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AV CHRISTER WESTERDAHL

Arkeologiska 1100-talslager i
Dublin visar för första gången på
förekomst av kulrack för storrå
(eng. parrel), men den vanliga
racken i form av ett böjt trästycke
med två hål för tampen i vardera
ändan återfinns långt fram i
tiden, faktiskt in i historisk tid i
mindre båtar (särskilt bruks-
eller allmogebåtar).

1170 Stävrodret ersätter styr-
åran, enligt avbildning på dopfun-
tar från denna tid i Winchester
(England) och Zedelghem (Bel-
gien). Möjligen har detta skett
ännu tidigare. Sigill från Ipswich
ca 1200 visar samma sak.

Det tar mycket längre tid i Med-
elhavet (efter sekelskiftet 1300;
se året 1304) och stävrodret är där
en tydlig innovation från Nord-
europa, tillsammans med kogg-
stävar (skeppstypen där kallad
coche). Men även i Nordeuropa
fortsätter man att använda sido-
rodret fram i 1300-tal i mindre
skepp och båtar.

1200 Bogspröt med boliner, tro-
ligen uppfunnet i Nordsjön (holl.

boelijn; Ipswich-sigillet), även i
Medelhavet under följande år-

hundrade.
Revsejsingar. Troligen
ankarklys i Medelhavsom-

rådet 1219 (jfr nedan,
1340).

1206 Den första kog-
gen (en ”ummelands-
farer” som farit runt
Skagen) nämns i Öst-
ersjön (Riga). Kol-
lerup-koggen från NV
Jylland är det första
fyndet från ca 1250, ev
tillhör även Skagen-
koggen denna tid eller

är något tidigare. Koggen
är rakstävad och byggd i

kravell i botten med marke-
rad övergång i slaget till klink

(”bottom-based construction”; se
Innovationer I, om gallo-roman-
ska fartyg). Denna tid utmärks
koggen ännu för låg klinkad
skeppssida, mastfoten i ett
förstorat spant och placerad långt
förskepps. Ännu
finns bara
sidoroder.

1200/1300 Bogspröt för
bolin (holl boelijn), i
Medelhavsområdet an-
karklys. De rakstävade
hansaskeppens genom-
brott, i motsats till
nordiska och engelska
rundstävade skepp. Lig-
gande gångspel (brå-
spel).

1268 Två master med
latinsegel i Medelhavs-
området belagda (vid

Ludvig den Heliges korståg till
Egypten).

1297 Medelhavet i form av sina
fartyg kommer till Nordeuropa
direkt över Brügge. Havspassagen
segrar därefter definitivt över
land- och flodvägen (genom
Frankrike/ Tyskland; jfr Fernand
Braudel).

1300 Bonett på storsegel. Ut-
veckling av för och akterkastell.

1304 Stävrodret kommer till Med-
elhavet (ofta kallad timon bayo-
nes, efter baskiska sjöfarare, som
introducerade koggen där). Möjli-
gen toppläntor i norr.

1326 Primitivt eldvapen ombord
på fartyg nämnt i England. Kano-
ner blir först av verklig betydelse
under 1400-talets lopp. Nedan,
1350.

1340 Ankarklyset genomfört (jfr
ovan 1200/1219).

1350 Beväring (kanoner). Jfr ovan
1326.

1367 Två master med rå- och
latinsegel i Medelhavet.

1400 Holkens genombrott. I
Nordeuropa ankarklys, vantvev-
lingar, runda märsar. I början av
detta århundrade allmänt före-

Innovationer II. Segelskepp
del II – en kort översikt mellan ca 1100 e Kr-1850 e Kr

Följ skeppsbyggeriets utveckling i Christer Westerdahls kronologiska
guide. Första delen presenterades i förra numret av Marinarkeologisk

tidskrift. Här följer den andra och sista delen.

Sigill från Haverfordwest ca 1291.

Lastskepp, Medelhavet,
ca 1200.

