klaga de även på att krutförrådet, som vanligtvis låg akterut 
i hålskeppet, blev för litet och måste flyttas längre förut.

I Åke Rålambs Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde 
Tom, utgiven år 1691, avbildas ett tvådäckat skepp i genom-
skärning med förklarande text (figur 5). Vissa typologiska 
detaljer, som gångspelens utformning, indikerar att avbild-
ningen visar ett fartyg byggt tidigare än 1691, möjligen runt 
1680. Längst akterut på det övre batteridäcket syns kajutan, 
med två kanonportar och utgångar till de nedre gallerierna 
på respektive sida. Kajutan avgränsas förut av skottet till 
skansen och omedelbart för om detta finns kollerstocken 
med ett nakterhus framför. Ovanför kajutan och delvis 
ovanför skansen finns hyttan. Denna har två kanonportar 
per sida och längst akterut finns utgångar till de övre gal-
lerierna. Det undre batteridäcket hyser längst akterut ark-
liet, med två kanonportar per sida. Förut på samma däck 
finns en lucka ner till krut- eller möjligen högbåtsmansför-
rådet (Rålamb 1943: 27–34).

Figur 4 Däcks- och hyttarrangemang i akterskeppet på en engelsk 
tredäckare. Notera de garderobsliknande hytterna vid skrovsidorna, 
exempelvis ”V”. Notera även trumpetarnas hytter högst upp i aktern, 
”96”. Ur den engelska Cyclopaedia 1728. Beskuren.



Ungefär samtida med Rålamb är Werner von Rosenfeldts 
odaterade och i samtiden otryckta sjömansmemorial, en form 
av sjöreglemente med beskrivningar av olika befattnings-
havares plikter på ett örlogsfartyg (Cavallie 1976). I memori-
alet skymtar en del uppgifter angående utrymmen förbi. Om 
konstapeln nämner von Rosenfeldt att en del vapen utrustning 
”har han mäste dels i archeliet hos sig, hwar han och siälf har 
sitt tillhåll och hemwist”. Flaggor, vimplar och skanskläden 

har skepparen i hyttan ”upp hängt under fördäcket” (förut i 
hyttan?) (Cavallie 1976: 132–133). Om löjtnanten skriver von 
Rosenfeldt att inför strid ”beställer han rent öfwerlopp (bat-
teridäck) emillan fördecket, alla koyer, kistor, skott och an-
nat skrap, item onödige skått och afdehlningar, som förorsaka 
splintror, uhr wägen” (Cavallie 1976: 139).

Längre fram i tid, i Johan Dalmans sjölexikon från år 
1765, finns upplysningar om utrymmen ombord på flot-

Figur 5 Tavla ”H” i Åke Rålambs Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom från år 1691 (Rålamb 1943).
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tans fartyg vid mitten av 1700-talet. Arkliet förefaller ligga 
på samma plats som under Vasas tid och konstaplar samt 
artilleri officerare har sina hytter där. Timmermannens och 
skepparens hytter ligger under backdäcket eller på tross-
däcket i skeppets förparti (Dalman 2003: 20, 84). Under-
officerare, skrivare och fältskärer bor akterut på ”tross-
botten”, det vill säga trossdäck (op. cit.: 40, 84). På övre 
batteridäck, finns skansen med vad Dalman kallar ”cavotto 
hyttor” under trapporna från halvdäck, samt segelduks-
hytter längs sidorna. Akterut finns kajutan och fasta hytter 
samt en ”compagnie-sal” (op. cit.: 40). På halvdäck, akter 
om mesan masten, finns hytter och ibland återfinns även 
kajutan här (op. cit.: 42, 68).

Inredning i kajutor på svenska örlogsfartyg

Det finns som ovan nämnts mycket lite samtida bildmate-
rial som visar innandömet på fartyg under 1500- och 
1600-talen. Det som existerar är ett fåtal kopparstick 
och målningar som visar fartyg i genomskärning (se ex-
empel i Rålamb 1943 ovan) samt några skeppsmodeller. 
Genomskärningsritningarna visar den större rumsliga in-
delningen, men mindre utrymmen och eventuella hytter, 
möble mang och detaljer är till största delen frånvarande, 
sannolikt för överskådlighetens skull. Det finns några få 
kända skriftliga redogörelser angående interiörer på sven-
ska skepp. När Gustav II Adolf år 1620 reste till Tyskland 
ombord på Scepter (Spiran) var ”den stora kajutan öfver-
dragen med förgyldt läder på grön botten, himmelen med 
grönt taft och den lilla kajutan med rödt dubbelt taft, him-
mel och allt öfverdragen” (Zettersten 1890: 332).

