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Abstract 

Today’s knowledge about late medieval ships is very poor, especially when it comes to caravel-

built warships in northern Europe. In 1971 some sport divers found a wreck in the archipelago of 

Ronneby, that proved to be the Danish king Hans great ship Gribshunden, which sank in 1495. 

The wreck has been investigated in recent years by Kalmar läns museum and MARIS from 

Södertörn högskola. The research potential is from an archaeological perspective tremendous. 

The wreck is in very good condition compared to other finds around the world, it is unique. My 

intention with this thesis is to find out why the wreck hasn’t disintegrated and totally disappeared 

like most of contemporary wrecks. To understand the factors that are involved in the 

decomposition process, the wreck is analyzed with regard to Keith Muckelroy´s maritime 

version of “site formation process”, which presents a set of analytic tools to assess how different 

processes affect a wreck and its find place, both in the short and long terms. Hopefully, this 

thesis might be useful when it comes to find still undiscovered wrecks in similar environments.          
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Omslagsbilden visar författaren (bakom) och Gribshundens monsterfigur. Foto: Johan Rönnby. 
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1 Inledning 

Under medeltiden växte det fram flera nationalstater i Europa med starka ledare såsom Gustav 

Vasa i Sverige och Kristian II i Danmark, influerade av Machiavellis verk ”Fursten” vilket 

förespråkar en stark regent som styr riket med järnhand. Makten var starkt knuten till regenten 

och samhället kom att präglas av effektiv kontroll av handel och beskattning, samt ökad civil och 

militär byråkrati (Soop 2007: 29). Med uppkomsten av nationalstater följde också en ökad 

rivalitet staterna emellan, vilket ledde till en upprustning av armé och flotta, med krav på större 

och effektivare skepp, lämpade för den nya tidens stridsteknik till sjöss. Detta var en bidragande 

orsak till att fartygens konstruktioner förändrades under medeltiden (Rönnby 2014: 55).  

     Den tidigare tekniken med att bygga fartyg i klink, vilket innebär att bordsplankorna läggs så 

att de överlappar varandra, övergavs till förmån för kravell-tekniken där bordsplankorna läggs 

kant i kant, en teknik som är mer kostnadseffektiv och gör att skeppen kan byggas större och 

stabilare (Einarsson & Wallbom 2006: 8). Med kravelltekniken blir även bordläggningen 

tjockare och mer motståndskraftig, något som kom att eftersträvas då kanoner började användas 

vid sjöstrider under slutet av medeltiden (Soop 2007: 25). Man började även bygga renodlade 

örlogsskepp avsedda enbart för strid och dessa utrustades med flera master som hade 

märskorgar, varifrån man sökte övervinna sina motståndare. Fartygen blev längre och bredare 

och fick höga för- och akterkastell, där man stod skyddad och kunde bekämpa sin fiende. 

Bestyckningen ombord blev bättre med fler kanoner av varierande kaliber, avsedda för olika 

syften och mål. Dessa för sin tid moderna stridsfartyg finns avbildade i ett flertal medeltida verk 

och som kyrkomålningar, men fysiska lämningar från dem är fåtaliga och inkompletta. De 

engelska skeppen Grace Dieu (1439) och Mary Rose (1545) (Fig.15) är exempel på 

fragmentariska vrak från medeltiden (Holland 2015: 198), men bättre bevarade skepp från 

medeltiden har saknats.  

     År 1971 påträffade sportdykare från Ronnebyklubben ”Doppingarna” ett trävrak norr om 

Stora Ekö i Ronneby skärgård på nio meters djup. Vraket är med all sannolikhet den danske 

kung Hans stora skepp Gribshunden, vilket sjönk utanför Ronneby 1495 efter att en brand 

utbrutit varpå skeppet exploderat och sjunkit. Detta skedde under Gribshundens resa till Kalmar 

där unionen mellan Sverige, Danmark och Norge åter skulle bekräftas mellan Danmarks kung 

Hans och Sveriges riksföreståndare Sten Sture d.ä. Vraket, som har fallit ihop men trots det är 

relativt intakt, har stor marinarkeologisk forskningspotential då inget liknande fynd finns 

(Rönnby et al. 2015: 30), och det internationella intresset för vraket är stort.  

     Vraket har legat på botten utanför Stora Ekön i mer än fem sekler men är förvånansvärt 

välbehållet, jämfört med andra samtida vrak runt om i norra Europa, och min avsikt med denna 

uppsats är att försöka utröna orsakerna till att Gribshunden har bevarats så väl. I arbetet kommer 

jag att använda mig av Keith Muckelroys ”Site formation process”, som presenterar en metod att 

klassificera en vrakplats och följa dess utveckling, från skepp till vrak på botten, och se vilka 

faktorer som påverkat denna process (Muckelroy 1978). 

     Att beskriva ett skepp och dess förlisning är en komplex uppgift som kan beröra skeppets 

historik från byggnation till undergång, själva förlisningen och de faktorer som påverkat den, 

samt de processer vilka förvandlar skeppet på havsbotten till ett vrak. På inrådan av Johan 

Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, kommer uppsatsen att inrikta sig 

på de processer som sker efter förlisningen, det vill säga transformationen från skepp till vrak på 

havets botten. Det är även Johan Rönnby som guidat mig i Muckelroys fotspår och i 

benämningen ”site formation process”, vilket jag är mycket tacksam för.  
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1.1 Problemframställning och syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur vraket och vrakplatsen har utvecklats på det sätt som skett, 

och vilka omständigheter som har påverkat skeendet. De centrala frågorna som kommer att 

behandlas är: 

 

• Vilka olika faktorer har påverkat utvecklingen av vraket och vrakplatsen 

 

• Finns det faktorer som kan anses vara gynnsamma 

 

• Går det att påverka hur en vrakplats utvecklas 

 

Genom att få förståelse för vilka processer som påverkar utvecklingen av en vrakplats, från det 

ögonblick då skeppet förliser och hamnar på botten, tills att resterna av skeppet, vrakdelarna, 

integrerats i bottenlandskapet och blivit en del av det, har vi större möjligheter att finna nya 

vrakplatser. Då kan vi lägga större kraft i vårt sökande efter skeppsvrak vid de platser som kan 

anses ha bäst förutsättningar för att maritima lämningar ska finnas kvar och bevaras, och bortse 

från de platser med miljöer där vrak snabbt bryts ner.  

     Vid skyddsvärda vrak kan vi förhoppningsvis påverka den nedbrytning som sker på vraket 

och bromsa förloppet, och på så sätt kunna få ut största möjliga information från platsen.      

1.2 Metod, avgränsning och källkritik 

Denna uppsats baseras på de rapporter från marinarkeologiska undersökningar som utförts av 

Kalmar läns museum och av MARIS, det marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns 

högskola, samt på intervjuer gjorda med de dykare som fann vraket 1971. Detta har jämförts med 

olika skriftliga historiska källor som beskriver Gribshundens förlisning. 

     Kalmar läns museum fick våren 2001 i uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län att göra en 

marinarkeologisk besiktning av ett vrak i Ronneby skärgård, som bedömdes kunna vara 

marinarkeologiskt intressant. Man tog dendrokronologiska prov vilka visade att virket var fällt 

vintern 1482-1483, och fortsatta undersökningar rekommenderades. Året därpå fortsatte museet 

undersökningarna med fotografering och video-dokumentation samt inmätning av föremål, och 

man bärgade kanonlavetter samt ett gångspel i skyddssyfte. Två år senare, 2006, grävdes ett 

provschakt i vraket för att utröna dess byggnadsteknik varvid 647 objekt bärgades, och för att 

testa en hypotes om vraket kunde vara kung Hans skepp Gribshunden (Einarsson 2006: 1). År 

2008 fick museet i uppdrag att skriva ett undersökningsprogram för vraket och utreda de 

marinarkeologiska förutsättningarna för ett mer långsiktigt undersökningsåtagande. Under 2012 

gjordes en hydroakustisk kartering av botten runt vraket. Även kompletterande provtagning för 

dendrokronologisk analys utfördes, vilken bekräftade den tidigare dateringen och visade att 

virkets proveniens var nordvästra Frankrike, vid floden Maas. Kalmar läns museums arbete har 

mynnat ut i 6 rapporter (Länsstyrelsen i Blekinge län 2015). 

     MARIS har under 2013 och 2015 bedrivit omfattande undersökningar på vraket i form av 

filmning, fotografering, avritning, uppmätning manuellt samt med multistrålelod (Blueview) och 

fotogrammetri. I de undersökningar som MARIS genomfört har disciplinerna arkeologi, historia 

samt osteologi varit involverade. Forskare från Sverige, Danmark och England har varit 

engagerade i arbetet och författaren har själv deltagit som dykare och arkeolog, vilket har gett en 

god inblick i arbetet. Resultatet av de undersökningar som MARIS utfört under två år redovisas i 

en samlad rapport utgiven tillsammans med Blekinge museum, ”Gribshunden (1495) 

Skeppsvrak vid Stora Ekön, Ronneby” (Rönnby et al. 2015).   

     Det finns fem olika historiska källor som omnämner olyckan med Gribshunden utanför 

Ronneby i slutet av medeltiden. Det är Tyge Krabbes ögonvittnesskildring, krönikören Caspar 

Weinrichs skrifter, Reimari Kocks lybska krönika, Sturekrönikans senare del samt Arild 
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Huitfeldts krönika över kung Hans. Ingvar Sjöblom vid Försvarshögskolan/MARIS har granskat 

källmaterialet och kommit till slutsatsen att de fem författarna har haft minst tre av varandra 

oberoende källor till grund för sina skrifter (Rönnby et al. 2015: 44). I vissa fall är källorna 

samstämmiga, exempelvis omnämns en burgundisk doktor som var kung Hans personliga 

spåman i fyra av källorna, men i andra fall varierar uppgifterna. Två av skrifterna uppger att 

skeppet sjönk 1494 och de andra skriver 1495. Sturekrönikan anger förlisningsplatsen till 

Kalmarsund i stället för Ronneby, och uppger att beväpningen på Gribshunden bestod av 500 

skerpentiner (mindre kanoner) vilket är en orimligt hög siffra. Det ska dock understrykas att 

uppsatsen avser arkeologi som kunskapsområde, och att det historiska källmaterialet ska ses som 

ett komplement för en bättre förståelse av vraket. Muckelroy hävdar bestämt att områden som 

arkeologi och historia inte ska blandas samman utan studeras var för sig, för att slutligen 

balanseras (Muckelroy 1978: 6). 

     För att få en uppfattning om vad som hände på vrakplatsen under de första åren efter att 

vraket upptäcktes, men innan det blev känt hos myndigheterna, har dykare från 

sportdykarklubben ”Doppingarna” i Ronneby intervjuats om sina minnen och erfarenheter på 

vrakplatsen. Det har gått 45 år sedan vraket påträffades och det är inte säkert att minnesbilden 

hos de dykare som först fann vraket stämmer helt, det är dock viktigt att väva in deras 

erfarenheter i den samlade bilden av Gribshunden.  

     Det ovan nämnda empiriska materialet ska prövas i Keith Muckelroys modell som beskriver 

hur en vrakplats utvecklas och vilka olika faktorer som påverkar den, kallad ”site formation 

process”. Det är faktorer såsom strömmar, bottenbeskaffenhet, djur- och växtliv, mänsklig 

aktivitet på platsen, djup med flera. Dessa faktorer har haft inverkan på vraket och vrakplatsen, 

och gjort att platsen har blivit vad den idag är. Metoden är inte ny, den har länge använts inom 

landarkeologin men Muckelroy utvecklade den för att fungera under vatten, med de 

komplikationer det medför. Muckelroys modell av ”site formation process” har sedan den 

skapades 1978 vidareutvecklats av flera namnkunniga arkeologer (Holland 2015: 66), men i 

denna uppsats kommer Muckelroys ursprungliga modell att användas. Detta då senare 

utvecklade modeller av ”site formation process” innehåller fler komponenter och är mer 

avancerade, vilket gör dem för komplexa och tidskrävande att arbeta med inom ramen för denna 

uppsats. 

