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Bulverketbåten — en modell för 
dokumentation av båt- och fartygslämningar 

Av Carl Olof Cederlund 

Cederlund, C. O. 1980. Bulverketbåten — en modell för dokumentation av 
båt- och fartygslämningar. (The Bulverket boat.) Fornvännen 75. Slockholm. 

During the 1930's a clinker-built boat was salvaged from Bulverket, the 
wooden lake-fortress in Tingstäde träsk, a lake on Gotland. Since then the 
find has been preserved in the Museum ot National Antiquities, Stockholm. 
Various evidence suggest an ll th century AD date for the boat. During 1977 
a full investigation was carried out by the Swedish National Maritime Museum 
to reliably document and record the find for comparative research, exhibition 
etc. 29 piéces of the boat remain, principally lower frame timbers and other 
inner construetions. 

With the help of this investigation, the author discusses the possibilities of 
interpreting ancient boat remains of this type and of varying degrees of 
preservation. A theoretical model referring to various degress of preservation 
is presented and discussed. Application of this model seemed suitable for the 
Bulverket boat and an interpretation is attempted. Finally the author discusses 
the problems of reconstrueting models and replicas, and of chosing suitable 
recording techniques for this type of find. 

Carl Olof Cederlund, Statens sjöhistoriska museum. Djurgårdsbrunnsvägen 24, 
S-115 27 Stockholm, Sweden. 

På 1930-talet togs delar av en klinkbyggd båt 
upp från Bulverket i Tingstäde träsk. Till
sammans med de många delarna från själva 
Bulverket konserverades de med den tidens 
teknik och hamnade så småningom i SHM:s 
magasin i Stockholm. 

Ca 35 år senare blev de aktuella igen. En 
marinarkeologisk D-kurs hölls 1975 vid 
Stockholms universitet, arkeologiska institu
tionen, och några av båtdelarna togs fram 
för att tjäna som övningsobjekt för studen
terna. Båtdelarna hade inte påverkats väl av 
tiden i magasin, till stor del beroende av kon
serveringens bristfällighet och förvaringssvå-
righeter. De hade brutits och skavts och var 
mycket sköra till konsistensen. 

Båtfyndet hade aldrig publicerats, bara 
nämnts på några ställen, senast i katalogen 
till Detlev Ellmers arbete om vikingatida 
handelssjöfart från 1972 (Ellmers 1972 s. 

322). Ellmers lämnar där en kort bedömning 
av båtens ålder. Han antar att den är sam
tida med själva Bulverket och att således den 
C1 4-datering, som utförts på detta, gäller 
även för båten. Den skulle enligt denna argu
mentation härröra från 1000-talet e. Kr. Ce
derlund och Varenius har senare också be
handlat dateringen, bl. a. med utgångspunkt 
från troligen missvisande C1 4-dateringar ut
förda 1975 (Cederlund 1979 och Varenius 
1979). De antar, med hänvisning till båtfyn
dets konstruktiva karaktär, att det snarare 
hör hemma i tidig medeltid, än 1200-tal som 
C1 4-dateringarna angav. 

Det har hittills gjorts relativt mycket få 
fynd av förhistoriska och medeltida båtar i 
Sverige. De viktigaste från vikingatid och 
övergången till medeltid är Äskekärrsskeppet 
i Göta älvs dalgång från 800-talet, båtarna 
från gravarna i Tuna och Ärby i mellan-
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sverige från tidig resp. sen vikingatid, och 
även båtarna i gravarna vid Vendel och Vals
gärde. Av de senare återstod dock vid ut
grävningen bara järnnaglar och beslag, om 
än i ursprungligt läge. Till detta ringa be
stånd av båtar kan fogas den troligen något 
yngre Bulverketbåten. Allt som allt utgör 
de, i vilka träet bevarats, fyra stycken, varav 
ett större handelsskepp och tre båtar av nå
got varierande storlek. Fyndplatserna är 
spridda över mellersta Sverige och date
ringarna är som framgått likaså spridda över 
en period på minst 300 år. 

Bulverketbåten är med andra ord ett nära 
nog unikt dokument, det enda materiella 
exemplet i sin region och sin epok på båt
byggnadsteknik och brukandet av båt. I gen
gäld har den aktuella regionen — Gotland 
— från ett tidigare skede en nära nog över
rik representation av ikonografiska källor rö
rande båtar och fartyg, nämligen i bildsten
arna. 