Kollerup-
koggen.
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kommande styrsegel akterut,
mesan.  Plattgattade små farkos-
ter (på större fartyg i Medelhavet
redan ca 600 e. Kr.). Betingbal-
ken. Stående gångspel (Bremen-
koggen).

Italiensk karack med tre mas-
ter och två däck seglar år 1409
från Genua direkt till England (se
1297). Efter 1410 flermastade far-
tyg även i England.

1459-60 De första kravellbygge-
na, bojorter och mindre fartyg,
nämnda i Holland (Hoorn/Zirik-
zee). Med säkerhet är de byggda
med skalteknik i botten. De hol-
ländska innovationerna kan där-
efter spridas till Norden.

Under 1500-talets lopp kom-
mer därifrån t.ex. de rundgattade
stävarna, bogsprötet, egentliga
årtullar, akterspegel, sprisegel,

spunningsköl
och kanske trä-
naglingen av
tjockare bord
till Kattegatt/
S k a g e r a c k ,
sannolikt lite
senare i små
fartyg än i sto-
ra. Men en del
avser bara min-
dre fartyg (år-
tullar, tränag-
ling).

1470 Kraftig
beväring (artilleri). Märsar på alla
tre masterna.

1462 kommer det stora skeppet
(troligen en karack) Peter av La
Rochelle till Danzig, överges här,
och antas därefter leda till kra-
vellbyggen i större skepp i denna

stad, kanske de
första i Öster-
sjön. Förutom
Holland förblir
de vendiska sjö-
städerna, inklu-
sive Lübeck, ett
innovationscen-
trum i områ-
det. Ofta för-
medlar de ny-
heter vidare
från Nord-
sjön. Det
finns f.ö. ett
tidigt kravell-
fartyg (Näck-
strömsvraket
om ca 26 m)
funnet i
S t o c k h o l m
som kan vara
från tiden före
1500.

1475 Stormärssegel, gardin, gig-
tåg, blinda, toppläntor allmänna
i Nordeuropa. Små farkoster med
spri- och stagsegel.

1492 Vantvevlingar. Möjligen
ännu något tidigare i Medelhavs-
området.

1500 Bonaventuramesan, utrig-
gare till denna, vantvevlingar i
Sydeuropa.

1500-1530 uppträder i kända
fynd av kravellfartyg det karak-
täristiska sättet att kroka spant-
delarna i slaget i varandra med
en utsparad V-formad klamp i

den nedre (bottenstocken) och
ett motsvarande uttag i den övre
(upplängan), eng. dove-tail
joints. Funnet i Red Bay, Labra-
dor, Kanada (baskisk valfångare),
England (t.ex. Cattewater), flera
ställen i Västindien, Medelhavet
(t.ex. södra Frankrike). I Dan-
mark finns byggsättet i ett sent
fynd av ett litet fartyg från slutet
av 1500-talet (B & W, Køben-
havn).

1501 Kanonportar och kanon-
däck (Descharges de Brest,
Frankrike).

Ur Friel 1995.

Skepp från slutet av 1400-talet. Ur Landström 1961.

Cattewater-vraket.
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1509 Bramsegel, om också inte
allmänt. Mellan ca 1510 och ca
1550 genomförs kravell i skelett-
bygge på alla större örlogsfartyg i
England.

Det följs i Danmark vid samma
tid (Engelsborg på Slotø vid
Nakskov, något senare Köpen-
hamn). Jfr även skeppsgårds-
byggena för Gustav Vasas flotta
och exemplet Stora Kraveln
Elefanten.

1520 Förmärs.

1540 Alla större skepp har fyra
master. Galeonen.

1545 Flagga på bogsprötet, stor-
bram, mesanbonett.

1549 Ledsegel (lä-segel);  till om-
kring 1650.

1557 anses port. nao (spa. nau),
ital. carraca  och holl. holk  vara
identiska fartyg.

1565 Rundad akter. ”Flöjten” upp-
står i staden Hoorn mot slutet av
1500-talet. Däcken indragna för
att minska tullarna i Öresund.