     Vraket av Gribshunden har inte genomgått någon större utgrävning, endast ett schakt på en 

gånger en meter är grävt år 2006, och de bärgade fynden är trots sitt antal, 647 stycken, 

begränsade till ett fåtal fyndkategorier vilket gör att kunskapen om olika föremålskategorier på 

platsen är begränsad. Detta gör även att kunskapen om skeppets konstruktion är bristfällig och 

baseras på de delar som ligger synliga och går att undersöka in situ.  

     Det finns inga fynd som säkert kan identifiera fartyget och bekräfta att det är Gribshunden 

såsom mynt eller keramik, utan både datering och identifiering baseras på de dendrokronologiska 

undersökningarna som gjorts samt det skriftliga källmaterialet. Även de skeppstekniska 

detaljerna såsom för- och akterkastell byggda i klink med ett skrov som är byggt i kravell, samt 

vissa lösfynd tyder på ett större senmedeltida skepp med stort statusvärde. Vidare styrker de 

smidda järnkanonerna, vilka var i bruk 1450-1550, och dess relativt stora antal, 11 stycken, ett 

örlogsskepp jämngammalt med Gribshunden.  

     Ett försvårarande faktum är att platsen vid Stora Ekö där Gribshunden sjönk, sedan 

århundraden tillbaka är en välkänd skyddad plats. Den är utmärkt på gamla sjökort och har under 

mycket lång tid använts för att ankra, varvid platsen har blivit kontaminerad med olika föremål 

såsom porslin, flaskor, ankare med mera. Detta innebär att man måste vara ytterst försiktig när 

man knyter ett föremål till vraket, och att artefakter som upptäcks utanför vraket, om än ytterst 

nära, inte kan ingå i fyndkontexten utan får redovisas separat. 
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2 Forskningshistorik, andra beforskade vrak  

 

Fig. 1. Av okänd mästare ”W.Kraeck.” omkring 1470. Gribshunden har troligen haft en liknande akterspegel 

(Rönnby et al. 2015: 21). 

2.1 Vrak i Östersjön. 

Salthalten i Östersjön är låg jämfört med övriga hav på jorden, runt åtta promille, vilket gör att 

skeppsmasken (Teredo navalis) och borrgråsuggor (Limnoria lignorum), vilka angriper trä, inte 

kan fortplanta sig. Detta tillsammans med låg syrehalt innebär att förutsättningarna för att 

föremål av trä, och därmed trävrak, ska bevaras är mycket goda (Haasum 1989: 7). Detta visar 

sig tydligt vid en inventering av de trävrak som hittills påträffats i Östersjön. Sjöhistoriska 

museet uppger att cirka 20 000 vrak har hittats men att det kan finnas mer än 100 000 i svenska 

vatten (Sjöhistoriska museet 2016).  

     När man byggde skepp under vikingatiden använde man så kallad skalteknik, vilket innebär 

att man bygger bordläggningen med klinkteknik först. När den är klar infogar man spanten ett 

efter ett. Den här tekniken är en nordlig tradition till skillnad från skelett-tekniken, vilken anses 

stamma från Medelhavet. Där bygger man först ett skelett bestående av köl och spant, och 

därefter fogar man fast bordläggningen med kravellteknik (Muckelroy 1978: 84). Fynden av 
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klinkbyggda vikingaskepp är relativt många då de har hittats i både båtgravar och som vrak, och 

kunskapen om dessa är god, men fynden av kravellbyggda medeltida skepp är få och vår vetskap 

om deras konstruktion bristfällig (idem: 131). En viktig del av vår kunskap om medeltida skepp 

härstammar från bilder av skepp på stadssigill, vilka tillhörde sjöfartsstäder längs Östersjön, 

Atlanten, Nordsjön och Engelska kanalen. De äldsta sigillen från 1100-talet har bilder av låga 

vikingaskepp med sidoroder. Dessa bilder förändras med tiden och i slutet av medeltiden visar 

sigillen kravellbyggda skepp med höga för- och akterkastell samt stävroder (Soop 2007: 25).    

     Under 1400-talet fanns det flera olika typer av skepp på Östersjön, benämnda såsom holk, 

knarr, krejare, jakt, kogg, bark, karack och kravel, varav flera av dem var närbesläktade, både 

utseendemässigt och byggnadstekniskt. Vissa typer var byggda på klink, några på kravell och det 

fanns även de som kombinerade båda byggnadsteknikerna. De dominerande skeppstyperna var 

koggen och holken, båda rundgattade med stort lastutrymme avsedda för transport av olika varor, 

men vid mitten av 1400-talet blir kraveln (byggd på kravell) allt vanligare. Den får ofta en 

tvärgattad akter, där man kunde placera kanoner (Fig. 1) och genomgående däck vilket minskade 

lastutrymmet men underlättade bestyckningen (Nörgård Jörgensen et al. 2002: 93). 

     Skeppet Mars (1564), även kallat Makalös, sjönk efter två dagars strid mot Danskar och 

Tyskar vid Ölands norra udde under Nordiska sjuårskriget, och vilar idag på 73 meters djup. 

Skeppet som var Erik XIV,s flaggskepp, hittades sommaren 2011 och upptäckten väckte stort 

internationellt intresse, då skeppet varit ett av de mest legendariska och eftersökta varken i 

Östersjön (Rönnby 2014: 61). Då vrakets position endast varit känt i fem år har de dykningar 

som gjorts varit av rekognoserings-natur, med fotografering, uppmätning och kartering samt 

bärgning av ett fåtal trädetaljer och en mindre kanon. Det stora djupet innebär att dykningarna är 

avancerade och det finns endast ett fåtal marinarkeologer med den kompetensen, vilket gör de 

kommande undersökningarna komplicerade. Projektet är fortfarande i sin linda men har rönt stor 

uppmärksamhet, då skeppet är världsunikt. Rent skeppstekniskt kan man lära mycket om hur 

man byggde stora örlogsskepp under andra halvan av 1500-talet, från Mars. 

     År 1554 byggdes på Gustav Vasas order örlogsskeppet Elefanten (1564), vilket var det största 

örlogsfartyget i riket när det sjösattes. Det hade upptagna kanonportar i skrovsidan, en nyhet som 

introducerades under 1500-talet och blev först möjlig då man började bygga skeppen i kravell 

(Rönnby & Adams 1994: 49). I augusti 1564 var Elefanten i strid med den dansk/lybska flottan 

vid Ölands norra udde. Efter slaget gick man för nära land och gick på grund norr om Borgholm, 

en plats som än i dag kallas för Elefanten. Skeppet skulle bogseras till Kalmar men sjönk utanför 

staden vid ön Svartö. Kommande vinter byggde man stenkistor runt vraket för att kunna lyfta det 

men misslyckades och skeppet blev ett vrak. Under 1930-talet genomfördes dykningar på vraket 

vilka anses vara bland de första marinarkeologiska undersökningarna i Sverige (Einarsson 2008: 

18). Dessa undersökningar riktade främst in sig på konstruktionen av skrovet, och skeppets 

akterstycke sågades av, vilket i dag återfinns på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Även en del 

lösfynd bärgades under dessa arbeten. Under 1950-talet när aqua-lungan blev var mans 

egendom, fotograferades vraket flitigt och dessa bilder är till stor nytta idag för att se hur 

nedbrytningsprocessen av vraket fortgår.  

     Den 10 augusti 1628 lämnade Gustav den II Adolfs regalskepp Vasa kajen i Stockholm där 

slussen ligger i dag och satte segel på sin jungfruresa. Efter att ha seglat en distansminut kränger 

skeppet till, lägger sig på sidan och sjunker ett hundratal meter från land (Hägg & Hårdstedt 

2009: 70). Vasa var vid förlisningen bestyckad med 64 gjutna bronskanoner, varav 48 stycken 

24-pundare. Tidigare hade skeppen varit beväpnade med kanoner av varierande kalibrer, men på 

Vasa var bestyckningen enhetlig för att underlätta hantering med kulor och krut. Dessa 

bronskanoner hade ett stort värde och det beslutades att Hans Albrekt von Treileben skulle 

försöka bärga dessa med sin dykarklocka. Han hade 1658 demonstrerat hur en dykarklocka 

fungerar genom att lyfta upp en kanon från Stora Sofia, på 30 meters djup (Rönnby 2001: 12). 

Under 1663-64 lyckades han och hans män bärga de flesta av Vasas kanoner från 32 meters djup, 

vilket var en enastående prestation (Johansson 1985: 186). Med åren glömdes katastrofen med 

Vasa bort och vraket fick ligga ostört i Stockholms ström fram till 1956, då Anders Franzén efter 
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två års sökande hittar vraket. Året därpå beslutas att skeppet ska bärgas och arbetet sätter 

omedelbart igång, ett arbete som avslutas 1961 med att Vasa bryter ytan och bogseras in i en 

torrdocka. Vasa är unikt då man här kan studera ett komplett skepp med alla dess detaljer vad 

gäller konstruktion och utsmyckning. Då skeppet var på sin jungfruresa när det förliste var det 

inte fullt utrustat, något som syns i fyndmaterialet. Undersökningen av vraket började redan när 

det upptäcktes och intensifierades när det kom upp till ytan och arkeologerna kunde gå ombord. 

På fem månader tog man 2 400 fotografier och registrerade 16 000 fynd (Bengtsson 1994: 33). 

Dykningarna på vrakplatsen fortsatte under fem år för att ta hand om de föremål som lossnat från 

vraket. Vasa har från upptäckten varit, och är fortfarande, ett otroligt projekt med stora 

utmaningar för arkeologer och konservatorer att lösa, men resultatet med dagens Vasa-museum 

på Djurgården är världsunikt och en av Sveriges största turistattraktioner. 

     Regalskeppet Kronan (1676) skiljer sig från Vasa då det sjönk fullt utrustat i strid med en 

förenad Dansk/Holländsk flotta, vid Ölands södra udde, med en bestyckning bestående av 126 

gjutna kanoner. Detta gör att Kronan med dess artefakter kan betraktas som ett fruset ögonblick 

av livet på ett stort örlogsfartyg under stormaktstiden, och ger en unik inblick i hur livet ombord 

gestaltade sig (Einarsson 1994: 54). Vraket speglar även det övriga samhället, hur det såg ut och 

de människor som levde då. Efter förlisningen bärgade man kanoner med hjälp av dykarklocka 

och man fick upp ett 60-tal kanoner (Johansson 1985: 186). Även Kronan hittades av Anders 

Franzén 1980 efter studier i historiska källor kombinerat med sökande på plats. De 

marinarkeologiska undersökningarna påbörjades omedelbart efter upptäckten av vraket och 

beräknas fortsätta ytterligare fem år. Då Kronan vilar på 26 meters djup är dyktiden för dykarna 

begränsad till 25 minuter på förmiddagen och 20 minuter på eftermiddagen med fyra timmars yt-

intervall mellan dyken. Detta för att undvika så kallad dykarsjuka. Dyk-laget består av 20-25 

dykare som arbetar i par och gräver ut en förutbestämd del av vraket. De artefakter som anses 

tillföra väsentlig information bärgas sedan manuellt. Närmare 30 000 föremål är bärgade och 

ungefär 80 % av vraket är utgrävt. Målsättningen för projektet är en fullständig utgrävning av 

skrovområdet och att dokumentera det frilagda skrovet, samt en bärgning av babords sida 

(Regalskeppet Kronan 2016). Fynden visas på en permanent utställning på Kalmar läns museum.        