1977 anhöll SSHM hos SHM att få delar
na av Bulverketbåten deponerade hos sig för 
en systematisk dokumentation. Denna uppgift 
ingick som ett delprojekt i museets projekt 
Marinarkeologisk Fartygsdokumentation, vil
ket avser att pröva och utvärdera olika slag 
av skeppsteknisk dokumentation, lämpade för 
de typer av fartygslämningar, som påträffas 
i svenska förhållanden. Viktiga skäl för att 
just Bulverketbåten kom att ingå i detta 
projekt var att den tillhörde de äldsta fynden 
i landet och att den aldrig hade genomgått 
fackmässig granskning och dokumentation. 

Genom en uppsortering av hela Bulverkei-
materialet vid SHM vid den aktuella tiden 
var det dessutom möjligt att återfinna fler 
delar av det ursprungliga skrovet än tidigare 
— allt som allt 29 stycken. 

Stora delar av Bulverketmateriald genom
gick uppmätning i samband med upptag
ningen på 1930-talet och dessa ritningar finns 
arkiverade vid ATA. Bland dessa återfinns 
också flera upmätningsritningar av Bulverket-
båtens delar. Var det då motiverat att bear
beta fyndet på nytt, kunde inte den ur
sprungliga utförda uppmätningen av delarna 
anses vara tillfyllest? Vilka skeppsbyggnads-
historiska och andra "vinster" kunde man 

göra genom att granska materialet på nytt? 
En närmare granskning av de äldre rit

ningarna, jämförda med den moderna doku
mentationen, har utförts av Varenius (Vare
nius 1979 s. 8 f.). Den visar att några av de 
äldre är utförda med stor noggrannhet, me
dan flera andra har påtagliga fel i form och 
detaljer. I och med att dokumentationsma
terial av en båtlämning visar dessa brister 
förlorar det också en stor del av sitt värde. 
Slutsatser om konstruktion blir osäkra och 
ev. bedömanden rörande dess ursprungliga 
egenskaper lika osäkra. 

Båt byggnadstradition 

Båtbyggaren arbetade (och arbetar) med ut
gångspunkt från en tradition i vilken han 
blivit upplärd. Den traditionen är empiriskt 
förankrad i de naturliga hydrografiska och 
klimatologiska förutsättningarna i byggnads
området. Den är också kulturellt präglad av 
de tekniska särdragen i det aktuella kultur
området. Ett båtfynd återspeglar med andra 
ord i de bevarade delarna en byggnadstra
dition, någonstans i någon tid. 

Byggnadsteknikens drag finner man i de 
många detaljerna, som finns kvar efter till
verkningsprocessen, t. ex. i formen av de oli
ka delarna, sammanfogningen av dem osv. 
Beskrivningen av tekniken utgör också en be
stämning av den tekniska tradition som den 
är en produkt av. 

En av de stora svårigheterna vid bestäm
ning av skepps- och båtfynd är att de kan ha 
blivit vrak långt från det område där de 
byggts, med anledning av deras egenskaper 
som fortskaffningsmedd. Det gör det svårt 
att bestämma den geografiska hemhörigheten 
för ett båtfynd, en uppgift som ju måste vara 
central med hänsyn till kartläggningen av 
båtbyggnadstraditionens karaktär och ut
veckling i äldre tid. 

Man kan som marinarkeolog i det avseen
det ställa förhoppningar på den dendrokro
nologiska dateringstekniken. Under rätta för
utsättningar passar den väl för åldersbestäm
ning av träbyggda skrov. Den kan, när syste
men väl blivit utbyggda, också ge möjlighet 
till geografiska bestämningar av träet i vrak
fynd. Genom att grundserier är på väg att 
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upprättas över olika geografiska områden för 
olika träslag kan det vara möjligt att i fram
tiden jämföra prover från ett fartygsfynd för 
att söka fastställa om likheter föreligger och 
farkostens ursprung kan fastställas. Därmed 
skulle det också finnas en möjlighet att mer 
definitivt bestämma den geografiska utbred
ningen av olika skeppsbyggnadstekniska tra
ditioner i äldre tid. 

Viktiga informationer i en båtlämning vad 
gäller den byggnadstekniska traditionen är: 

— Den byggnadsprincip som använts, dvs. 
den princip efter vilken bygget planlagts och 
utförts. Tecknen på att en båt byggts efter 
skalbyggnadstekniken finner man t. ex. i 
principen för sammanfogningen av borden; 
att ett fartyg byggts i skeletteknik i fogandet 
av bordbeklädnad till spant och andra in-
timmer. 

— Den form, vilken skrovet ursprungligen 
haft. Detta drag kräver oftast dokumentation 
och mer eller mindre omfattande rekonstruk
tion för att framträda. Formelementen i skro
vet är visserligen i stor utsträckning bundna 
till fartygets funktion, men det kan också ha 
etablerats i en kulturell tradition, genom på
verkan av de hydrografiska förhållandena i 
byggnadsområdet t. ex. 