Ca 1570 uppfanns de tvådelade
masterna i staden Enkhuizen i
Holland, vilka gör det möjligt att
använda mindre mastträd och
dessutom att tackla ned i om-
gångar.

1575 Kollerstocken till rodret.

1580 Nedskurna kastell (både för
och akter). Ungefär vid denna tid
försvinner även änternäten.

Artilleriets krav tar över inom tak-
tiken till sjöss.

1590 Komplicerade, dekorativa
hanfotssystem i underriggen. Bo-
ejer (holl)- bojort, med sprisegel
och stagsegel (fock) i Östersjön.

Rå(segels) bojort uppstår här
och var i nordiska farvatten.
Bojorten är byggd på kravell med
bottenstockar och uppdelade
halvspant (upplängor, topp-
timmer). Lodjan tycks ha samma
system men är byggd på klink.
Däcksbalkarna övergår från tjock
(liggande) brädform till kvadratisk
i början av 1600-talet.

Ca 1600-1610 Kranbalkar för
bogankarets upphängning.

1609 Ungefär detta år försvinner
latinskt kryssmärssegel (begarse-
gel) i huvudlinjen, men finns kvar
i vissa områden till omkring 1613.
Det försvann först helt, men er-
sattes redan ca 1609 av råsegel
mellan två rår, kryssmärsrå och
beginrå.

1610 Tredäckare (Prince Royal).

1613 Bovenblinda.

1625 Bonaventuran försvinner.

1637 Bovenbramsegel (eng royal,
sve röjel).

1650 Fotpert, stagsegel återkom-
mer, stagen får hanfotssystem vid
märsarna, för att inte skada seg-
len. Flata märsar.

Det holländska maneret inne-
bär fortfarande (som i de samtida
Batavia och Vasa 1627-28) att bot-
ten byggs på klamp i skalteknik.
Skeppen har ofta dubbla bottnar
(double Dutch flush efter T.
Maarleveld), så spåren i skepps-
vraken utgörs av små tränaglar i
hålen för spikarna, s.k.
spijkerpennen, i det övre bord-
skalet över- eller undersida på
båda sidor om nåten. Under-
sidans spiijkerpennen kan man
inte se utan att bryta bort bord-
läggningen.

1690 Vaterstaget, som fixerade
bogsprötet uppåt, införs; detta
kan eventuellt ha hänt redan på
1680-talet, särskilt beträffande
franska (örlogs)skepp. Omedelbar
anledning: stagseglens dragning
uppåt. I Sverige gäller detta det
stora linjeskeppet Kung Karl  på

målning från 1694. Mot slutet av
detta sekel är galjonerna nästan
stående.

Underrårnas toppläntor, märsen
ännu ca 1700 rundad förut, se-
dan rak i förkant, eselhuvuden
med tegelstensform i eng skepp,
rundade i fra och holl skepp).

Mot 1690-talet förefaller hol-
ländska storskeppsbyggare ha
övergått till att bygga helt på ske-
lett, utan bruket av klampar i bot-
ten. Detta fortsätter dock in i
modern tid i mindre fartyg, som
fiskebåtar. Efter denna tid domi-
nerar engelsk och fransk örlogs-
praxis i byggena. I Norden är Eng-
land viktigast som inspiratör för
örlogsflottan. Ännu efter 1800
anser engelsmännen själva de
franska skeppen överlägsna och
kopierar dem ofta.

1700 Klyvarbom, bovenblinda
därunder, mesanen gaffelsegel,
på stora skepp bibehölls rån till
reservspira.

1710 Fockhalsdävertar på alla
engelska skepp.

Ca 1714 ersätts i engelsk örlogs-
praxis skarvar/laskar mellan
spantdelar/bottenstockar/upp-
längor med klossar (eng chocks)
för att spara timmer.

