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Regalskeppet Svärdet och Anders Homans epitafium 

I Kalmar domkyrka hänger ett begravningsvapen, ett så kallat epitafium, över Anders 

Homan, en av de få som överlevde regalskeppet Svärdets undergång i det olycksaliga slaget 

vid Öland 1676. Epitafiet föreställer Svärdets sista stund. Sönderskjutet och brinnande ligger 

fartyget redlöst, dömt att gå under. 

Svärdet och Anders Homan 

Svärdet sjösattes 1662 och byggdes av Jacob de Voss, en holländare rekryterad direkt från 

Holland 1647. de Voss tjänstgjorde i Stockholm till sin död 1665.1 Svärdet var det näst största 

fartyget i den svenska flottan och kraftigt bestyckat. Enligt en lista från 1675 skulle hon föra 

86 kanoner.2 I realiteten var det tillgång och efterfrågan på kanoner som gällde och hur 

många kanoner som var ombord på fartyget 1676 är osäkert. Svärdets längd var 47,5 meter 

och bredden 12,5 meter. Deplacement har beräknats till 1700 ton. Under sjötåget 1676 var 

Anders Homan kommendör ombord på Svärdet. Homan föddes i Kalmar 1622 och började 

som sjuttonåring tjänstgöra som båtsman. I flottan steg han i graderna i långsam, men jämn 

takt - högbåtsman, skeppare, löjtnant, kapten, kommendör och slutligen, år 1679 major. 

Homan skaffade sig även erfarenhet utomlands i England, Holland och Spanien. Han deltog i 

flera stora sjödrabbningar, bland annat vid Femern 1644 och Öresund 1658. Anders Homan 

avled i Kalmar 1685.3  

Avbildningar av Svärdet och slaget vid Öland  

Det finns en del avbildningar av varierande kvalitet och tillförlitlighet som skildrar slaget vid 

Öland. Den mest kända är Claus Möinichens målning på Fredriksborgs slott i Danmark. 

Målningen är ingen ögonblicksbild, utan mer en sammanfattning av slaget. Det som tilldrar 

sig uppmärksamheten är den exploderande tredäckaren Kronan. Till höger på målningen 

syns akterpartiet av Svärdet och akterspegelsornamentiken avbildar två lejon som håller ett 

svärd mellan sig.  

Epitafiet i Kalmar är avseende Svärdet, mer informativt än Möinichens målning och 
konstnären förefaller ha haft relativt detaljerad information om fartygets utseende. Liksom 
på Möinichens målning finns på akterspegeln två stående lejon som håller ett vertikalt svärd 
mellan sig. Ovanför syns ett krönt riksvapen flankerat av två liggande lejon. Att 
ornamentiken på regalskeppens akterspeglar såg ut på ungefär detta sätt verkar ha varit regel 
under denna tid.4 Epitafiet i Kalmar avbildar även Svärdets babordssida, där ett stort antal 
kanoner sticker fram ur sina portar. Adderas dessa kanoner med de som rimligtvis bör finnas 
på fartygets styrbordssida, blir siffran 86, vilket är samma antal som bestyckningsplanen från 
1675 anger. Vid en närmare titt syns det även att det avbildade fartyget är tredäckat. Detta 
kan verka underligt, eftersom Kronan ofta anges som det enda tredäckade fartyget i den 
svenska flottan vid denna tid. 5 
 
 

 

                                                           
1 Glete 2010, s 339 f. 
2 Lybeck 1942, s 504. 
3 Lundgren 2002, s 11.   
4 Jfr Kronan på Möinichens målning samt Jakobsson 1999, s 237. 
5 Se t.ex. Halldin 1963, s 146 ff, Nilson 1985 , s 43, Lybeck 1942, s 504.  



Tredäckare 

Erfarenheter som flera länder gjorde kring mitten av 1600-talet, visade att det i långa 

kanondueller krävdes stora och kraftigt bestyckade fartyg. De nationer som byggde 

tredäckade skepp på över 2000 ton under 1660- och 1670-talen var främst England, 

Frankrike, Spanien och Portugal. 6 Holländarna föredrog tvådäckade fartyg på som mest 