— Formgivningen av de olika delarna, deras 
dimensionering samt konstruerandet av olika 
inre förband och timmer är ofta kulturellt 
bestämt i tid och rum. 

— Samma förhållande gäller för de tekniker 
och de material som använts för samman
fogningen av de olika delarna, t. ex. för bor
den i en skalbyggd båt. 

— Valet av träslag är avhängigt dels de krav 
man ställer på olika delar av farkosten (håll
fasthet, dasticitet osv.), dels vilka träslag 
som är vanliga och tillgängliga i byggnads
området. 

— Spåren av verktyg på de bevarade delarna 
anger de aktuella tekniska hjälpmedlen vid 
byggandet, en förutsättning för teknikens ut
förande. 

En viktig förutsättning för en dokumentation 
av en sådan lämning som Bulverketbåten är 
att dokumentationstekniken fångar spåren av 
den teknik med vilken den byggts. Kraven 

på noggrannhet och förmåga att återge de
taljer blir i detta avseende större ju mindre 
som är bevarat av fyndet, ju mer fragmen
tariskt fyndet är. 

En tolkning av dragen av byggnadstekni
ken i Bulverketbåten ger oss beskedet att 
båten faller inom den nordeuropeiska klink-
byggnadstekniken. Två detaljer i det tekniska 
utförandet anknyter till fynd från sen järn
ålder på sydöstra sidan av Östersjön. Det är 
dels sammanfogningen av borden, dels den 
typ av mastspår som tillämpats. Konstruktio
nen har således en viss anknytning till sla
viskt båtbyggeri i sen järnålder (Varenius 
1979 s. 31). 

Samtidigt talar det faktum att båten är 
byggd i furu för att den byggts på nordiskt 
och inte slaviskt område. I det senare domi
nerar ek som byggnadsmaterial i farkoster 
under den aktuella tiden, medan furu är 
mycket ovanligt. Det är desto vanligare på 
nordiskt område (Ellmers 1972 s. 307). Ser 
man till byggnadstekniken ur daterande syn
punkt finner man att den på flera punkter 
ansluter till de drag som var typiska i vi
kingatid och tidig medeltid: bottenstockar 
utan fäste i kölen, bottenstock-bite-snelle som 
tvärskeppsförband och styråra, uppenbarligen 
monterad på samma sätt som på de nordiska 
vikingaskeppen och -båtarna. 

Egenskaper och funktion 
Fynd av båtar och fartyg återspeglar även 
andra förhållanden än byggnadstekniken, 
nämligen de former och konstruktioner, som 
givit farkosten dess speciella förutsättningar 
och egenskaper. Informationer om dessa för
hållanden är viktiga för vrakundersökaren, 
eftersom de kan ge besked om vad för slags 
farkost det varit och vad som varit utmär
kande för den i de nämnda avseendena. 

Fartyg och båtar betecknas idag med ut
gångspunkt från deras funktion ( t .ex. last
fartyg, passagerarfärja), deras form (t .ex. 
flatäska), deras framdrivningsmedd ( t .ex. 
roddbåt) , genom en uppskattning av deras 
fartresurser ( t .ex. racerbåt) , och i någon 
mån av deras storlek (supertanker). Beteck
ningen kan också anknyta till den tradition 
eller det geografiska område inom vilket far-
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kosten är byggd (t. ex. Blekingseka) (McGrail 
1978 s. 140). 

Begreppet fartygstyp är komplext. Så har 
det också varit i äldre tider, något som har 
vållat forskare mycken huvudbry. Beteck
nandet av fartygstyper var inte konsekvent, 
utan utgick från olika slag av karaktäristika. 

Här skall inte något försök göras att djup
loda denna fråga. Men om man ser på den 
enkla kategoriindelningen ovan kan man 
finna att flera typgrupperingar utgår från 
karaktäristiska konstruktiva drag, t. ex. for
men, framdrivningsmedlen, storleken. 

Sett ur ett teoretiskt perspektiv, marin
arkeologens, skulle jag vilja ange ett fartygs 
eller en båts typ som en sammanfattning och 
definition av de drag i dess konstruktion och 
form som anger dess väsentliga egenskaper 
och ursprungliga användning. Således det 
ändamål för vilket den byggts och formats 
på ett visst sätt. Den sammanfattningen ut
görs i så fall inte bara av en namnbeteck
ning, utan är en redovisning av flera karak
täristiska drag. 

Drag i en farkosts konstruktion, som hör 
hemma i en sådan definition är: 

— Längd, bredd och djup. 