1750 Fockhalsdävertar allmänna.
Barkskeppet införs (Österbotten/
Norrland).

Snauskeppens stora tid i Öst-
ersjön (snow- eller snaumasten
direkt akter om och surrad till
stormasten =ibland dubbla mast-
fötter på kölsvinet).

De Chapmanska propor-
tionerna som kan anses vara en
optimal formel för 1700-talets
skeppsbyggeri lyder: bredden
skulle vara en tredjedel till en
fjärdedel av längden, höjden (dju-
pet) skulle vara halva bredden och
största bredden skulle ligga nå-
got för om mitten. Det betyder
jämförelsevis korta, trubbiga och
lastdryga transportmaskiner.

1775 Detta år utkommer Fredrik
Henric af Chapmans (1721-1808)
berömda Architectura navalis
mercatoria. Mesanen får bom. Alla
blindor slopas. Jagaren ut på kly-
varbommen. Kopparförhydning
(har dock startat långt tidigare
under 1700-talet).

Flöjt (efter
Landström).
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1790 Svenska örlogsfartyg får
mesanbom (reparationer vid
Sveaborg efter Viborgska gatlop-
pet). Troligen inleds även allmänt
dubbelspant (par-) systemet inom
örlogsflottan, men får först långt
senare genomslag inom handels-
flottan (nedan, 1830-50).

1818 Ersätts i engelsk örlogs-
praxis klossarna i skarvarna mel-
lan spantdelarna med flatända
plus kraftig trädymling (eng butt
and dowel).

Ca 1830-50 Konsekvent genom-
fört dubbelspant (par-) system på
handelsfartyg. Under 1840-talet
byggs även i Norden enligt dub-
belspantsystemet. ”Diagonal bra-
ces” (korslagda balkar som för-
stärkning till spantskelettet i
hålskeppet) enligt uppgift uppfun-
na 1836 av sir Robert Sepping (be-
skrivning av Fincham 1851), bäs-
ta bevarade exemplet att studera
i Norden fregatten Jylland, byggd
på holmen i Köpenhamn 1869.

Ca 1850 Klipperstäven allmänt
genomförd (Baltimore-klippern går
dock väsentligt längre tillbaka,
det är okänt exakt hur långt). Med
detta följer ett definitivt brott
med de Chapmanska proportio-
nerna: skeppen byggs med betyd-
ligt större längd i förhållande till
bredden än han förordat. Därmed

kan uppnås större hastighet med
flera master och ny, effektivare,
rigg. Segelskeppen hade nu att
konkurrera med ångfartyg och de
kom att efter hand relegeras till
speciella trader, där den ständigt
närvarande vinden som drivkraft
fortfarande uppvägde ångfartyg-
ens behov av kolningsstationer.
Längst överlevde de på den euro-
peiska långtraden till och från
Australien och Sydamerika, samt
i någon mån inom kustsjöfarten.
Man upphörde till slut med ny-
byggen och använde second-hand-
tonnage. Världskrigen innebar
dock tillfälliga uppehåll i den
snabba stagnationen. Ännu fram
till 1950-talet seglade några få
fartyg byggda under 1700-talets
slut/1800-talets början (inte
minst i Sverige, t.ex. galeasen
Lisa  av Brommö, briggen Gerda  av
Gefle).

För förändringar inom skepps-
byggeriets teoretiska sida under
perioden från ca 1800 jämför sär-
skilt Møller-Nielsen 1989.

byggen, gärna örlogsfartyg, och på
reguljära varv med internationellt
utbyte av idéer, medan mindre
fartyg och småbåtar länge bibe-
håller äldre konstruktiva drag.
Skillnaden mellan storsjöfart,
kust- eller småsjöfart och allmo-
getradition är mycket markerad i
Norden, men den går att spåra
över hela klotet.
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Skonertskepp (efter
Landström).

Slutord

Årtalen för förändringarna är mes-
tadels ungefärliga och anger bara
en första tidpunkt, antingen de
baseras på faktiska årtal eller på
en uppskattning. En väsentlig
iakttagelse kan göras: innova-
tionerna startar på större fartygs-