2.2 Vrak i Europa 

Övriga hav i Europa är inte som Östersjön förskonade från skeppsmasken, tvärtom trivs den i de 

flesta saltvatten och angriper allt trämaterial. Detta innebär att ett skepp som förliser, byggt av 

trä, på kort tid kan upphöra att existera. Spåren som indikerar att ett skepp en gång fanns på 

platsen är då oftast av glas, keramik, ädla metaller och liknande icke nedbrytbara material. I 

många fall är det endast en hög med stenar, ballasten, som visar på att ett vrak en gång låg på 

platsen. I Medelhavet kan på samma sätt en stor hög med amforor påvisa förekomsten av ett 

vrak. Under ballasten eller amfororna kan man då finna delar av skrovet och på så sätt bilda sig 

en uppfattning om vilken typ av skepp det var (Catsambis et al. 2011: 384). Detta gör att det 

marinarkeologiska arbetet skiljer sig betydligt i vatten där skeppsmasken och borrgråsuggor 

trivs, jämfört med arbetet i Östersjön.  

     Grace Dieu (1439) betyder guds nåd, och byggdes på order av den engelska kungen, Henry 

V, som en del i hans strävan att bygga upp en stark flotta med stora skepp som kunde bevara 

suveräniteten i engelska kanalen (Holland 2015: 198). Skeppet byggdes 1416-18 i klink, en 

teknik som var ett arv från den skandinaviska traditionen, och var den samtida rådande 

byggnadstekniken. Då skeppen byggdes större och större för att uppfylla kungens önskemål, lade 

man extra lager med bordläggning på varandra. Grace Dieu har tre lager av klinkbyggd 

bordläggning på varandra, något som måste anses vara extremt ovanligt (Muckelroy 1978: 132). 

Skeppet gjorde endast en längre seglats 1420 och låg efter det som reserv i floden Hamble, där 

det träffades av blixten 1439 och brann ner till relingen innan det sjönk. Fram till 1933 trodde 

man att vraket var ett danskt skepp men efter noggranna undersökningar fastslogs vrakets riktiga 

identitet. I dag ligger vraket på mellan två till fem meters djup, beroende på hur stark strömmen 
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är i floden. Vraket har undersökts med så kallad ”sub-bottom” teknik, vilken påminner om hur 

ett ekolod fungerar. Man skickar ut impulser som träffar vraket och ”studsar” tillbaka till en 

givare och på så sätt får man en bild av vad som finns i sedimentet. Metoden är icke-förstörande, 

vilket innebär att man inte fysiskt påverkar objektet man undersöker, ett begrepp som växer inom 

den marinarkeologiska världen. Undersökningen på Grace Dieu har mynnat ut i en 

tredimensionell bild av vraket, som gett mycket information (Holland 2015: 72).       

     Mary Rose (1545) byggdes 1510 och sjösattes året därpå som ett av den engelska flottans 

största skepp, byggt i kravell med kastell byggda i klink. Mary Rose är ett av de första renodlade 

örlogsskepp som byggts, och hade stora för- och akterkastell vilka påminner om samtida borgar 

(Muckelroy 1978: 132). Vid denna tid användes samma stridsteknik både till sjöss och på land. 

Man börjar slaget med att bekämpa sin motståndare uppifrån, för att sen gå över till man mot 

man strid. Skeppet användes under ovanligt lång tid och renoverades under 1530-talet, då man 

samtidigt ökade antalet kanonportar i bordläggningen för att kunna använda tyngre gjutna 

kanoner (Catsambis et al. 2011: 461; Muckelroy 1978: 93). Kanonportar på skepp var en ny 

företeelse, de äldsta man känner till är från 1501 på ett franskt skepp. Genom att ta upp dessa 

kunde man placera tungt artilleri långt ner i skeppet, utan att påverka stabiliteten negativt och 

bekämpa fienden på avstånd vilket var en ny stridsteknik till sjöss (Muckelroy 1978: 93). Mary 

Rose hittades 1836 av engelska fiskare och en del bärgningsarbete utfördes, bland annat av 

långbågar och kanoner, men sen glömdes skeppet bort igen för att återupptäckas 1967-1971 av 

dykare. När identiteten var fastslagen började ett omfattande arkeologiska arbete med 

dokumentation och bärgning av artefakter, totalt 26,000 föremål har bärgats. Man beslöt även att 

bärga själva skrovet vilket idag finns utställt på the Mary Rose museum i Portsmouth.      

     Kennemerland (1664) var en holländsk ostindiefarare som gick på grund vid Shetlandsöarna, 

krossades fullständigt mot klipporna och vars återstod återfanns av ett dyk-team 1971 

(Muckelroy 1978: 167). Av själva vraket finns inget kvar men det finns föremål utspridda längs 

den väg det skadade skeppet drev, från kollisionen tills att det bröts upp och sjönk. En svårighet 

med vrakplatsen för Kennemerland är att ytterligare ett skepp, Advena (1912), gick på samma 

grund och har ”kontaminerat” vrakplatsen med sina föremål, något som inte är ovanligt och alltid 

ska beaktas på vrakplatser. Det skriftliga källmaterialet är stort då det bärgades mycket gods efter 

förlisningen, vilket medförde att det uppstod flera dispyter rörande ägarskapet som fick lösas i 

domstol (Muckelroy 1978: 159). Det har genomförts tre undersökningar på platsen av olika 

engelska universitet vilka mynnat ut i flera rapporter, och på Kennemerland har Muckelroy med 

stor framgång provat sin marinarkeologiska version av ”site formation process”. 

     Hazardous (1706) var ett franskt krigsskepp som byggdes 1698, erövrades av engelsmännen 

1703 i engelska kanalen och förliste under en storm tre år senare, då det gick på grund och sjönk. 

Vraket återfanns av sportdykare 1977 och flera olika marinarkeologiska undersökningar har 

genomförts där under 1980-talet, varvid ett stort antal artefakter bärgats. Vraket övervakas 

kontinuerligt av dykare enligt ”Protection of Wrecks Act” (1973), då man vill se hur olika 

faktorer påverkar nedbrytningen (Holland 2015: 14). Framförallt vill man ta reda på vilken 

påverkan växtlighet har på vraket, hur metall på kanoner korroderar samt hur 

sand/bottensediment förflyttar sig och den inverkan det har på vraket. Man har även gjort 

experiment på vrakplatsen för att se hur olika föremål rör sig på platsen över tid. Tegelstenar av 

olika storlek och form har placerats ut runt och på Hazardous, och sen har man med jämna 

mellanrum följt tegelstenarnas rörelsemönster. På så sätt får man en uppfattning om hur föremål 

kan förflyttas med vågrörelse, strömmar, tidvatten eller vid storm (idem: 159). Detta arbete med 

att inventera olika risker ska mynna ut i en bevarandeplan för vraket, så att de mest utsatta och 

känsligaste delarna kan bevaras för framtiden.  
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3 Materialpresentation – undersökningar och fynd på Gribshunden                                                                                                                                

Första gången Gribshunden uppenbarar sig i det historiska källmaterialet är 1486 i samband med 

ett skyddsbrev till de danska bönderna i Jämtland under namnet Griffone, då den danske kungen 

Hans var ombord på skeppet. Griffone är det latinska ordet för grip. Året därpå omnämns skeppet 

under namnet Griffen i Danmarks äldst bevarade skeppslista, daterad den 7 mars 1487, som ett 

av flera fartyg på väg till Gotland för att förhindra Sten Sture d.ä. att tillskansa sig makt där. År 

1491 är kung Hans återigen ombord på Griffen, då i Öresund på väg mot Norge med ett beväpnat 

följe, och två år senare, 1493, omnämns Griffen på väg mot England för att lösa en tvist med 

engelsmännen om handels- och fiskerättigheter vid Island (Barfod 1991: 81). Skeppet är alltså 

flitigt brukat, även för långväga resor, och kung Hans är väl förtrogen med det då han själv varit 

ombord vid flertal tillfällen. Nästa gång det omnämns i det historiska källmaterialet är i samband 

med olyckan vid Stora Ekö sommaren 1495. 

     Det finns fem källor som omnämner händelsen då Gribshunden som skeppet nu kallas, tar 

eld, exploderar och sjunker. Det är Tyge Krabbes ögonvittnesskildring från platsen, Caspar 

Weinrichs krönika från Danzig, Reimari Kocks lybska krönika, Sturekrönikans senare del 1488-1496 

samt den danske historikern Arild Huitfeldts krönika över kung Hans (Rönnby et al. 2015: 40).  

     Tyge Krabbe som själv var på plats beskriver hur de sökte hamn för en storm vid Ekö utanför 

Ronneby, att det ”kom eld” i kungens huvudskepp Gribshunden och att många riddare och 

vanliga människor blev ihjälbrända. Han omnämner även en ”bugande” doktor som omkom. 

Caspar Weinrich nämner i sin krönika från 1495 att ”Grifun” gick under med 150 man i 

Ronneby. Reimari Koch beskriver i sin lybska krönika på ett ingående sätt vad som utspelade 

sig. Kung Hans hade begivit sig i land då hans personliga astrolog (den bugande doktorn) såg 

”järtecken på himlen”. Väl i land såg kungen hur eld spred sig, skeppet exploderade och hans 

astrolog for i luften. Koch berättar även att många av kungens dyrbarheter såsom kläder och 

klenoder försvann. Sturekrönikan skiljer sig från det övriga materialet då den förlägger olyckan 

till Kalmarsund, inte till Stora Ekö utanför Ronneby, men för övrigt är innehållet detsamma. Den 

nämner hur elden spred sig och hur den utländske doktorn (astrologen) for över märsen och 

landade i havet samt att många andra människor miste livet. Här redogörs också för hur 

privilegiebrev, guld och silver samt kungens bästa fatabur försvinner i djupet (idem: 42). Arild 

Huitfeldts krönika är skriven mer än 100 år efter de övriga och beskriver i princip samma förlopp 

som de övriga källorna med att skeppen sökte skydd för en storm, att elden spred sig på 

Gribshunden och att mycket dyrbarheter och kungens fatabur gick förlorad. Till stor del bör 

Huitfeldts krönika bygga på det andra materialet men vissa detaljer tyder enligt Sjöblom på 

information från annat håll (idem: 43).   
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3.1 Undersökningar på förlisningsplatsen 

 

 

Fig. 2. Vrakskiss av Niklas Eriksson 2015 (Rönnby et al. 2015: 15). Fynd gjorda av ”Doppingarna” ungefärligt 

markerade med röd text. 

 

 

Den forskning som hittilldags gjorts på vraket av Gribshunden har utförts av två aktörer. Kalmar 

läns museum har genomfört undersökningar på vraket åren 2001, 2002, 2006 och 2012 under 

1.antikvarie Lars Einarssons ledning. Åren 2013 och 2015 har MARIS genomfört 

undersökningar på platsen, ansvarig har då varit Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid 

Södertörns högskola.  

     Då länsstyrelsen i Blekinge län fick kännedom om vraket vid Stora Ekön vintern 2000-2001, 

ombads Kalmar läns museum att göra en besiktning av platsen samt att ta prover för 

dendrokronologisk datering (Lst dnr 220-4011-01). Uppdraget innefattade även fotografering 

samt mätning av vraket. Fältarbetet skedde under två dagar 2001 och mynnade ut i rapporten ” 

Marinarkeologisk besiktning och provtagning för datering” (Einarsson & Wallbom 2001). Här 

beskrivs det maritima landskapet och platsen för förlisningen. Man fann en del lösa föremål på 

botten samt ett gångspel och ett naturvuxet ankarklys vilka var av stort intresse, då de kan 

indikera skeppets ålder (idem: 4). Man fann även fyra lavetter till bakladdade kanoner, en typ 

som var i bruk 1450-1550. För den dendrokronologiska dateringen togs sex trästycken av ek 

vilka låg i direkt anslutning till vraket och bedömdes tillhöra detta. Proverna pekade på att 

skeppets virke avverkades i september 1482 – maj 1483, med proveniens i norra eller västra 

Tyskland. Einarsson och Wallbom tolkar skeppet som en Holk eller Krejare, fartygstyper som 

användes både till handel och till örlog. Storleken har varit 10 meter brett och 20-30 meter långt, 

byggt på klink från 1400-talets andra hälft (idem: 9). I samband med att vraket kom till 

myndigheternas kännedom lämnade privatpersoner in en del föremål, vilka troligen härstammar 

från vraket (Fig. 8). 