— Huvudmåttens inbördes förhållande, t. ex. 
längd: bredd. 

— Formegenskaper. Betr. dessa föreligger ett 
brett spektrum av olika egenskaper (och 
även kombinationer av sådana). Avsikten nu 
är inte att söka presentera dessa systematiskt. 
Som exempel skall bara nämnas några. T. ex. 
en flat botten, lämpad för grunda vatten, 
eller ett skarpt skrov som förutsättning för en 
god bidevindseglare. Det elastiska skrovet, 
som ger goda egenskaper i rörligt vatten, an
tingen det gäller öppna havet eller en strid 
flod, är ett klassiskt exempel på en sådan 
egenskap. Inom denna grupp finner vi också 
de egenskaper som kan räknas fram och som 
är av stor betydelse för bedömningen, t. ex. 
stabiliteten och lastförmågan, seglingsegen
skaper med en viss rigg osv., egenskaper som 
byggaren kanske inte själv kunde räkna 
fram, men som han byggde in i skrovet med 
utgångspunkt från sina samlade erfaren
heter. 

— Till de utmärkande dragen hör ocksä 
framdrivningsmedlens och manöverorganens 
karaktär och utformning. Dessa är ju ofta 
av grundläggande betydelse för farkostens 
förmåga och användning. 

I samband med dokumentationen och ana
lysen av ett annat fragmentariskt bevarat 
fartygsfynd, ett fartyg byggt med syteknik, 
påträffat vid Skeppargatan 4 i Stockholm, 
kunde man konstatera att detta var så starkt 
skadat att det inte var möjligt att ur de be
varade delarna utläsa annat än enstaka "typ-
givande" drag. Det var därför inte möjligt 
att säga något om fyndets ursprungliga "typ", 
medan man däremot kunde hämta en rela
tivt rik information ur spåren efter byggnads
tekniken. Av detta fartyg återstod bara en 
liten bit av kölen och en en stäv samt några 
delar av bordsidorna (Cederlund 1978). 

Bulverketbåten är något bättre bevarad 
och det kan därför vara intressant att pröva 
om man kan nå kunskap om denna båts 
" typ" genom ett studium av delarna, och i 
så fall i vilken utsträckning. 

De drag i Bulverketbåtens konstruktion, 
som kan berätta om detta och som är be
varade, är få: 

— Huvudmåtten är fastställda på ett unge
fär och är naturligtvis av betydelse, särskilt 
då längd-breddförhållandet, som anger om 
det varit fråga om ett kort och brett eller 
ett långt och smalt fartyg. 

— Dimensioneringen av de olika delarna i 
konstruktionen (i jämförelse med andra kän
da fartyg de r fartygsfynd) kan ange om det 
varit ett lättbyggt eller grovt konstruerat 
fartyg. 

— På samma sätt kan de inbördes avstånden 
mellan spanten ange om det varit avsett för 
tung last eller för manskapstransporter. 

— Framdrivningssättet och manövreringen 
och de detaljer, som finns bevarade av me
del för detta, är naturligtvis viktiga för ur
skiljandet av den aktionsradie, den fart osv. 
som fartyget kan ha haft. 

— De viktigaste bevarade dragen i Bulver
ketbåtens konstruktion, för förståelsen av dess 
ursprungliga egenskaper osv., är utan tvekan 
de tvärsektioner, som bildas av de återsteånde 
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bottenstockarna och bitena och som anger 
skrovets form på olika punkter längs center
linjen. 

En modell för tolkning av arkeologiska far
tygs- och båtfynd 

Arkeologer — och även marinarkeologer! — 
är ofta främmande för hur en fartygskropp 
skall bedömas, en kunskap som ju är central 
för både dokumentationen och tolkningen av 
sådana. För att finna en väg ur detta predi
kament skulle man kunna upprätta en under
sökningsmall eller -modell med vilken vissa 
grundläggande bedömningar skulle kunna 
göras. Man skulle kunna skapa en form för 
att avgöra vilka kunskaper man kan förvän
tas erhålla från olika slag av bevarade delar 
i ett fynd. 

En sådan modell bör anpassas till mate
rialet. I det här fallet är det således den i 
Nord- och Västeuropa sedan länge utbredda 
kölbåten byggd i skalteknik på klink som är 
aktuell. Andra typer av båtar, t. ex. flatbott
nade flodfarkoster i Mellaneuropa, kräver 
ett annat arrangemang av modellen. 