1500/1600 ton, delvis med tanke på de grunda farvattnen runt Nederländerna. En holländsk 

tungt bestyckat tvådäckare 0m 80 kanoner, hade också fördelen att den var en stabil 

kanonplattform som kunde ha det undre lagets kanonportar högre över vattenlinjen och 

därmed kunde dessa oftare användas i hård vind. Detta till skillnad från en engelsk 

tredäckare om 80-100 kanoner med ett större djupgående och kanonportarna närmare 

vattenytan.7 Generellt var fartyg vid denna tid överbestyckade och särskilt de tredäckade 

fartygen i europeiska flottor var för små för sin kraftiga bestyckning. Värt att påpeka är att 

danskar och svenskar delvis också hade grunda farvatten att ta hänsyn till vilket avspeglade 

sig i örlogsskeppens design under hela segelfartygsepoken.8  

Quasi – three-deckers 

Under loppet av 1600-talet, med övergången från äntrings- till linjeskeppstaktiken, 

experimenterades det givetvis en del med fartygsdesign och bestyckning. Brian Lavery kallar 

skepp som det engelska Prince Royal (1610) för ”quasi - three-deckers” – skepp med ett klent 

övre däck, i praktiken en förstärkt kobrygga, som förband backdäck och skans. Trots att 

”quasi - three-deckers” hade tre fulla däck, fanns ofta inga kanoner midskepps på det översta 

däcket eller så var de färre och mer utspridda än på de två nedre däcken.9 Vasa (1628) skulle 

kunna betecknas som ett sådant fartyg. Men det fanns även en utvecklad typ av dessa ”lätta” 

tredäckare, utan backdäck, men med ett förstärkt övre däck som förmådde bära kanoner i 

hela sin längd. I Sjöhistoriska museets samlingar finns en modell (Ö 3) som föreställer ett 

sådant fartyg. Modellen anses vara tillverkad kring 1660.10  

Från England finns exempel på tvådäckade fartyg, som vid mitten av 1600-talet byggdes om 

till tredäckare för att kunna föra mer kanoner. Man förstärkte helt enkelt kobryggan mellan 

back och skans. Dessa fartyg blev då tredäckade med relativt få kanoner, en låg reling 

midskepps och i praktiken nästan flushdäckade. Åtminstone ett par decennier in på 1700-

talet förekom ”quasi - three-deckers” i England. Vanligtvis förde de då 80 kanoner.11  

Två- eller tredäckare? 

Skepp med en bestyckning kring 80 kanoner kunde uppenbarligen under denna tid både vara 

tvådäckade i den klassiska bemärkelsen (ett täckt batteridäck samt ett batteridäck delvis 

täckt av back och skans) eller ”lätta” tredäckade. Hur vanliga den här typen av örlogsskepp 

varit i Sverige är osäkert, men Vasa är ett exempel.  

 

 

                                                           
6 Glete 2000, s 19ff. 
7 Lavery 1983, s 32. 
8 Glete 1990:2, Höglund 2011.  
9 Lavery 1983, s 13, 61. 
10 Glete 1990:1. 
11 Lavery 1983 s 21, 80. 



 

I 1676 års flotta fanns minst fyra fartyg som teoretiskt, med hänvisning till storlek och 

bestyckning, skulle kunna varit tredäckade – Svärdet, Äpplet, Nyckeln och Victoria.  

Befintlig litteratur ger inga svar utan är full av motsägelser. I ”Svenska flottans historia” finns 

det uppgifter om att Svärdet med flera samtida skepp haft tre ”lag” med kanoner. Med detta 

avses då två batteridäck samt kanoner på back och skans. Kronan ska ha haft fyra ”lag” (tre 

batteridäck samt back och skans) och varit den enda tredäckaren år 1676. Men i samma bok 

omtalas Victoria (1658) som Sveriges första tredäckare. Senare följt av de likaledes 

tredäckade Svärdet och Nyckeln.12  

Studeras tabellerna i ”Svenska flottans historia” närmare framgår det att en del fartyg under 

senare delen av 1600-talet, av ungefär samma storlek som Svärdet, men med mindre 

bestyckning (80-82 kanoner) haft fyra lag och en del med större bestyckning (90 kanoner) 

endast haft tre lag.13 Förklaringen är att det sannolikt är möjligt att det tredje ”laget” både 

kan avse ett komplett däck (utan backdäck), likaväl som back och skans.   

Kanske är det så att vi när vi tänker oss utseendet på svenska örlogsfartyg under 1600-talet 

litar för mycket till avbildningar av holländska och engelska fartyg, på grund av att 

skeppsbyggmästarna ofta kom från dessa länder? Mästarna har emellertid fått anpassa sin 

skeppsbyggnadskonst till svenska förhållanden och diverse direktiv från amiralitetskollegium 

och andra inflytelserika grupper och personer.14 Huruvida epitafiet i Kalmar domkyrka 

korrekt avbildar ett tredäckat Svärdet, kan förhoppningsvis framtida arkeologiska 

undersökningar ge svar på.  
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