     År 2002 gav länsstyrelsen i Blekinge län Kalmar läns museum i uppdrag att fortsätta med de 

marinarkeologiska undersökningarna av fartygsvraket vid Stora Ekö, samt att bärga de objekt 

som kunde anses stöldbegärliga (Lst dnr 421-6565-02), vars resultat sammanställdes i en rapport 
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(Einarsson & Wallbom 2002). Uppdraget bestod av två delar, dels att identifiera, märka, 

dokumentera, mäta in och fotografera de objekt som skulle bärgas och dels av själva bärgningen. 

Man fann vid undersökningen elva kanonlavetter av vilka man beslutade att bärga nio. De övriga 

två lämnades in situ då de bedömdes vara skyddade mot plundring. Utöver kanonlavetterna 

bärgades även ett gångspel som ansågs ha värdefull information om skeppets karaktär. Man 

mätte in två ankarklys och de kvarlämnade kanonlavetterna mot fixpunkter vid vrakets ankarstäv 

(idem: 2). Rapporten innehåller även ett tolkande resonemang rörande kanonlavetterna, 

gångspelet och ankarklysen jämfört med andra tidigare liknande fynd. Avslutningsvis berör man 

det historiska källmaterialet och kung Hans skepp Gribshunden nämns som möjlig identitet 

(idem: 11). 

     Länsstyrelsen i Blekinge län beslutade 2006 att låta Kalmar läns museum fortsätta med de 

marinarkeologiska undersökningarna och att ta upp ett provschakt i vraket (Lst dnr 431-6351-

06), för att testa hypotesen om det kunde vara Gribshunden (Einarsson & Wallbom 2006). 

Förhoppningen var att man i schaktet skulle finna något föremål som kunde post terminus quem 

dateras, d v s en äldsta tänkbara datering, exempelvis mynt eller keramik. (Einarsson & Wallbom 

2006: 3). Schaktet grävdes cirka en gånger en meter i fyrkant och en meter djupt, vilket ger en 

kubikmeter material som sållades. Detta material innehöll 647 objekt, och bestod av trä, keramik, 

glas, läder, metall och ben, dock inget daterbart material. Materialet var fördelat på flera 

materialkategorier såsom vapen, mat, kläder, dekorationer/utsmyckning och byggnadsmaterial, 

och mynnade ut i en konserveringsrapport (Jahrehorn 2009). Man fann även en stor mängd 

djurben, troligen rester av proviant. Av fyndmaterialet avviker tre objekt från de övriga; en del 

av en ringbrynja, en slöjdad miniatyr av en kanonlavett samt en tunna kalkbruk från Saltholm i 

Öresund. Den stora mängden av fynd indikerar att skeppet övergavs hastigt under dramatiska 

former (Einarsson & Wallbom 2006: 6), vilket belägger de skriftliga källornas beskrivningar av 

händelseförloppet. Skeppets bordläggning som frilades i botten av schaktet visade att det är 

byggt på kravell. Rapporten avslutas med en rekommendation att fortsätta undersökningarna av 

vraket då ”Detta erbjuder möjligheter till fruktbara studier av livet ombord skeppet och viktiga 

referenser till det dåtida samhället i övrigt.” (idem: 8). 

     År 2008 gav länsstyrelsen i Blekinge län Kalmar läns museum i uppdrag att upprätta ett förslag 

till ett marinarkeologiskt undersökningsprogram för vraket som fått arbetsnamnet ”Gribshunden” 

(Einarsson 2008). Syftet var att utreda de marinarkeologiska förutsättningarna för ett fortsatt 

långsiktigt arbete med vraket, och hur det skulle kunna ske. Rekommendationen för den fortsatta 

forskningsstrategin är att i första fasen göra en fullständig utgrävning av skrovområdet. I fas två 

dokumenterar man det frilagda skrovet, och i fas tre sker en bärgning av vraket, om det anses vara 

motiverat och ekonomiskt möjligt. Är en bärgning ej möjlig bör vraket efter fas två täckas över 

med geotexduk samt sediment. På kort sikt rekommenderas att projektet delas in i delmål med 

flera utgrävningsschakt för att vinna mer kunskap om vrakplatsen (idem: 11).   

     I november-december 2011 genomförde Kalmar läns museum en hydroakustisk kartering och 

kompletterande dendrokronologisk provtagning av Gribshunden. Man använde sig av ett 

högfrekvent, sidoriktat ekolod, så kallad side scan sonar vilken även ”ser” genom sedimentet på 

botten, och man sökte av området runt vrakplatsen. Man fann en del större föremål söder [sic]1 

och öster om vraket, möjligtvis delar av detsamma. Man tog även två nya träprover för 

dendrokronologisk datering, att jämföra med de prover som togs 2001. Den nya analysen 

stämmer kronologiskt överens med den tidigare dateringen, men proveniensen skiljer sig, de nya 

proverna visar att virket kommer från nordöstra Frankrike, i anslutning till floden Maas 

(Einarsson 2012: 9).  

                                                 
1 Delarna ligger norr och öster om vraket 
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Fig. 3. Multibeam, översikt av punktmoln över vrakplatsen, aktern är till höger i bild. Bearbetning Joakim 

Holmlund, MARIS/MMT. 

Under våren 2013 gjorde Johan Rönnby, Niklas Eriksson och Ingvar Sjöblom från MARIS, det 

marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns Högskola, en besiktning av vraket som en 

del av sitt projekt ”Ships at War”, tillsammans med författaren. Man konstaterade att vraket är 

unikt och har mycket stor forskningspotential, och fortsatta undersökningar på platsen 

rekommenderades starkt. Vidare borde platsen skyddas, då den är flitigt besökt av ankrande båtar 

samt dykare. Detta skedde och den 9 juli 2013 belade länsstyrelsen i Blekinge län vrakplatsen 

med dykförbud enligt 2 kapitlet, 9§ i lagen om kulturminnen. I augusti samma år genomförde 

MARIS undersökningar på vraket i form av dokumentering med Blueview och multibeam, två 

avbildningstekniker som visar en tre-dimensionell bild av objektet (Fig. 3). De planerade 

undersökningarna kommande år, 2014, fick ställas in på grund av dåligt väder men arbetet 

fortsatte i juni 2015 i form av uppmätning, avritning samt fotografering och filmning. Vid 

undersökningarna hittades en 3,5 meter lång balk med ett utsnidat ”monsterhuvud” som håller ett 

människohuvud i sina käkar, vid vrakets för (Fig. 5). Då föremålet är unikt beslutade 

länsstyrelsen att det skulle skyddsbärgas, vilket skedde i augusti 2015 under stort massmedialt 

intresse, både nationellt och internationellt (Fig. 4).   
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Fig. 4. Träskulpturen bryter ytan efter 520 år på botten. Foto: Johan Rönnby. 

De undersökningar MARIS gjort har resulterat i en rapport (Rönnby et al. 2015). I rapporten, 

som Johan Rönnby varit redaktör och vetenskaplig ansvarig för, redovisar Niklas Eriksson de 

skeppsarkeologiska slutsatserna, Ingvar Sjöblom för vrakets historiska identitet och Joakim 

Holmlund samt författaren för dokumentation och bärgning av förkastellstimret. Rapporten 

redovisar resultatet av de besiktningar som gjorts av vraket 2013 och 2015, samt skrovets 

bevarandegrad. Dokumentationen har skett med multistrålelod, fotografering, filmning, avritning 

samt fotogrammetri (Rönnby et al. 2015: 14). En planskiss över vrakplatsen upprättades (Fig. 2) 

utifrån det dokumenterade materialet och en fotomosaik byggdes upp av Arne Sjöström, Lunds 

universitet, vilken täcker hela vraket (Fig.9). Rapporten avslutas med en rekommendation att 

fortsätta med undersökningarna av Gribshunden.   

      

 

 

 
 

Fig. 5. Det bärgade förkastellstimret med det grinande monsterhuvudet, fotogrammetri Ingemar Lundgren 

(Rönnby et al. 2015: 28). 
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3.2 Intervjuer med de dykare som fann vraket 

Den 16 maj 1971 fann medlemmar i dykarklubben ”Doppingarna”, Ronneby, vraket av skeppet 

Gribshunden. Vraket kom att användas som utflyktsmål för nöjesdykning och utbildning, både 

av ”Doppningarna” men även av andra dykare under många år, och blev först allmänt känt 

vintern 2000/2001 då vraket inrapporterades till länsstyrelsen i Blekinge län. Detta innebär att 

vraket varit känt och allmänt tillgängligt under 42 år, och att den dykning som bedrivits där på 

olika sätt har påverkat vrakplatsen. Under hösten 2015 har författaren intervjuat åtta medlemmar 

i ”Doppingarna” för att få en bild av hur vrakplatsen förändrat sig under de 45 år som vraket 

varit känt.  

 

 

Fig. 6. De Y-formade bottenstockarna. Foto: Johan Rönnby. 

Den allmänna bilden som dykarna ger av vrakplatsen (Fig. 2) är att det var fler trädetaljer som 

stod upp när vraket påträffades 1971. Flera av dykarna minns en mast som stod i mitten av 

skeppet, cirka 1,5 meter hög och avbruten och två dykare minns ytterligare en maststump som 

kan ha varit fyrkantig vid foten, plats osäker. En del trädelar har bärgats under årens gång såsom 

ett av spanten och ett Y-format akterspant vilket stod för om de som fortfarande står in situ (Fig. 

6), samt andra trädetaljer som varit avvikande och ansetts intressanta. Fyra av dykarna minns att 

tunnor (laggkärl) påträffades nere i sedimentet, framförallt på styrbordssidan och att innehållet 

bestod av ”salta flundror”, ben, djurkäkar och kalk. Dessa fann man genom att sträcka ner armen 

i sedimentet och hoppas på att finna något intressant, men när man lyfte upp armen blev sikten 

snabbt obefintlig på grund av lättflyktigt sediment. Ett lock till en tunna bärgades, vilket har ett 

inristat korsformat mönster (Fig. 7). Akteröver på barbordsidan fann man ett antal revben. 

Huruvida de är av humant eller animaliskt ursprung är osäkert. Ett antal kanonkulor i bly, 3-5 cm 

i diameter har under årens lopp bärgats (Fig. 7), flera på styrbords sida, och två dykare har hört 

talas om en eller två stenkulor, 11 cm i diameter, som ska ha bärgats. Även armborstpilar 

påträffades och bärgades (Fig. 7). Dessa ska ha legat lösa på vraket föröver på barbordsidan och 

rört sig i strömmen. Utanför vraket på styrbordssidan har keramik, porslin och glasbitar 

påträffats samt delar av trefotsgrytor och en oljelampa i ”mässing”. Även ölkrus ska ha hittats. 

Det bör dock poängteras att föremål funna utanför vraket inte med säkerhet kan eller får knytas 

till Gribshundens kontext.  
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     Man kan alltså konstatera att de dykningar som genomförts på vraket mellan 1971 och 2013 

har haft påverkan på vraket med dess omgivning. Föremål och trädetaljer har bärgats, och vraket 

har utsatts för fysisk påverkan, dock av ringa art. Detta har framförallt skett de första åren efter 

vrakets påträffande. Något som varit positivt för vrakets bevarande är att det snabbt fick 

beteckningen ”brädhög” och av många dykare ansågs vara ointressant.  