För att få en uppfattning av möjligheterna 
i detta avseende har jag diskuterat frågan 
med ett par skeppstekniskt utbildade perso
ner, civilingenjör Tord Byquist vid inst. för 
hydromekanik vid K T H , Stockholm, som 
bland annat konstruerar fartyg och båtar, 
samt museuminspektör Ole Crumlin-Peder-
sen, chef för Vikingaskibshallen i Roskilde 
och tillika skeppsbyggnadsingenjör. 

Vrakfynds bevaringstillstånd varierar ju 
kraftigt, men inte sällan kan man finna en 
viss likformighet i bevarandet. Bulverketbå
ten t. ex. tillhör en typ av vrak som inte är 
sällsynta, nämligen de som huvudsakligen be
står av intimren av de ursprungliga fartygen, 
i detta fall bottenstockar, biten och biteknän. 
Bordläggningen däremot är kraftigt skadad 
och närmast fragmentarisk. 

Vilken kunskap kan man dra ur ett vraks 
intimmer betr. det ursprungliga fartygets 
egenskaper, funktion osv. Ja, det beror på 
flera faktorer, t. ex. hur mycket som är kvar 
av de förra, om de förändrat sin form sedan 
utnyttjandet och vilka formelement de av
speglar. I princip är en tolkning av ett far

tyg baserad i första hand på bevarade spant 
och andra intimmer mer vansklig än en så
dan baserad på även bordläggning. Det be
ror på att det är svårare att kontrollera de 
förras form än de senares. Är tillräckligt 
många bottenstockar och spant bevarade i en 
klinkbyggd båt är det dock möjligt att göra 
en viss kontroll genom att studera hur bor
dens förlopp överensstämmer mellan uthugg
ningar för bord i spanten — såsom det ut
förts i fig. 2. 

Låt oss sätta upp några exempel och se 
vad de kan ge för besked. Civilingenjör By
quist och Ole Crumlin-Pedersen har försett 
mig med svaren på de uppställda frågorna. 
Mina frågor har varit: 

Hur mycket kan man räkna med att få 
reda på om ett fartygs ursprungliga egen
skaper och användning vid följande grader 
av bevarande: 

a) Om endast kölen är bevarad? 

b) Om längden över stäv kan rekonstrueras, 
liksom formen av midskeppssektionen? 

c) O m längden över stäv kan rekonstrueras 
liksom formen av midskeppssektionen och 
en ändsektion (längden förutsattes kunna 
rekonstrueras med stöd av antalet spant och 
deras inbördes avstånd eller bevarad köl och 
stävar) ? 

d) Om kölen, stävarna, en midskeppssektion 
samt bägge ändsektionerna är bevarade? 

e) O m hela skrovet är bevarat? 

f) Om hela skrovet är bevarat och dessutom 
rigg, andra framdrivningsmedd, manövre-
ringsorgan osv.? 
Svaret på fråga a) blir att med kölen kan 
man endast ange fartygets längd över köl, 
och möjligen ange om det varit skarp- eller 
flatkölat. 

Teknikernas svar på de följande frågorna 
blir: 
b) Om längden över stäv samt midskepps-
sektionens form är känd kan man utläsa nå
got om stabiliteten, med en viss osäkerhet. 
Man kan också säga något om farkostens 
segelegenskaper (god eller dålig seglare). In
går konstruktionsdetaljerna i den sektionsrit
ning som man utgår ifrån kan det också 
finnas möjlighet att jämföra dem med mot-
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svarande i andra fynd eller farkoster, för att 

söka avgöra om fartyget varit lätt eller kraf

tigt byggt-
c) Om man även har kännedom om formen 
hos någon av ändsektionerna kan man där
igenom något utvidga kunskapen om seg
lingsförmåga, kursstabilitet, samt även om 
de vatten för vilka farkosten byggts (strömt 
vatten, vågbildning e t c ) , eftersom skrovet 
kan ha formats för att tillgodose krav i den 
vägen. 

Man kan slutligen också beräkna lastkapa
citeten. I de ovannämnda alternativen är an
nars underlaget inte tillfyllest för att göra 
skeppstekniska beräkningar, vilket är fallen i 
det följande. De utgör istället bedömanden 
baserade på erfarenhet. 

d) Om ett vrak är så väl bevarat att man 
kan fastställa både längdsektionens och tre 
tvärsektioners form, varav en midskeppssek-
tion (vilket innebär att kölen, bägge stävarna 
och de relevanta spanten är bevarade), är 
förutsättningarna bättre än i de förra alter
nativen. Det finns nu möjlighet att utföra en 
ungefärlig linjeritning, dvs. att dra linjerna 
för skrovets form med stöd av de totalt fem 
utgångspunkter, som två stävar och tre spant 
utgör. Resultatet kan sägas bli en linjerit
ning behäftad med vissa felmöjligheter p. g. a. 
svårigheterna att fastställa linjeföringen 
exakt. Till utnyttjandet av linjeritningen 
skall vi återkomma i nästa exempel. 