År 1634 sjösattes ett annat Scepter, som sedermera blev 
amiralen Klas Flemings chefsskepp. Till detta fartyg 

inköptes till kajutan 42 alnar gult och blått atlas (satintyg) 
till sängomhänge och himmel med fransar samt 21 alnar 
rött sammet till bordsduk.2 Skeppet Carolus (1650) hade två 
drygt meterhöga skulpturer på var sida om ingången till 
stora kajutan, och över dörren fanns ett ornerat parti. Även 
ingången till den mindre, övre kajutan, var ut smyckad på 
ett liknande sätt. Kajutorna var även försedda med paneler 
(Börjeson 1942: 272). En till namnet okänd fransman på 
besök i Sverige fick år 1663 möjlighet att besöka de två ny-
byggda skeppen Svärdet och Äpplet som låg vid kaj i Stock-
holm. Han tyckte att de liknade stora slott, med salar och 
kamrar som var vackert inredda och klädda med gyllen-
läder (Oscarsson 2013: 170).

På det samtida Nyckeln omtalas att golvet i kajutan var 
belagt med svart- och vitmålade träklossar (Börjeson 1942: 
272). Till Amarant inköptes år 1664 satintyg ”till hela salens 
beklädande”, bland annat i form av sängomhänge, himmel 
och bordsduk. Tyget skulle emellertid endast användas vid 
speciella tillfällen och i annat fall förvaras undanstoppat. 
Om särskilt förnäma personer, eller utländska sändebud, 
skulle befinna sig ombord, kunde ett skepp tillfälligt förses 
med exklusivare inredning. När den franske ambassadören 
år 1658 skulle skeppas över till Reval (Tallinn) försågs ka-
jutan på Falken med sängomhänge och bordsduk (Zetter-
sten 1903: 310).

Under utgrävningarna av Kronan (förlist 1676) har man 
i de aktre delarna av fartyget påträffat praktfulla dekora-
tioner och skulpturer hörande främst från den stora kaju-
tan, men också från andra utrymmen i akterpartiet. Även 
stolsläder med den ombordvarande riksamiralen Lorenz 

2 Det var i samma kajuta som Klas Fleming år 1644 avled efter att 
ha fått ena benet avskjutet av ett slumpskott från land när han stod 
och rakade sig.
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Creutz vapensköld har hittats i vraket. I kajutan och hyt-
tan på Kronan har det även funnits utrymme för kanoner 
(Einarsson 1984: 11–13, 1991: 10). Historiska källor berättar 
vidare att det år 1677 inköptes 18 stolar med rött tyg och 
fransar samt en bordsduk i samma färg till Henrik Horns 
amiralsskepp Victoria. I kajutan på Carolus XI fanns 24 
”juftstolar” år 1679. Juft kallades även ”ryssläder” och var 
ett särskilt mjukt och fint läder (Zettersten 1903: 309–310).

En längre beskrivning finns av skeppet Sverige, sjösatt 
år 1684. Skeppet hade två kajutor, den stora fick ljus genom 
36 fönster och var avdelad i fem ”kamrar” (hytter?). I kaju-
tan fanns tre fasta sängar, två ”lösa ståndkojer” samt fyra 
”fällebord”. Där fanns också ett nakterhus. I kommen-
dörens (befälhavarens) hytt fanns en eksäng med svarvade 
stolpar samt två ”kistebänkar” (jfr Vasas väggfasta kistor 
och utdragbara sängar), två skåp och ett fällbord. Ljus kom 
in genom åtta fönster försedda med silkesgardiner. För både 
lilla kajutan och ”kaptenshytterna” omtalas en ”kur”, över-
dragen med koppar och med åtta fönster. Möjligen avses 
här ett avträde i galleriet. Från däck kunde man nå lilla 
kajutan via två dörrar och genom denna in i matsalen via 
ytterligare två. Kajutan var gråmålad och hade ett galleri 
täckt med koppar på var sida. Dessa nåddes via en dörr och 
hade tre fönster vardera. Kajutan fick ljus genom fem fön-
ster, varav två var försedda med järngaller. Möblemanget 
bestod bland annat av en utskuren ”något förgylld” stånd-
säng, ett bord med snidad fot, förgyllningar och överdrag 
av ryssläder (”amiralitetets eget skinn”), ett dussin stolar 
tillika klädda med ryssläder och två länstolar av ek klädda 
med rött tyg. Matsalen hade nio fönster, varav sex fyrkan-
tiga och tre ovala (Börjeson 1943: 44).

