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ETT MEDETIDA KRIGSSKEPP
Ett av Östersjöns utan tvekan skeppsarkeolo-
giskt mest intressanta och unika skeppsvrak lig-
ger utanför Ronneby i Blekinge. Vraket har varit 
känt bland dykare sedan slutet av 1970-talet och 
Kalmar länsmuseum har tillsammans med dy-
karklubben Doppingarna genomfört flera min-
dre fältinsatser på platsen (se Einarsson 2008). 
År 2013 påbörjade MARIS vid Södertörns hög-
skola som en del av projektet ”Ships at War” en 
ny studie av den senmedeltida kravellen vid Sto-
ra Ekön. Det nya arbetet är ett samarbete mel-
lan MARIS, Blekinge museum och Kalmar läns 
museum. I arbetet deltar även Southamptons 
universitet, företaget Marin Mätteknik AB och 
flera danska marinarkeologer. 

EN NY ”KRAVEL”
I slutat av medeltiden var fortfarande de nord-
tyska Hansastäderna ledande inom skepps-
byggeriet på Östersjön. 1400-talet var dock en 
övergångstid när det gäller konstruktionen av 
större fartyg. En del av detta var att man ibland 
började bygga bordläggningen med plankorna 
lagda kant i kant, på kravell, istället för med 
överlappande klinkteknik. Även riggen föränd-
rades då man på större skepp började ha flera 
master och kombinera fyrkantiga råsegel på de 
förliga masterna med ett latinsegel på mesan-
masten i aktern.

Andra hälften av 1400-talet var också en om-
tumlande och tämligen rörig period i Skandina-
visk historia. Kalmarunionen där Danmark och 
Sverige var förenade var fortfarande en realitet 
även om inhemska riksföreståndare under långa 
tider styrde över det svenska området. Dessa 
mäktiga män ägde förutom talrika gods och går-
dar även en del större och mindre fartyg. Sten 
Sture den äldre skall bland annat på 1490-talet 
haft en egen liten flotta där det bland annat in-
gick ett stort kravellbyggt skepp. Men även an-
dra stormän kunde äga örlogskepp. Ett exempel 
är den danske kaparen och ståthållaren på Got-
land, Ivar Axelsson-Tott som år 1485 skall ägt 
minst en stor modern ”kravel” (Glete 1976:46).

Men de som hade mest resurser för innehav 
egna örlogsskepp var de danskättade unions-
kungarna (även om kungen vid behov av en 
större flotta ofta fick ”låna in” skepp från olika 
stormän). Från år 1487 finns en tidig uppteck-
ning av kung Hans (1455-1513)  krigsskepp, 12 
stycken fartyg nämns. Med hänvisning till namn 
och storlek så kan man förmoda att flera av dem 
bör varit relativt stora kravellbyggda skepp.  Ett 
av de fartyg som här nämns, och som ett av de 
största, är Griffen, alltså ”Gripen”.  (Sjöblom In 
prep). 

Skulpturen på XXX-timret.  
Teckning: Jon Adams.

Förstäven.

En skulpterad stock påträffades som 
synes utgöra skeppets XXX.  
Figuren ligger här upp och ner.
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Spant på styrbordssidan. Skeppet är 
bavarat unefär upp till vattenlinjen.

Akterstäv och bottenstockar.

FÖRLISER VID EKÖN
Detta fartyg figurer igen åtta år senare i skriftliga 
källor. Kung Hans är då på väg till Kalmar för att 
förhandla med Sten Sture den äldre för att åter-
upprätta unionen. Den makthungrige svenske 
stormannen har under lång tid förhalat Hans 
sedan länge beslutade och överenskomna tron-
bestigning i Sverige. Halvvägs från Köpenhamn 
har kungens flotta på hösten år 1495 ankrat utan-
för Ronneby i Blekinge. Eld utbryter på ombord 
på Griffen eller Gribshunden som hon nu kallas. 
Kungen har vid händelsen begivit sig från skep-
pet i en skeppsbåt, men han kan på avstånd se 
hur hans stora skepp efter ett tag exploderar och 
sjunker. I källorna står det att många frälsemän, 
guld, silver och kungens ”bästa fatabur” gick för-
lorad. Mötet med Sten Sture blir inställt, men två 
år senare år 1497 blir Hans till sist krönt till kung 
även över den svenska halvan av riket.  