e) Det förekommer att hela skrovet av ett 
fartyg kan bevaras eller rekonstrueras full
ständigt. Wasa och dess skeppsbåt är exem
pel på det. I ett sådant fall finns det förut
sättningar att utföra fullständiga skeppstek
niska ritningar av skrovet. Den ritning, som 
framförallt är intressant är linjeritningen. 
Med hjälp av denna kan farkostens form
stabilitet beräknas. Dessutom kan man med 
data från linjeritningen göra en approxima
tiv beräkning av farkostens släpmotstånd 
inom det aktuella fartområdet. Finns det där
till en noggrann byggnadsritning uppgjord 
kan man efter ett omfattande beräknings
arbete fastställa farkostens masscentrum och 
därmed dess stabilitetskurvor. 

Har man tillgång till segel- och riggrit
ning kan beräkningarna kompletteras med 

beräkningar avseende krängningsvinklar och 
fart vid varierande vindstyrkor och vindrikt
ningar. 

Vill man ha noggrannare värden på släp
motståndet kan detta erhållas genom modell
försök i släpränna. Enligt vedertagna meto
der kan sedan modellens släpmotstånd om
räknas till släpmotståndet i full skala. 

Viktig information om farkostens seglings
prestanda kan man också få genom modell
försök. Sådana kräver dock en omfattande 
och avancerad mätutrustning som gör det 
möjligt att mäta de krafter och moment som 
verkar på modellen under seglingsattityd. 
Man kan slutligen också beräkna lastkapaci
teten. 

f) Det sista alternativet innebär att man 
påträffar inte ett vrak efter en båt eller ett 
fartyg utan en fullständig farkost, något som 
ju är sällsynt, åtminstone i marinarkeologiska 
sammanhang. Situationen som sådan innebär 
att man antingen kan kasta loss med fartyget 
direkt eller bygga en fullskalereplik, och att 
ta ut det i sin rätta miljö för att pröva dess 
egenskaper praktiskt. Sådana försök med 
repliker har ju gjorts i flera fall med intres
santa resultat, t. ex. med den danska Inge 
Gram och faeringen från Gokstadsfyndet som 
utgångspunkter (Crumlin-Pedersen & Niel
sen 1965; Mc Kee 1974). 

Här kan det finnas anledning att understryka 
att de besked som erhålls genom olika skepps
tekniska beräkningar utgör en vetenskaplig 
tradition utvecklad för att analysera stora 
fartyg byggda i vår tid. Det finns en lucka 
mellan skeppsteknikerns resultat och prak
tiska erfarenheter, en lucka som de förra 
villigt erkänner. Med praktiska erfarenheter 
menar jag då de icke kodifierade bedöm
ningar som en båtbyggare eller skeppare kan 
utföra på grundval av sin långa gärning, om 
ett fartygs egenskaper och funktion. Det är 
också den typen, som i första hand kommer 
till uttryck i praktiska prov med repliker av 
gamla fartyg, uppblandad med de tekniska 
prov som företas. 