På Marinmuseum i Karlskrona finns en modell av det år 
1696 byggda och mycket långlivade linjeskeppet Enigheten. 
Taken i kajutan och hyttan är målade med ett mönster i form 

av akantusrankor (Börjeson 1943: 42–43; MM modell 531). 
Kajutan och en hytt på fregatten Jarramas på 1720-talet, skall 
ha varit målade på in- och utsidan med en ljusgrå ”pärle färg” 
(Börjeson 1943: 44). Som visas ovan var prakt fulla tyger till 
möbler, bordsdukar och inredning högt värderade. Detta är 
också välkänt från 1600-talets herremanshem (Karlson 1945: 
22, 38). Även gyllenläder till vägg dekorationer och praktfulla 
sängomhängen är företeelser som känns igen från samtida 
landförhållanden (Karlson 1945: 53–55).

Vasas rum – en konklusion

Syftet med denna artikel har varit att ta ett samlat grepp 
på örlogsskeppens rumsliga utformning, genom att sam-
manställa och jämföra de källor och den litteratur som 
finns med Vasa. Fokus har legat på hur sociala skillnader 
skapades och upprätthölls genom utrymmen. Studien har 
särskilt behandlat befälens utrymmen i skeppets akter-
parti. Det förefaller som om Vasa är relativt representa-
tivt vad gäller utrymmen på ett tvådäckat örlogsfartyg 
under 1600-talet. Snävas jämförelsen in till 1600-talets 
första hälft blir detta ännu mer påtagligt. Skeppet har ett 
trossdäck, ett undre batteridäck och ett övre batteridäck. I 
akter partiet finns ett hyttdäck och ett bovenhyttdäck. Styr-
plikten återfinns för om kajutan. Ingångarna till samtliga 
dessa utrymmen har varit rikt skulpterade. I kajutan finns 
väggfasta kistbänkar och utfällbara sängar. Arkliet ligger 
längst akterut på det undre batteridäcket i det utrymme 
där rorkulten löper i taket. Rummens inbördes ordning 
liknar andra skepps och vid denna tid fanns det ännu inga 
kanoner i kajutan eller hyttan.

En avvikelse är Vasas övre batteridäck, där det nor-
malt odäckade midskeppspartiet är däckat och därmed 
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förbinder back- och hyttdäcken och på så sätt bildar ett övre 
däck (väderdäck). Detta har utökat båtsmännens utrymme 
under tak avsevärt. Huruvida detta förekommit på andra 
svenska örlogsskepp är outforskat. Jag har hittills inte träf-
fat på denna lösning i den rika flora som finns av målningar 
föreställande engelska och holländska skepp. Men det finns 
engelska källor och enstaka modeller som påvisar detta 
(Höglund 2013; Lavery 1983: 13, 61; SM modell Ö3). Även 
i aktern finns en ovanlig lösning i utformningen av styr-
plikten, som med sin höga takhöjd gjort ingången till både 
kajutan och hyttan en smula komplicerad (figur 6). Engel-
ska skepp leve rerades ofta med ofärdig interiör och detta 
berodde inte bara på brådska, utan var delvis avsiktligt för 
att få luft att cirkulera igenom det nybyggda skeppet och 
låta virket torka (Endsor 2009: 64). Det är möjligt att Vasa 
inte var färdigbyggt avseende interiören vid sin avfärd, till 
exempel verkar arkliet sakna viss inredning, såsom hyllor 
för krutkoger. Men det finns trots detta inget som pekar på 
att flera separata hytter skulle ha funnits ombord.