PÅ BOTTEN
Vraket efter kung Hans stora kravell ligger idag 
på tiometers djup intill ön Stora Ekön utanför 
Ronneby. Fören pekande i det närmaste vinkel-
rätt mot stranden. Aktern är belägen på ungefär 
nio meter djup och fartyget verkar ha en svag 
slagsida åt styrbord (Eriksson In prep).

Skrovet har öppnat sig och fallit ut och mycket 
av skeppet ligger dold under sediment och lösa 
delar från däck och överbyggnad. Trots detta kan 
man från bordläggning och spant se konturerna 
av det senmedeltida örlogsskeppet. Det är ett för-
vånansvärt stort fartyg för att vara så gammalt, 
över 30 meter långt och det bör ha varit riggad 
med minst tre master.  Bottenstockarna längs 
ned ovanpå kölen är gjorda av stora naturvuxna 
ekar och bordläggningen är på kravell. I för och 
akter har det funnits för- och akterskastell som 
till skillnad mot övriga skrovet verkar varit byggt 
i klinkteknik. Från balkvägare och infästningar 
i skrovsidan kan man konstatera nivån för det 
däck där ett stort antal små ålderdomliga smid-
da järnkanoner bör varit anordnade. Fynd som 
gjorts av rester av en ringbrynja och armbortpilar 
visar också på hennes funktion som senmedel-
tida krigsskepp.     

MIDSOMMARFYND
Veckan innan midsommar i år genomfördes en 
intensiv marinarkeologisk arbetsvecka på vraket. 
Syftet var att göra en översiktsplan över platsen 
med hjälp av foto och Blueview scanner. Även en 
specialdokumentation av vissa detaljer genom-
fördes, bland av roder och förstäv samt av kon-
struktionen runt klyshålen. 

Sista dagen gjordes ett nytt sensationellt fynd. 
Den långa balk som fungerade som mittstöd för 
det trekantiga förskastellet visade sig vara orne-

rad i ena änden. Vid belysning och närmare stu-
die av den framgick att det handlar om en ca 60 
cm bred skulptur föreställande ett stor grinade 
”hundmonster”. Ett noga utskuret öra är lätt att 
identifiera och i den öppna munnen kan man re-
dan innan friläggning är gjord urskilja rader av 
vassa tänder. Detta huvud var placerat längs fram 
i fören på Gribshunden, och skrämde säkert Kung 
Hans fiender när skeppet kom seglande mot dem!  

Gribshunden är en unik fartygslämning.  Det är ett 
fartyg samtida med Christoffer Columbus så om-
talade skepp, St Maria (1492), fast större! Vraket 
utanför Ronneby är det bäst bevarade exemplet i 
världen på den teknik och den nya typ av fartyg 
som senare skulle utvecklas till stora välkända eu-
ropeiska örlogskepp som Mary Rose (1545), Mars 
(1564), Vasa (1628) och Kronan (1676.) 

Närmast väntar nu arbete med att gemensamt 
sammanställa en rapport över kunskapsläget. För-
hoppningar är sedan att med detta som utgångs-

punkt genomföra ett större fältarbete på vraket. 
Kanske rent av då också en bärgning av själva 
”monsterhunden”?!  
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Masthål för mesanmast?

Del av betingbalken.

Jon Adams dokumenterar klyshål.

Rodret.

Såg Gribshunden ut på ungefär detta sätt? 
Ausfahrendes Schiff (Karacke mit Lands-
knechten). Hans Holbein (1497-1543). 
Wikimedia Commons, Google Art Project.