Några rader bör också ägnas en annan 
diskrepans med direkt anknytning till det 
nämnda. Relativt få marinarkeologer eller 
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Fig. 1. En sammanställning i form av tre midskeppssektioner (och en spantruta) i samma skala av fyra 
båtar brukade kring Östersjön, överst t. v. Danzig-Ohra II från vinkingatid, ett 11 m långt och 2,27 m 
brett lastfartyg (L:B 1:4,84) (Lienau, 1934 och Ellmers 1972, s. 305 f.). överst t .h . Valsgärde II , från 
vikingatid, troligen ett roddfartyg, med en längd av 9,15 m och en bredd av 1,95 m (L:B 1:4,7). Av 
fartyget återstod endast naglar, beslag m. m. varför den illustrerade midskeppssektionen är en rekonstruk
tion med utgångspunkt från dessa delars in situ-läge (Dyfverman 1929). Nederst t. v. Bulverketbåten, 
troligen från tidig medeltid, 7—9 m lång och ca 2 m bred (L:B 1:3,5 till 1:4,5); samt slutligen nederst 
t. h. en gotländsk tvåmänning frän 1900-talet. Egentligen hade i storleksavseende sektionen av en tre-
männing varit mer lämpad. Ritningar av en sådan har dock inte kunnat lokaliseras. För tvåmänningen 
har tyvärr inte nägon midskeppssektion kunnat erhållas, varför istället en spantruta utnyttjats, vilken 
ger skrovets form, men inte de inre konstruktionerna. Båtens längd är 4,7 m, bredden 1,65 m (L:B 
1:2,84) {Träbiten 1976/12). — Comparison at same scale of midship sections and one frame section of 
four boats used in the Baltic Sea area: Upper left: Danzig-Ohra 11: Viking period, cargo ship, length 
11 m, width 2.27 m (L:W 1:4.84) (Lienau 1934, Ellmers 1972, p. 305 f.). Upper right: Valsgärde II 
Viking period, probably a rowing vessel, length 9.15 m, width 1.95 m (L:W 1:4.7). All that survied of 
this boat were the nails and mountings, e t c , which explains why the midship section is illustrated as a 
reconstruction based on positions in situ of the surviving parts (Dyfverman 1929). Lower left: the Bul
verket boat, probably Early Medieval, length 7—9 ni, width ca. 1.8 m (L:W 1:3.8 to 1:5). Lower right: 
a Gotlandic "tvåmänning" (local craft for two persons, used for fishing close to the coast) from the 
1900's. With regard to comparative size in this illustration, the section of a "tremänning" (local Got
landic craft for three persons used for fishing out at sea) would have been more suitable, but drawings 
of such could not be located. Unfortunately no illustration of the midship section of a "tvåmänning" 
was available and so that through a frame is given, depdicting the form of the hull but not the inner con
struetions. Length of boat 4.7 m, width 1.65 m (L:W 1:2.84) (Träbiten 1976/12). 

Fig. 2. De mest karaktäristiska av de delar av Bulverketbåten, vilka tagits tillvara är bottenstockarna 
med biten och biteknän. Genom att sammanställa de av dessa, vilka är rekonstruerbara, i en perspek
tivteckning är det möjligt att åskådliggöra en del av skeppets utseende. Genom att bordens förlopp 
mellan de olika spantens uthuggningar för desamma får ett jämt förlopp vid sammanställningen på rit
ningen, kan man säga att bilden är relativt riktig. Felkällor finns naturligtvis, vilka dock sannolikt into 
har så stor betydelse. En sådan är att några av bottenstockarna kan ha tillhört den andra halvan av-
skrovet och att nu försvunna sådana varit placerade här. Den nu beskrivna bilden( överst i figuren) 
åskådliggör Bulverketbåten sedd från midskeppet mot aktern. Streckade partier är sådana för vilka un
derlag för återgivning saknats helt. 
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1 de två undre bilderna har på motsvarande sätt båtens konstruktion åskådliggjorts som ritningar i 
vertikal projektion akterifrån. På den högra har samma bottenstockar, biten osv. lagts i projektion, var
efter bordens förlopp kunnat dras efter bottenstockarnas konturer och uthuggningar. I den vänstra bil
den har intimren lyfts bort varvid en ändvy av båten kvarstår — med reservation för de (streckade) 
partier för vilka underlag till rekonstruktion saknas. 

Dessa tre bilder ger i första hand en illustration till skrovets utseende och form, medan de däremot med 
hänsyn till det svaga rekonstruktionsunderlaget torde utgöra ett svagt underlag för att utföra skeppstek-
niska beräkningar eller för att skapa en trogen replik av den ursprungliga båten. Ritningarna i fig .1 och 
2 är återgivna i samma skala. — The most characteristic parts of the Bulverket boat are the lower frame 
timbcrs with bite and bite knees. By combining the leconstructable parts into a perspective drawing, it 
is possible to partly depict the original appearance of the boat. The drawing is to be considered rela
tively accurate since the stråkes are spaced according to evenly distanced strake-notches in the frames. 
Inaccuracies can naturally occur but these are not likely to be of weight. One such arises from fact that 
a number of the lower frame timbers can be missing and those placed here can belong to the other end 
of the hull. This illustration (uppermost) depicts the Bulverket boat seen from amidships facing aft. 
Those parts for which evidence is completely lacking are dotted. 

The two lower illustrations correspondingly depict details of construction of the boat in vertieal pro
jection from the stern. On right: the same lower frame timbers, bite e t c , are placed in projection 
wbereupon lhe positions of the stråkes are drawn following the contour and notches on the lower frame 
timbers. On left: the inner consturetions have been removed leaving an end-view of the boat — with 
reservations for those parts (dotted) for which envidence is lacking. 

These three illustrations primarily depict the appearance and form of the hull. However, since these 
reconstruetions rest on rather weak foundations (see above) they probably provide a poor basis for esti-
mates on the technology ol lhe boat or for making a reliable rcplica of the original boat. Figs. 1 and 2 
are drawn to the same scale. 
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andra har ännu givit sig in på skeppstekniska 
beräkningar av gamla skepps- eller båtfynd. 
Den här presenterade diskussionen har så
ledes få referenspunkter i arkeologisk littera
tur att ta stöd i. 