 

 

     
 

Fig. 7. Föremål från Gribshunden. Kanonkulor, armborstpil och lock till laggkärl. Foto: Mikael Björk. 

 

 
 
Fig. 8. Föremål från Gribshunden, inlämnade till Kalmar läns museum.  

1 st handkvarnsten, 3 st grytfragment (bör vara tenn), 5 st blykulor, 1 st trefotsgryta rödgods), defekt (+ 6 fragm.). 

Sida och botten skadad, 1 st rundkärl (rödgods), defekt (+ 6 fragment). Botten skadad, 1 st spänneliknande föremål 

av kopparlegering. Keramiken markerad med rött är inte från Gribshunden. Foto: Lars Einarsson. 
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3.3 Gribshundens vrak 

Vraket av kung Hans största skepp Gribshunden ligger på 7-9 meters djup, cirka 150 meter norr 

om Stora Ekön (Fig. 12). Platsen är väl skyddad, framförallt vid sydlig vind och har säkert 

använts som naturlig ankringsplats sedan förhistorisk tid (Einarsson 2001: 2). Ön är strategiskt 

belägen mellan skärgård och hav och ligger nära inseglingsleden till Ronneby stad, vars anor 

sträcker sig tillbaka till 700-talet.  

     Vraket ligger i NO-SV riktning med förstäven mot land (syd) och har en lätt slagsida mot 

styrbord. Det är kraftigt bevuxet med alger och det finns mycket sentida skräp på vrakplatsen, då 

området alltid varit en välbesökt ankringsplats. Botten runt vraket består av sand blandad med 

fint organiskt material, så kallad ackumulationsbotten, vilken sluttar svagt ner, norrut.  

 
 

Fig. 9. Fotomosaik över vrakplatsen. Foto och efterbearbetning: Arne Sjöström. Den röda pilen markerar 

”monsterfiguren” (Rönnby et al. 2015: 22). 

 

Vrakplatsen är cirka 40 meter lång och 15 meter bred. På både styrbords och barbords sida 

sticker spanten upp ur bottensedimentet (Fig. 11) och i aktern står fortfarande de Y-formade 

bottenstockarna rakt upp (Fig. 6). Tvärs över vraket ligger däcksbalkarna utspridda och i fören 

finns fortfarande däcket på plats. Det förefaller som om de flesta delarna av skeppet ligger väl 

samlade runt vraket. Längden på skeppet bör ha varit runt 30-32 meter och bredden cirka 8-10 

meter, vilket gör Gribshunden till ett för sin tid mycket stort skepp (Rönnby et al. 2015: 27).              

     Gribshunden var ett av kung Hans första skepp i vad som skulle komma att bli Östersjöns 

mäktigaste flotta fram till 1523, då kung Kristian II avsattes som Danmarks regent och tog stora 

delar av den danska flottan med sig till Nederländerna, där han kom att leva i exil (Nörgård 

Jörgensen et al. 2002: 89). Kung Hans var själv personligen involverad i byggandet av sina 

skepp. Vid konstruktionen av Gribshundens efterföljare, Maria (1512-1525), var han engagerad i 

detaljer såsom var timret skulle fälldas, dimensioner på plankorna, tillverkning av trossar och 

rigg, var krut skulle hämtas etc. ”Ingen detalj var för liten för att undgå Hans Majestäts 

uppmärksamhet” (idem: 91). Detta fick till följd att kungen kom att behandla flottan som sin 

personliga egendom, en sedvänja som kopierades av hans efterträdare fram till mitten av 1600-

talet.     

     Gribshunden är byggd i kravell med höga för- och akterkastell i klink, på samma sätt som 

Mary Rose och Christoffer Columbus berömda skepp Santa Maria, varifrån fienden bekämpades 

med armborst, pikar, fotanglar och brinnande beckkransar (Rönnby et al. 2015: 24). På vraket 

har elva lavetter till smidda järnkanoner, så kallade skerpentiner, påträffats varav nio har bärgats 
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av Kalmar läns museum 2002. Dessa kanoner har enligt Niklas Eriksson, MARIS, varit 

upphängda i ”gafflar”, vilka suttit nedstuckna i relingen mellan för- och akterkastellet (idem: 24) 

och alltså inte legat i någon lavett eller stuckit ut ur kanonportar. Det har med all sannolikhet 

funnits fler kanoner ombord men de övriga kan ha blivit bärgade eller befinner sig under 

vrakresterna (Einarsson 2002: 3). Bestyckningen kan tyckas blygsam, men är väl jämförbar med 

vad Mary Rose hade vid sin sjösättning 1511. Det primära var vid medeltidens slut inte att sänka 

sin fiende med beskjutning på långt håll med ett stort antal kanoner, utan att segla in i fiendens 

flotta, beskjuta den för att sen avsluta striden man mot man med handvapen. Metoden kallas 

mêlée-taktiken och det blev ofta kaotiska och blodiga tillställningar när man drabbade samman 

(Nörgård Jörgensen et al. 2002: 95). Det var först vid mitten av 1600-talet som linje-taktiken 

började användas, där man besköt fienden med samlade bredsidor på längre avstånd (Wolke & 

Hårdstedt 2009: 41, 244). Det är extremt ovanligt med fynd av smidda järnkanoner på vrak, 

tidigare fynd är från Mary Rose, det Franska Lomelina (1516), vraket vid Franska Stenarna i 

Stockholms skärgård samt från ett icke namnbestämt danskt vrak vid Anholt (Adams & Rönnby 

1996: 37).  

     I juni 2015 genomförde MARIS undersökningar på vraket varvid en 3,5 meter lång balk 

påträffades vid fören, delvis under ett av ankarklysen. Balken är avbruten i ena änden men 

utsnidad i andra änden, och föreställer ett monster, kanske en grip, som håller ett skrikande 

människoansikte i sin käft. Monstret har små plirande ögon, utsnidade tänder, stora öron och har 

troligen varit utrustad med horn. Balken som har varit fast monterad under förkastellet är 

världsunik, då inget liknande har påträffats (Rönnby et al. 2015: 26). Balken bärgades under stort 

massmedialt intresse i augusti 2015 och bilden av monstret spreds över hela världen. Figuren ska 

inte ses som en galjonsfigur då dessa inte fanns under medeltiden (Soop 2007: 31), utan som en 

föregångare till dessa, och en liknande finns i fören på W. Kraecks avbildade karack (Fig. 1).   

4 Analys 

4.1 Site formation process 

The shipwreck is the event by which a highly organised and dynamic assemblage of artefacts 

are transformed into a static and disorganised state with long-term stability. While the 

archaeologist must observe this final situation, his interest […] is centered on the former, 

whose various aspects are only indicated indirectly and partially by the surviving material. If 

the various processes whitch have intervened between the two states can be identified and 

described, the researcher can begin to disentangle the evidence he has uncovered. 

          (Muckelroy 1978: 157).  

 

 

Det är Muckelroys definition av ett skeppsbrott, en händelse som får en organiserad och 

dynamisk samling av ting, skeppet, att förändras till ett statiskt och oorganiserat tillstånd på 

botten, vraket. Kan man ta reda på vad som skett mellan dessa två tillstånd kan man också förstå 

varför det ser ut som det gör på vrakplatsen. Som ett hjälpmedel för att förstå dessa processer 

vidareutvecklade Muckelroy begreppet ”site formation process”, ett begrepp som använts vid 

landarkeologi sedan 1950-talet.  

     En av de första arkeologerna som tar upp begreppet var R. J. C. Atkinson (1920–1994), som 

1957 beskriver hur maskar med sin grävning över en längre tidsperiod kan påverka stratigrafin 

och därmed artefakternas position på en fyndplats (Holland 2015: 34). Med detta påvisade 

Atkinson att det finns många faktorer som inverkar på hur en fyndplats utvecklas över tid, en 

insikt viktig vid bedömning av en fyndplats. Atkinson var dock inte först med att förstå vilken 

stor inverkan på stratigrafin små djur kan ha, redan 1837 hade Charles Darwin insett hur maskar 

under en längre tidsperiod kan förändra landskapet och få stenar, till och med byggnader att 

flyttas eller sjunka (Lindroth 1946: 162). 
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     Likande tankegångar som Atkinsons hade David Clarke, som i sin bok Analytical 

Archaeology (1968), betonar vikten av att få med alla parametrar vid bedömningen av en 

fyndplats, och att den ska ses ur ett holistiskt perspektiv (Holland 2015: 37). Clarke, som senare 

blev Muckelroys mentor, använde ofta statistiska metoder för att få fram så mycket information 

som möjligt, vilket återspeglas i Muckelroys arbete. En annan namnkunnig arkeolog, Michael B 

Schiffer, utvecklade sin syn på ”site formation process” i boken Behavioural Archaeology 

(1976). I den förklarar han att arkeologiska lämningar inte på något sätt är delar av ett fossiliserat 

system, utan att det har hänt mycket med föremålet, från det att föremålet skapades tills att det 

återfanns av arkeologer (att jämföras med Muckelroys definition av ett skeppsbrott). Under den 

tiden har föremålet påverkats av en mängd olika faktorer, vilka han benämner kulturella (c-

transforms), och icke kulturella faktorer (n-transforms). De kulturella faktorerna är sådana som 

människan varit delaktig i, exempelvis plöjning av åkermark eller kommersiellt fiske. De icke 

kulturella faktorerna är något människan inte kan styra över, såsom översvämning eller 

jordbävning. Det är bara genom att studera dessa faktorer och analysera dem noggrant som vi 

kan få en rättvis bild av forntiden, i annat fall blir den förvrängd (Schiffer 1976: 15). Muckelroys 

och Schiffers sätt att se på de olika faktorer som styr utvecklingen av en fyndplats är likartade 

och tankegångarna ligger i tiden, båda goda företrädare för den processuella arkeologin. Dock 

skiljer sig deras fokus då Schiffer arbetar med landarkeologi och Muckelroy med arkeologi 

under vatten, med de speciella förutsättningar som finns där. Vidare lyfter Schiffer inte fram det 

som Muckelroy kallar extracting filters utan inriktar sig på vad Muckelroy benämner scrambling 

devices. 

     Muckelroy anpassade begreppet ”site formation process” till att fungera under vatten, med de 

krav som ställs där, vilket mynnade ut i ett flödesschema som beskriver händelseförloppet, från 

skepp till vrak (fig. 10). 

 

 
  

Fig. 10. Muckelroys flödesschema som visar utvecklingen av ett skeppsvrak  

(Muckelroy 1978: 158). 

 

Flödesschemat beskriver i grova drag vad som sker vid ett skeppsbrott, med det kompletta 

skeppet överst. Därpå följer händelsen när skeppet går under, exempelvis vid en grundstötning. 
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Skeppet sjunker, bryts upp och lägger sig på botten. Under den processen kommer löst liggande 

material med flytkraft att flyta iväg, exempelvis tunnor och träredskap. Om vraket inte ligger för 

djupt försöker man ofta att bärga det som går, både av skeppet och av lasten. Det kan vara 

kanoner eller andra värdefulla föremål och under bärgningen påverkas skeppet, man kanske 

sågar upp hål i skrovet för att komma in. Efter en tid i vatten börjar vissa varor att lösas upp 

såsom livsmedel eller metall, och försvinner följaktligen. Under hela förloppet har skeppet 

påverkats, bearbetats, av vattnets rörelser på botten på grund av tidvatten, strömmar eller 

vågrörelser, vilket medför att delar av vraket forslas iväg samtidigt som det resterande sätter sig 

tillrätta i botten och integreras. Under processen har nytt material deponerats på platsen och 

resultatet har blivit en del av bottenlandskapet, dock i form av ett avvikande mönster från 

omgivningen. Muckelroy delar in de faktorer som påverkar vrakutvecklingen i flödesschemat i 

två grupper, dels de som filtrerar bort material från vraket vilka han kallar extracting filters, och 

dels de som rör runt på vrakplatsen och förändrar mönstret, vilka han benämner scrambling 

devices (Muckelroy 1978: 159).  