Vasas kajuta och hytta har varit dekorerade invändigt 
med skulpturer och paneler. Även ingångarna har varit 
försedda med skulpturer på ett likartat sätt som i till ex-
empel skeppet Carolus (se ovan). Inga spår efter utsmyck-

ning i form av tyger finns, men det är sannolikt att sådana 
var tänkta att användas på fartyget. Angående inredning 
så förefaller det som att kajutor ofta inrymt någon form av 
”vanlig” säng, ibland uppenbarligen en himmelssäng, då 
sängomhängen och himlar i dyrbara material nämns vid 
upprepade tillfällen. Denna var sannolikt avsedd för hög-
sta befälhavaren ombord. På Vasa har dock ingen sådan 
påträffats. En intressant aspekt är huruvida viss inredning 
och möblemang var personlig. Det är känt att officerare, 
särskilt högadliga sådana, ibland tog med sig mängder av 
ägodelar, även möbler, ombord (Einarsson 1997: 212–215).

De flesta utrymmen har haft flera funktioner och 
fungerat som offentliga och semi-privata rum. Till exem-
pel har kajutan fungerat som sovutrymme, men även som 
mötes- och representationsrum. Detta har delvis att göra 
med utrymmesbristen på ett örlogsfartyg, men känns också 
igen från landförhållanden, då det under denna tid var van-
ligt att man vistades, åt och sov i samma rum. Systemet 
med bänkar längs väggarna vilka fungerade som sängar är 
också välkänt (Troels-Lund 1939: 61, 177–181, 242). På Vasa 
och andra samtida fartyg har boutrymme tillåtits inkräkta 
på utrymme där kanoner kunde ha placerats. På avbild-
ningar av fartyg byggda innan linjetaktikens införande vid 

Figur 6 Däcksarrangemang på en typisk tvådäckare till vänster. Vasa till höger (Landström 1980).
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1600-talets mitt, till exempel det danska Tre Kroner (1601), 
de engelska Repulse (1596/1609) och Prince Royal (1610), det 
franska Le Grand Saint Louis (1626) (Landström 1980: 16–
17, 22–23, 36) samt det holländska De Hollandse Tuyn (1605–
1640) (Rijksmuseum 2015) förefaller inga kanoner finnas i 
kajutan. Inte heller skriftliga källor från 1600-talets första 
halva omtalar detta. I och med linjetaktikens genombrott 
blev det emellertid viktigt att ha så många kanoner som 
möjligt längs fartygens sidor. Det är möjligt att model-
lerna Ö4 (Amarant) och ”den holländska tvådäckaren”, 
båda beskrivna ovan, avspeglar detta skifte.

I princip har inga privata utrymmen funnits ombord på 
Vasa, med ett möjligt undantag för de kojer med skjutdör-
rar som funnits i exempelvis styrplikten. Batteridäcken har, 
förutom sin huvudfunktion som kanon- och arbetsplattfor-
mar, använts som sov- och rekreationsutrymmen. Liksom 
förrådsdäcken har batteridäcken varit strikt funktionella, i 
avsaknad av utsmyckning och med få ljusinsläpp. Det som 
Otto Bollnow (1994) benämner rörelserummet – den egna 
ytan – har för de gemena varit kraftigt beskuret. Kajutan 
och hyttan har utgjort egendomsrum och subjektiva rum 
(rum med upplevt hög prestige och begränsat tillträde) och 
därmed tryggat rörelserummet för de människor vars status 
gett dem tillträde och rätt att vistas där. Även förrådsutrym-
men som bovenhyttan och arkliet har utgjort egendomsrum 
med begränsat tillträde för flertalet. De har emellertid inte 
haft samma höga status som kajutan och hyttan.

De befattningar som omnämns i samband med utrym-
men före år 1650 är amiral (kung), skeppare, kapten, styr man 
och trumpetare. Efter år 1650 finns mer detaljerad informa-
tion om betydligt fler befattningar och var dessa haft sina 
sovutrymmen och sin utrustning (se t.ex. Endsor 2009: 64–
65). Ofta beskrivs utrymmen i källorna som ”amiralens”, 
”kaptenens”, eller ”skepparens”. Detta skall inte tas för bok-

stavligt då det uppenbarligen funnits sovplats för flera per-
soner i samtliga dessa rum. Istället skall vi nog tänka oss 
att amiralens kajuta vid denna tid helt enkelt var hans rep-
resentationsrum, som delades med andra höga officerare, 
företrädesvis män av börd och kanske deras drängar. Att 
personer av samma kön, oavsett samhällsställning, delade 
rum och säng var kutym vid denna tid (Fimmerstad & 
Triberg 2000: 30; Venborg Pedersen 2009: 42, 73, 128).