     I sitt flödesschema lyfter Muckelroy fram tre faktorer i det han kallar extracting filters, 

faktorer som extraherar föremål från vrakplatsen, vilka visas till höger i schemat. Den första 

faktorn, material som flutit i väg, varierar mycket beroende på olika omständigheter. I fallet med 

Vasa så sjönk skeppet intakt vilket gjorde att flytbart material blev instängt mellan däcken, och 

blev med tiden så vattendränkt att det fick negativ flytkraft och sjönk, och kom att ligga in situ i 

skeppet när det bärgades. I andra fall såsom med Trinidad Valencera (1588) vilket krossades helt 

mot klippor, flöt allt trämaterial iväg och lämnade endast tyngre föremål kvar på botten. Men de 

flesta vrak hamnar ofta någonstans emellan dessa två extremfall (Catsambis et al. 2011: 48). Den 

andra faktorn av extracting filters är bärgningsoperationer och det material som bärgas. Som 

arkeolog är det svårt att veta om något har blivit bärgat från ett nyupptäckt äldre vrak, om det 

inte finns skriftliga källor eller verifierbara muntliga traditioner. Men man bör utgå från att om 

någon har haft möjlighet att bärga gods från ett vrak, så har det också skett om inte djupet varit 

för stort eller andra fysiska faktorer förhindrat det. Förr i tiden fanns det på vissa platser en 

tradition bland kustbefolkningen att tända falska fyrar i närheten av rev, för att på så sätt få 

fartyg att gå på grund så att man kunde bärga last och vrakdelar. Så bärgning är mer regel än 

undantag. Den tredje faktorn i flödesschemat är upplösning av material. Föremål reagerar olika 

på de fysiska, biologiska och kemiska företeelser som sker i vatten. De flesta livsmedel löses upp 

inom en kort tid men föremål av trä kan klara sig länge, beroende på vilket träslag det är. Ek 

klarar sig i många hundra år under rätt förutsättningar, medan mjukare lövträ snabbt försämras, 

blir mjukt och vittrar bort. Vad gäller metaller varierar bevarandegraden mycket, ädla metaller 

påverkas mycket lite medan järn kan rosta bort relativt snabbt. Om två metaller med olika 

ädelhet hamnar bredvid varandra i vatten kommer den metall med minst ”ädelhet” att korrodera 

först (Muckelroy 1978: 167).  

     Vad Muckelroy kallar scrambling devices kan sägas vara faktorer som påverkar ett från 

början välorganiserat fartyg till att bli en osammanhängande vrakplats, ofta arkeologiskt 

svårtolkad. Den första processen i detta är när fartyget går under, oftast skadat på något vis, och 

sjunker för att lägga sig på botten i ett oordnat tillstånd. Där påverkas det av vattnets rörelser i 

form av strömmar, tidvatten, verkan av större fartygs propellrar eller om det ligger grunt, 

vågrörelser, och av de föremål som vattnet för med sig. Dessa vattenrörelser kan ibland förflytta 

sand och grus på botten, och på kort tid förändra landskapet radikalt såväl som dölja ett tidigare 

friliggande vrak. För att förstå dessa rörelser i vattnet har man gjort experiment med tegelstenar, 

se tidigare nämnda arbete med Hazardous (Holland 2015: 184). Tegelstenarna förflyttades under 

experimentet och i vissa fall försvann de, men det går inte att dra någon generell lärdom av dessa 

tester då alla vrakplatser är unika, har olika förutsättningar och måste prövas individuellt för att 

förstå vattnets och föremåls rörelser vid en specifik vrakplats. Förutom att sanden på botten 

ibland flyttar sig har den även förmågan att släppa igenom föremål, och få dem att sjunka ner i 

bottenlagret. Då framstår botten som steril och fyndlös, trots att föremål finns ett par decimeter 

ner i bottensedimentet (Muckelroy 1978: 177). Var i stratigrafin ett föremål hamnar beror på 
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dess vikt, storlek och form, det kronologiska förloppet samt på sandens/sedimentets grovlek. 

Ytterligare en faktor som påverkar ett föremåls stratigrafiska läge är att sanden/sedimentet rörs 

om av olika bottenlevande djur såsom skorv och havsborstmask i sin jakt på föda, och får 

föremålet att förflytta sig, ett faktum som Atkinson konstaterat inom landarkeologin.  

     En annan påverkande kraft i scrambling devices är den arkeologiska undersökningen samt 

den senare utgrävningen. På samma sätt som vid landarkeologi är arkeologiskt arbete under 

vatten destruktivt, när utgrävningen har påbörjats går det inte att ångra ett ingrepp, då skadan 

redan är skedd. Därför är det oerhört viktigt med konstant dokumentation (idem: 182), och 

kanske att i vissa fall bevara vraket in situ och endast undersöka det med vad Schiffer kallar icke 

kulturella processer, vilket kan innebära att naturliga processer frilägger vraket för arkeologerna 

(Holland 2015: 57). 

     För att få en bättre förståelse av vilka olika faktorer som påverkar utvecklingen av ett vrak 

jämförde Muckelroy vrakplatserna för 20 kända vrak runt om Englands och Irlands kust. Alla 

vraken var av trä och hade gått under mellan 1545 och 1798. På dessa vrakplatser noterades 

följande data: 

 
1. Hur nära kusten vraket låg  

2. Hur långt det var till helt öppet hav 

3. Den genomsnittliga vindstyrkan 

4. Hastigheten på tidvatten 

5. Minimum djup på platsen 

6. Maximum djup på platsen 

7. Huvudsakligt djup till vraket 

8. Lutningen på havsbotten 

9. Topografin på botten 

10. Storleken på det grövsta bottenmaterialet 

11. Storleken på det finaste bottenmaterialet 

    

Resultatet av dessa data jämfördes sedan med vilken kondition vraken var i och på så sätt fick 

Muckelroy en uppfattning om vilka faktorer som har störst inverkan på hur ett vrak bevaras efter 

förlisning. Störst betydelse för hur det arkeologiska materialet skulle komma att bevaras hade 

punkterna 9, 10 och 11, det vill säga hur bottenbeskaffenheten var. Ju fler stora stenar det fanns 

på havsbotten desto snabbare försämrades vrakets kondition och ju färre och mindre stenar det 

fanns, ju sandigare botten, desto längre tid tog nedbrytningen av vraket (Muckelroy 1978: 162). 

Även bottnens lutning visade sig ha betydelse men den faktorn kunde räknas in i bottnens 

topografi. Minst påverkan på vraken hade djupet på platsen och tidvattnets hastighet, det var 

mycket marginellt. Övriga faktorer visade sig ha relativt liten men påvisbar påverkan på vraken. 

Muckelroy understryker dock att antalet vrak för undersökningen är för få för att några 

långtgående slutsatser ska kunna dras utifrån resultatet, det krävs forskning med lång kontinuitet 

på flera platser världen över för att säkra konklusioner ska kunna dras. Han poängterar även att 

faktorer som exempelvis tidvattenströmmar kan påverka ett vrak under flera hundra år och sakta 

bryta ner det, men att det är den stora stormen vilken dyker upp en gång varje århundrade, som 

har störst påverkan på vraket.   

     Utifrån sina undersökningar identifierade sen Muckelroy fem olika kategorier av vrakplatser. 

 
Klass 1. Omfattande strukturella rester kvar av vraket, mycket organiskt material och andra    

              objekt samt en sammanhängande vrakplats. 

Klass 2. Delar av vraket med en del organiskt material kvar på platsen. Många andra objekt  

              kvar och en ordnad vrakplats. 

Klass 3. Fragment av vraket kvar med lite organiskt material. En del objekt och en  

              utspridd vrakplats. 

Klass 4. Inga vrakrester eller organiskt material. Ett fåtal objekt och en utspridd 

              vrakplats.  

Klass 5. Inga vrakrester eller organiskt material. Mycket få objekt och en störd vrakplats. 
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Dessa verktyg för att identifiera förloppet på en vrakplats samt att klassificera den, vilka 

Muckelroy skapade och presenterade i Maritime archaeology (1978), har diskuterats flitigt av 

marinarkeologer världen runt (Catsambis et al. 2011: 53). Tyvärr fick Muckelroy inte möjlighet 

att vidareutveckla sina teorier då han omkom i en dyk-olycka den 8 september 1980 i Loch Tay, 

Skottland. En vidareutvecklad variant av Muckelroys flödesschema presenterades 1999 av Ingrid 

Ward, Piers Larcombe och Peter Veth. De menade att tidigare flödesscheman haft för stark fokus 

på den utgrävningstekniska delen vid en undersökning, och de lade större vikt på de fysiska, 

biologiska och kemiska aspekterna vid undersökningar av ”site formation process”. Genom att 

använda sig av ett process-orienterat synsätt med fler faktorer involverade kan man få en bättre 

förståelse av vraket och vrakplatsens utveckling (Ward et al. 1999: 569). Ytterligare en variant 

av Muckelroys flödesschema vidareutvecklades av Martin Gibbs 2006. Hans modell hade 

utökats med ett flertal nya parametrar, och fick på så sätt fram ett flödesschema för 

fartygskatastrofer, inte endast avsett för arkeologi utan mer generellt, där även besättningens 

sociala aspekter vävs in. I sitt flödesschema inkluderar Gibbs faktorer såsom undvikande av 

skeppsbrott, att dumpa last, samtida och senare bärgningar, avsiktlig grundsättning, 

överlevnadsläger efter förlisningen etc. (Gibbs 2006: 13).  

     Sara Holland rekommenderar i sin doktorsavhandling ”Shipwreck Biographies” att man ska 

samla in all tillgänglig fakta som finns rörande vrakplatsen. Det handlar om intervjuer med 

dykare och ortsbefolkning, loggböcker från dyk gjorda på platsen, äldre kartor, tidigare 

undersökningar och vad de har gett för resultat, insamlade artefakter och analyser av dem, var de 

finns, bilder eller ritningar över skeppet, strömförhållanden, vilka pågående strategier som gäller 

på platsen med mera. All information ska sedan sparas i en databank tillsammans med 

uppdaterade kartor över platsen (Holland 2015: 5). Även information om miljöförhållanden, 

sedimentprover, geologiska samt meteorologiska fakta ska in i databanken. Dessa fakta kommer 

att mynna ut i vad Holland kallar en vrak-biografi, vilken kommer att underlätta framtida 

undersökningar, när nya tekniker och metoder är utvecklade. Holland rekommenderar även att 

ändra benämningen på ”site formation process” till ”site transformation process”, då det ständigt 

sker förändringar på vrakplatsen (idem: 112).  

 

 

 
 

Fig. 11. Författaren och Gribshunden. Foto: Johan Rönnby. (Rönnby et al. 2015: 22). 
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4.2 Gribshundens ”site formation process”  

 
 

Fig. 12. Karta med Stora Ekön angiven. Vrakplatsen ligger nordost om ön (Rönnby et al. 2015: 5). 

 

”Gribshunden är det bäst bevarade exemplet i världen på den teknik och den nya typ av fartyg 

som lite senare skulle utvecklas till stora välkända nordeuropeiska örlogsskepp […]” (Rönnby et 

al. 2015: 9). Hur kommer det sig då att vid Stora Ekön i Ronneby skärgård ligger världens bäst 

bevarade senmedeltida skepp, ett skepp som Muckelroy med all säkerhet skulle ha rankat som 

klass 1 vrak. Varför har inte Gribshunden brutits ner, fragmenterats och försvunnit?  

     Skeppet sökte skydd undan en storm vid Stora Ekön sommaren 1495, i slutet av maj eller 

början av juni. När skeppet låg för ankar började det av någon anledning att brinna, i byssan eller 

arkliet enlig Huitfeldts krönika. De fem källorna beskriver branden, men två av dem, Reimari 

Koch och Sturekrönikan, beskriver även en explosion (idem: 42). Branden och den eventuella 

explosionen får skeppet att sjunka, och då har delar av skeppet lossnat och flutit iväg. Djupet på 

ankringsplatsen är relativt grunt, sju meter under fören och nio meter under aktern, vilket gör att 

ett intakt skepp av Gribshundens typ och storlek kommer att ha sina för- och akterkastell 

stickande upp ett par meter ovanför vattenytan, trots att skeppet står med svag lutning åt styrbord 

på botten. Ett brandhärjat skepp som Gribshunden bör ha haft sin överdel nära vattenytan, och 

det måste ha varit enkelt att lokalisera vraket samt att dyka ner på det, med tanke på att det var 

sommar. Kung Hans övriga flotta stannade kvar på platsen ytterligare ett par dagar innan resan 

fortsatte till Kalmar, och det finns all anledning att förmoda att de bärgade så mycket som var 

möjligt under den tiden, med de metoder som stod till buds. Med all sannolikhet gjordes även 

försök från ortsbefolkningen att bärga både delar av skeppet och föremål under åren som följde 

efter förlisningen, då platsen under många århundraden varit en välbesökt ankringsplats. 

Intressant är att de elva kanonlavetter som hittats på platsen bar spår av korrosion efter eldrören, 

vilket innebär att de sjönk kompletta, och att man inte lyckades/försökte bärga dem, trots det 

ringa djupet. 

     En faktor som måste beaktas i frågan om bärgningsarbete på Gribshunden och hur länge det 

fortgick, är hur det såg ut runt om i Östersjöregionen vid slutet av medeltiden. Kalmarunionen 

var fortfarande en realitet, om än bara på pappret, då Sten Sture d.ä. ville bryta ut Sverige ur 

unionen. Ryssland hotade att anfalla Sverige från öst med kung Hans goda minne, och från 

Visborgs fästning på Gotland styrde Ivar Axelsson-Tott över delar av Östersjön och finansierade 

sin verksamhet med pirataktiviteter. Han skulle snart efterträdas av Sören Norby som även han 

gjorde farvattnen i södra Östersjön osäkra. Det var alltså mycket osäkra tider som människorna 
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levde i, och det är inte konstigt att vraket efter Gribshunden föll i glömska relativt snabbt efter 

förlisningen, man hade helt enkelt mer akuta frågeställningar att hantera.  

     Botten som vraket landade på är så kallad ackumulationsbotten, en botten med lite eller ingen 

rörlighet av sedimentet med sand underst. Det finns inga stora stenar eller klippor, inga klyftor 

utan endast mjuk botten vilket ger ultimata förutsättningar för bevarandet av skeppslämningar 

enligt Muckelroy (Muckelroy 1978: 162). Vrakplatsen ligger väl skyddad i lä av Stora Ekön för 

sydliga vindar, vilket har gjort att vågrörelser inte har haft någon större påverkan på vraket. 

Strömförhållandena på platsen är måttliga, vilket inneburit att förflyttning av sanden på botten 

varit marginell och inte slitit på vraket eller täckt över det. Ytterligare en faktor som påverkat 

vrakets bevarande är avsaknaden av skeppsmask och andra träborrande djur; hade de kunnat leva 

i Östersjön hade vrakbilden där sett annorlunda ut.  

4.2.1 Extracting filters som påverkat Gribshunden 

Använder man Muckelroys flödesschema på Gribshunden och tittar på vad han kallar extracting 

filters, faktorer som extraherar föremål från platsen, börjar det med materialet som försvann i 

samband med branden/explosionen och således brann upp eller flöt iväg. Därpå följer de 

bärgningar som skedde direkt efter förlisningen och de därpå kommande åren, så länge vraket 

fanns i färskt minne. Detta efterträds troligen av flera hundra års stillhet på platsen där påverkan 

på vraket främst utgörs av korrosion av metall samt upplösande av olika material, såsom 

trädetaljer av mjuka träslag, proviant och kroppar från de omkomna. Påverkan sker även 

kontinuerligt i form av olika fiskeredskap och ankare som fastnar och drar loss delar från 

strukturen. Dessa förlopp pågår till den 16 maj 1971, då vraket återfanns av dykarna från 

sportdykarklubben ”Doppingarna”, vilka kom att använda platsen för sina aktiviteter under de 

kommande 30 åren. Dessa aktiviteter medförde att en del föremål och trädetaljer försvann från 

vraket. Efter att vraket kom till myndigheternas kännedom år 2000, har ett antal föremål bärgats, 

dels i samband med det provschakt som grävdes 2006 men även i form av skyddsbärgning av 

kanonlavetter och gångspel 2002, samt av monsterfiguren 2015.  

4.2.2 Scrambling devices som påverkat Gribshunden 

Ser man på de faktorer som Muckelroy benämner scrambling devices, är den första själva 

förlisningen. Då genomgår skeppet en förvandling, från att vara en välorganiserad örlogsfarkost 

med alla föremål på rätt plats, till att bli ett brandhärjat ostrukturerat vrak i största oordning. 

Under de följande bärgningsoperationerna har man troligtvis brutit upp lastluckor, kanske däck 

för att komma åt föremål, och under dessa operationer kan man ha tappat saker ner på vraket, 

vilket kan sägas ha kontaminerat det (Muckelroy 1978: 57). Denna nedskräpning med föremål 

har pågått från förlisning till idag. Efter några år ”sätter” sig vraket i sanden och blir en del av 

bottenlandskapet (Catsambis et al. 2011: 50). Strömmen vid botten är svag och det finns inget 

tidvatten, så vraket utsätts inte för någon förslitning av att sand och föremål bearbetar det, men 

med tiden byggs det upp en vall av sand/sediment runt vraket, vilket stabiliserar och skyddar det. 

Då vraket ligger på en välkänd ankringsplats utsätts det ständigt för att ankare och fiskeredskap 

fastnar i det, och föremål på vraket flyttas runt eller lossnar i försök att lösgöra redskapen. Även 

de dykningar som gjorts sedan 1971 har påverkat vraket i den meningen att olika föremål lyfts 

upp och flyttats ifrån sitt ursprungliga läge. Liknande effekt har det provschakt haft som grävdes 

2002. När man gräver ut ett schakt uppstår ett tomrum vilket kommer att fyllas med 

sediment/föremål som finns runt om, vilka alltså flyttas ur sitt ursprungliga läge (Holland 2015: 

57). 

     Jämfört med andra vrak såsom Mary Rose har Gribshunden klarat sig mycket bra på botten 

under fem sekel. Detta då förlisningen var relativt stillsam, botten består av sand/sediment i 

stället för klippor och klyftor, det finns inget tidvatten, Stora Ekön skyddar för vågor och vind, 

en svag ström i vattnet samt att det saknas träborrande organismer. Det har skett bärgning av 

föremål från vraket, dels i samband med förlisningen, dels när vraket återfanns 1971, men under 
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största delen av sin tid på botten har Gribshunden fått ligga i fred, vilket resulterar i ett unikt 

vrak från medeltidens slut.      

5 Diskussion 

 

Vraket vid Stora Ekön har ingen motsvarighet någonstans i världen idag, det närmaste som går 

att jämföra med är Mary Rose vilket är ett 50 år yngre, icke komplett vrak. Skeppet byggdes i 

kravell, en för den tiden ny teknik och var ett av de första renodlade örlogsskeppen, väl 

bestyckad med minst elva kanoner ombord, troligen fler, och det måste anses vara en kraftig 

beväpning utifrån den tidens mått. Kung Hans var själv väl förtrogen med skeppet, hans 

huvudskepp, och gjorde flera resor med det, både till Norge och till England. Gribshunden dyker 

upp i källmaterialet år 1486 och omnämns vid flera tillfällen, framför allt under namnet Griffen, 

fram till1495, då skeppet sjunker vid Stora Ekön. Gribshunden är byggd av virke som 

avverkades i nordöstra Frankrike, i bergsområdet Ardennerna vid floden Maas vintern 1482-83, 

och byggdes troligtvis de närmast kommande åren. Sannolikt har virket flottats på floden till 

Amsterdam, där sedan skeppet har byggts. Alternativet att virket transporterades till Danmark 

och att skeppet byggdes där verkar inte rimligt, med tanke på att Nederländerna hade en 

framträdande roll som skeppsbyggarnation och kompetensen att bygga örlogsskepp fanns där. 

Däremot skulle Danmark med tiden börja bygga egna stora skepp, 30 år senare hade man en väl 

fungerande varvsorganisation.  

     Men om Gribshunden beställdes av kung Hans och byggdes utifrån hans önskemål, eller om 

kung Hans köpte ett färdigbyggt skepp är fortfarande höljt i dunkel. Vi vet att kung Hans var 

djupt involverad i konstruktionen av de skepp som han senare skulle komma att bygga. När 

Maria byggdes 1512 övervakade han byggandet och detaljstyrde personligen mycket av 

konstruktionsarbetet. Om så också var fallet med Gribshunden, att kung Hans själv dirigerade 

bygget vet vi inte, men om han gjorde det blir symboliken kring monsterfiguren extra intressant. 

Ifall monsterfiguren ska symbolisera kung Hans som håller Sten Sture d. ä. i sin käft, betyder det 

att kung Hans runt 1484-85, när skeppet byggdes och han var nytillträdd kung, redan var fientligt 

inställd mot Sveriges riksföreståndare. 

     Balken med monstret kan inte kallas galjonsfigur, de kom först ett par hundra år senare och 

balken har varit en bärande del av för-kastellet, till skillnad från galjonsfigurer som endast har en 

utsmyckande funktion. Liknande figurer i fören av skepp finns avbildade på flera medeltida 

målningar (Fig. 1), ofta hornbeklädda. Vidare finns det flera medeltida kyrkor som är dekorerade 

med takmålningar vilka består av skepp med ett hornbeprytt monster i fören (Fig. 14). Många av 

dessa är målade av Albertus Pictor (Albert målaren), en för sin tid mycket känd kyrkomålare 

som ofta skildrade religiösa resor.  

 

    

Fig. 13. Medeltida skepp inristade i korstolarna, Sæby kyrka, Danmark. Christensen, A, E. 1965.  
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Fig. 14. S:t Olofs seglats, Floda kyrka                                                         Altarskåp, Värmdö kyrka 

 

I Danmark finns det en kyrka i byn Sæby vilken har medeltida ”grafitti” i form av inristade skepp 

i korstolarna (Fig. 13). Det var säkert ointresserade kyrkobesökare som ristade in figurerna när 

de blev uttråkade under gudstjänsten, och en del av skeppen föreställer medeltida kraveller med 

stora monsterhuvuden i fören, av vilka flera starkt påminner om Gribshundens. Dessa målningar 

och inristningar tyder på att det inte var ovanligt att ha ett monsterhuvud i fören på medeltida 

örlogsskepp. 

     Det har lagts fram olika teorier om vad monsterfiguren på Gribshunden ska föreställa. En är 

att monstret är en avbild av Leviatan, ett sjöodjur som Gud segrade över vid skapelsen, och ett 

annat förslag är att figuren är valfisken som slukar Jona, även det en biblisk berättelse. 