Källmaterialet som utnyttjats i denna begränsade un-
dersökning pekar på att svenska, danska, holländska och 
engelska örlogsskepp under 1600-talets första halva har 
varit likartade i sin rumsliga utformning avseende akterns 
utrymmen i stort. På engelska skepp hade dock många 
tillgång till en egen, om än i de flesta fall minimal, hytt. 
Under 1600-talets andra hälft består denna skillnad, även 
om antalet individuella hytter minskar på engelska fartyg 
(och den stora massan av sjömän sover i hängmattor på bat-
teridäcken) och det finns indikationer på fler individuella 
hytter på svenska skepp (Cavallie 1976: 139 samt beskriv-
ningen av skeppet Sverige ovan).

Så sent som år 1736 verkar svenska fartyg ha färre hyt-
ter än, i detta fall, exempelvis franska fartyg. Den svenske 
skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon hade då tillfälle att 
bese det franska amiralsskeppet Bourbon till ankars utan-
för Hanö i Blekinge. Han nämner då specifikt att skansen 
var försedd med många rum för officerarna (Börjeson 1942: 
226–227). Ett ökande antal hytter och omnämnanden 
av segeldukshytter för underofficerarna finns belagt för 
svensk del först i Johan Dalmans sjölexikon år 1765. Även 
Fredrik Henric af Chapmans ritningar och modeller av 
linjeskepp under 1780-talet pekar på ett ökat antal hytter 
och småutrymmen, men inte tillnärmelsevis så många som 
på engelska fartyg (SM ritning SR 31 B4/5; MM modell 
MM 2055).
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Boutrymmena för befälen på Vasa kan delas in i tre 
typer:

• De strikt avgränsade, utsmyckade och representativa egen-
domsrummen – kajutan och hyttan. Dessa var reserverade 
i första hand för personer med hög status, officerare som 
amiraler, kaptener, löjtnanter och möjligen även skep-
pare. Cirka tio personer kan ha bott här.

• De avgränsade förråds- och egendomsrummen – boven-
hyttan, arkliet och styrplikten. Dessa var reserverade för 
personer med viss status, underofficerare som konstap-
lar och styrmän, samt vissa specialister som barberare 
och präster. Cirka 15 personer kan ha bott här.

• De avgränsade förråds- och egendomsrummen på tross-
däck. Dessa var reserverade för personer med förmans-
status, vissa arméunderofficerare samt underbefäl och 
specialister. Cirka 30 personer kan ha bott här. Möj-
ligen kan också utrymmen i anslutning till kabyssen i 
hålskeppet räknas hit.

Kajutor och andra utrymmen där personer med hög status, 
som officerare och kanske utländska dignitärer vistades, var 
vackert utsmyckade och påminde om högreståndsmiljöer 
i land. Kajutan var det utrymme ombord som stod högst 
på prestigeskalan som subjektivt rum och endast ”kajut-
folk” hade tillträde dit. Den användes för representation 
vid besök och representerade då självklart kungen och riket. 
Men den kunde också representera den tillfällige inne-
havaren av utrymmet, till exempel amiralen, som kanske 
hade inrett med egna tyger och möbler. Officerarna på 
svenska fartyg under första hälften av 1600-talet förefaller 
i stor utsträckning att ha delat utrymmen. Det är sanno-
likt att en amiral – eller till och med kung – ombord på ett 
örlogsfartyg i Sverige vid denna tid delade bo- och kanske 

även sängutrymme med andra. Rörelserummet – den egna 
avskilda ytan – förefaller alltså att ha varit mindre viktig än 
det sociala egendomsrummet. Det var av större betydelse att 
erhålla en plats i rätt miljö, efter vad ståndstillhörigheten 
och befattningen ombord krävde, oavsett om detta innebar 
att denna delades med andra – huvudsaken var att rummet 
delades med likar. Det gick en skarp gräns mellan de höga 
officerarnas skulp turdekorerade, ombonade och fönster-
försedda rum i skeppets akter, och de kala, osmyckade och 
mörka bat teridäcken, där underbefälen, båtsmännen och 
knektarna tillbringade största delen av sin tid.
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