Ytterligare en tolkning är att monstret är kung Hans som har Sten Sture d.ä. i sin käft, och på så 

sätt manifesterar Danmarks makt över Sverige. Detta som en motvikt till den välkända statyn 

med sankt Göran och draken i storkyrkan i Stockholm, där sankt Göran (som är Sten Sture d.ä.) 

besegrar draken, (vilken är kung Hans far Kristian I) (idem: 10).  

     Min frågeställning i uppsatsen är att förstå varför vrakplatsen och vraket efter Gribshunden 

vid Stora Ekön utvecklats som de har och att inse: 

 

• Vilka olika faktorer som påverkat utvecklingen av vraket och vrakplatsen 

• Om det finns faktorer som kan anses vara gynnsamma 

• Om det går att påverka hur en vrakplats utvecklas 

 

Svaren på de två första frågorna beror på åtskilliga faktorer, varav flera får anses vara av 

gynnsam natur. Först handlar det om själva förlisningen, Gribshunden sjönk på grund av en 

brand/explosion av begränsad omfattning vilket gjort att skeppet sjönk rakt ner i vattnet, till 

skillnad mot om det gått på ett grund under en storm och slagits i spillror. Vidare, att inte 

skeppsmask finns är av vital betydelse. Hade den trivts i Östersjön hade Gribshunden sedan 

länge varit borta. Den tredje avgörande faktorn för bevarandet är beskaffenheten, topografin på 

botten, ifall den varit kraftigt lutande och bestått av klippor samt större stenar och raviner, hade 

vraket sakta malts ner av de rörelser som finns i vattnet. Även det faktum att det saknas tidvatten 

och att strömmen är svag har haft en positiv inverkan på hur vrakplatsen har utvecklats. Om 

strömmen varit starkare hade sanden och andra föremål bearbetat vraket och slitit på det, och 

delar av det hade transporterats iväg. Ytterligare en positiv omständighet är hur vraket ligger 

placerat i förhållande till Stora Ekön, då den utgör en skyddande och avgränsande barriär för 

sydliga vindar. Skeppet har påverkats av mänsklig aktivitet såsom dykning, fiske och ankring, 

men påverkan måste anses som måttlig jämfört med om vraket hade legat närmare fastlandet och 

därmed varit mer lättillgängligt för dykning. Något som varit positivt för vrakets bevarande är att 
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redan då det upptäcktes 1971 fick benämningen ”brädhög” och ansågs mindre intressant att dyka 

på, jämfört med omkringliggande stålvrak. Vraket ligger på en lugn plats och påverkas inte av 

någon färjetrafik, och några större byggnationer såsom pålning eller muddring har aldrig 

förekommit vid Stora Ekön. En annan lycklig omständighet är att vraket ligger i Blekinge där 

landhöjningen har varit obefintlig de senaste 500 åren. Om vraket i stället sjunkit på sju meters 

djup i Bottenviken skulle det idag legat ovanför vattenytan med landhöjningens hjälp, och vittrat 

sönder. 

     Ytterligare en förklaring till vrakets goda kondition kan vara den politiska situationen i 

regionen vid förlisningstillfället med den turbulens som då rådde, en faktor som lätt förbises. Om 

det rått stabilitet och fred i Östersjön hade säkert kung Hans och senare hans son, Kristian II, 

gjort större insatser för att bärga värdefulla föremål, främst kanonerna, men även guld, silver, 

privilegiebrev och kungens bästa fatabur, vilka omnämns i Sturekrönikan. Även allmogen hade 

säkerligen gjort större insatser för att komma över föremål från det relativt grunt liggande 

skeppet, om de haft tryggare levnadsbetingelser och stabilitet i sin vardag. Förlusten av 

Gribshunden måste ha varit ett mycket hårt slag för kung Hans, både ekonomiskt men kanske 

främst symbolmässigt. Skeppet hade varit hans huvudskepp och ett viktigt signum för kungen 

och den makt han ägde. Det statusvärde skeppet representerade var säkert en viktig ingrediens i 

kung Hans strävan att accepteras som Kalmarunionens regent, och förlisningen var utan tvivel ett 

stort avbräck i de planerna.  

     Den största fysiska påverkan på Gribshunden, om man bortser från den naturliga 

nedbrytningen, har varit bärgningen av kanonlavetter och ett gångspel som genomfördes 2002, 

samt det provschakt som grävdes 2006. Om vrakets värde och forskningspotential hade insetts på 

ett tidigare stadium, hade platsen med all säkerhet belagts med dykförbud redan 2001. Då hade 

man kunnat vänta med bärgningen av lavetter och gångspel tills vrakets framtid blivit bestämd 

och en plan för detta arbete utarbetats, vilket medfört att kontexten bevarats bättre. Nu har vraket 

i stället blivit föremål för sporadiska insatser vilket medfört att föremål knutna till Gribshunden 

förvaras på olika platser, något som försvårar en holistisk bild av vraket. Vrakets stora 

”genombrott”, nationellt och internationellt, kom när MARIS började sina undersökningar 2013, 

vilka har lett till det erkännande och den uppmärksamhet vraket förtjänar. Detta framgick tydligt 

på det internationella seminarium som hölls i Ronneby den 24-25 november 2015, där framtiden 

för Gribshunden diskuterades.  

     Det har alltså funnits ett stort antal faktorer som påverkat utvecklingen av vraket och 

vrakplatsen, varav de flesta får anses ha haft måttlig påverkan med tanke på att vraket legat på 

havets botten i mer än fem sekel.       

     I samband med undersökningarna och bärgningen av Mary Rose har 26 000 föremål bärgats. 

En mycket stor kvantitet, trots att vraket påträffades under 1800-talet varvid ett stort antal 

föremål såsom kanoner och långbågar då togs om hand. Hur många föremål finns det då på 

Gribshunden, som är av samma storlek, i bättre kondition, har fått ligga ifred på botten och har 

haft en bevarandemässigt mycket fördelaktigare plats på botten att åldras på? I dykarkretsar 

pratar man ibland om att vrak som förlist snabbt kan ses som en ”tidskapsel”, ett fruset ögonblick 

av hur samhället ombord såg ut när skeppet förliste, och i Gribshundens fall stämmer det 

troligtvis mycket väl, något som framtida undersökningar får visa. I samband med dessa 

undersökningar bör en bevarandeplan för hur vraket ska tas om hand i framtiden upprättas, om 

det inte ska bärgas. I den regleras skötseln och övervakningen av vraket och vem som ansvarar 

för det. I England har man ”Protection of Wrecks Act”, en lagstiftning som gör att skyddsvärda 

vrak övervakas kontinuerligt och får goda förutsättningar att bevaras för framtiden, något som 

saknas i Sverige idag, men behövs efter de senaste årens fynd av vrak såsom Svärdet, Mars, 

Resande mannen och Gribshunden.  

     Ett alternativ till utgrävning och bärgning är att det undersöks med metoder som inte påverkar 

vraket negativt, exempelvis kan man använda sig av fotogrammetri och framställa en tre-

dimensionell bild av det föremål man vill undersöka, i stället för att bärga det med de kostnader 

det innebär. Efter fotografering kan man skriva ut flera exemplar av föremålet med en 3-D 
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skrivare, vilka sen kan skickas till olika museer för undersökning och utställning. Detta har gjorts 

med en kanon från Mars med mycket gott resultat.    

     I det fall Gribshunden inte kommer att undersökas närmare inom de kommande tio åren i 

form av mer ingående undersökningar med utgrävning av vraket, bör man överväga att täcka 

över det med geotexduk och sediment vilket Einarsson rekommenderade i sin rapport 2008, samt 

att dykförbudet på platsen kvarstår. Vidare bör platsen kontinuerligt övervakas och besökas av 

dykare som kontrollerar hur olika materialet eroderar eller bryts ner, och ifall bottenstukturen 

förändras och påverkar vraket. Detta, vilket är svaret på sista punkten i min frågeställning, för att 

försöka påverka och fördröja utvecklingen på vrakplatsen.  

     Muckelroy har med sitt flödesschema och sin marina variant av ”site formation process” 

påvisat de faktorer som är gynnsamma för hur ett vrak och en vrakplats utvecklas, och även de 

negativa, vilka snabbt bryter ner ett vrak. Dessa faktorer bör beaktas och vara en naturlig 

komponent när man inventerar havsbotten i sökande efter äldre trävrak.  

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att förstå vilka olika faktorer som påverkar utvecklingen av en vrakplats, från 

det seglande skeppet på ytan till vraket på havsbotten. Det handlar både om processer där 

människan varit involverad såsom vid bärgning och utgrävning, men även om skeenden som är 

utanför mänsklig kontroll, till exempel tidvattenrörelser eller stormar.  

     Frågeställningen i uppsatsen är vilka faktorer som påverkar vraket, vilka medverkande krafter 

som har störst påverkan, om det finns för vraket gynnsamma faktorer samt ifall ett vraks 

nedbrytningsprocess går att påverka. Vraket som behandlas i uppsatsen är den Danske kung 

Hans huvudskepp Gribshunden, vilket sjönk efter en brand vid Stora Ekön i Ronneby skärgård 

1495. Vraket är i mycket gott skick och anses vara unikt i världen, det enda samtida vrak som 

man kan jämföra med är det engelska skeppet Mary Rose, vilket dock måste anses vara 

sönderbrutet och i sämre skick. Kunskapen om senmedeltida örlogsskepp är mycket bristfällig 

och därför kan Gribshunden fylla en stor lucka vad gäller information, framförallt rörande 

skeppets konstruktion men även rent generellt om livet vid medeltidens slut. Vraket har under 

senare år undersökts av Kalmar läns museum samt av MARIS, det marinarkeologiska 

forskningsinstitutet vid Södertörns högskola 

     För att se vilka faktorer som har påverkat skeppets omvandling till vrak har Keith Muckelroys 

maritima variant av ”site formation process” använts, ett verktyg vilket rankar de faktorer som 

påverkar ett vrak och dess omgivning. Vidare har de undersökningar som utförts på platsen av 

Kalmar läns museum samt MARIS utvärderats, tillsammans med intervjuer av de dykare som 

först fann vraket 1971, och använde det som utflyktsmål under flera år. Även det historiska 

källmaterialet som består av fem olika källor behandlas i uppsatsen. 

     Det finns flera olika faktorer som har inverkat på Gribshundens förvandling till vrak. Själva 

förlisningen orsakad av en brand samt de försök att bärga föremål, samtida och senare, har 

naturligtvis påverkat vraket och platsen menligt. Vidare ligger vraket på en sen gammalt känd 

ankringsplats vilket medfört att det påverkats av fiske och ankring. Något som kan ses som 

positivt är att vraket ligger skyddat strax norr om Stora Ekön och inte utsätts för tidvatten eller 

starka strömmar, inte heller för muddring eller liknande anläggningsarbeten. Vidare är 

avsaknaden av skeppsmask av största betydelse; hade den funnits i Östersjön hade inte vraket 

existerat. Ytterligare en gynnsam faktor är att botten består av mjuk sand som inte sliter på 

vraket, hade botten bestått av stenar och klippor hade vraket malts ner och försvunnit, enligt 

Muckelroy. Den politiska instabilitet som rådde i regionen vid förlisningstillfället har sannolikt 

också haft en positiv inverkan på vraket. På grund av Kalmarunionens uppbrott, hotet om en rysk 

invasion, Sveriges tillkomst, pirataktiviteter runt Östersjön etc., försvann troligen vraket ur folks 

medvetande relativt fort och det föll i glömska, vilket gjort att det fått ligga i fred för bärgningar.  
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     Det finns alltså flera olika orsaker till att vraket av kung Hans stora kravel Gribshunden har 

klarat mer än fem sekel på havets botten vid Stora Ekön.   

 

 

Fig.15. Mary Rose, del av Anthonyrullen.  
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