Det som då återstår att utnyttja är så
ledes skeppsteknisk litteratur, inriktad på 
större nyttofartyg eller tävlingssegelbåtar. 
Förhållandevis litet av denna litteratur är 
anpassad till marinarkeologens målsättningar 
och således svår att använda. Denna brist på 
adekvat facklitteratur är ett av skälen till 
att jag vänt mig direkt till skeppstekniker 
med mina frågor, och jag får därmed också 
ta deras bedömanden för goda referenser. 

I den redovisade modellen utgick vi ifrån 
att det var frågan om vrak med huvudsak
ligen intimmer och tvärförband bevarade, 
sådana som Bulverketbåten. Man kan natur
ligtvis tänka sig en motsvarande modell för 
vrak i vilka främst borden återstår. Exempel 
på en sådan mall, eller ett utkast till en 
sådan, skulle då kunna vara: 

a) fartyg med endast kölen bevarad 

b) fartyg med kölen, delar av stävarna och 
ca hälften av underskrovets bord bevarade 

c) fartyg med underskrovet bevarat 
osv. 

Denna typ av formrester ger andra förut
sättningar för analys än ovan, i en stigande 
skala från a ) . 

Ett tillämpningsförsök på Bulverketbåten 
I den föreliggande situationen finns, vilket 
är underförstått, möjlighet att pröva ett av 
alternativen i modellen, eftersom den svarar 
mot Bulverketbåtens tillstånd. För denna 
gäller att längden är känd, tillika med en 
mittsektion och en ändsektion. De slag av 
svar som vi bör få med de förutsättningarna 
finns formulerade under c) ovan. 

Den som tillfrågades i detta fall, civ. ing. 
Tord Byquist, började med att förklara att 
underlaget är så klent att det inte kan bli 
fråga om mer än bedömanden och att fel
möjligheterna i slutsatserna är flera. Det be
tyder med andra ord att man har relativt 
små möjligheter att dra slutsatser om form, 
egenskaper och funktioner för så fragmen

tariska fynd som Bulverketbåten. 
Det kan vara lämpligt att då börja med de 

typgivande drag som längd och bredd samt 
spantavstånden utgör. Bulverketbåten har 
varit en relativt liten farkost jämfört med 
andra kända fynd från vikingatiden, 7—9 m 
lång och ca 2 m bred. Jämfört med sentida 
allmogebåtar på Gotland motsvarar den tre-
männingen i både längd och bredd (Eskeröd 
1970 s. 158 f.). 

Bulverketbåtens längd—breddförhållande 
kan med anledning av den angivna osäker
heten betr. längden inte rekonstrueras exakt. 
Den förra kan, om man utgår från de an
givna, ungefärliga siffrorna ha varit från 
1:3,5 till 1:4,5. 

I den tabellariska jämförelse som Ellmers 
gör beträffande dessa förhållanden i kända 
fartygsfynd ligger förhållandena för krigs
skepp mellan 1:4,5—7,2, för handelsskepp 
mellan 1:2,3—4,9 (Ellmers 1972 s. 34). 
Bulverketbåten skulle därmed snarast höra 
hemma bland de som handelsfartyg definie
rade fynden, med ett bredare och lastdrygare 
skrov. Man bör emellertid vara uppmärksam 
på att denna värdering främst gäller större 
fartyg. Det är inte alls säkert att den lilla 
Bulverketbåten bör eller kan hänföras till 
någon av de nämnda kategorierna. Man bör 
därför sannolikt nöja sig med att konstatera 
att båten vare sig är speciellt bred eller 
smal i förhållande till längden. 

Det genomsnittliga spantavståndet i Bul
verketbåten, som det kunnat rekonstrueras 
(ca 90 cm) , är inte heller särskilt utmärkan
de. Ellmers skriver i nyss refererade arbete 
att handelsfartyg som regel vid midskepps-
partiet hade ett kortare spantavstånd än i 
ändskeppen, med hänsyn till årornas och 
lastens placering. Avståndet i ändskeppet var 
i regel ca 1 m (Ellmers 1972 s. 33 f.). En 
sådan förtätning av spanten midskepps kan 
inte urskiljas i Bulverketbåten. Eftersom 
Bulverketbåten rimligtvis inte utgjort ett 
krigsfartyg och på den här punkten inte mot
svarar handelsfartygen kan detta förhållan
de vara ytterligare ett tecken på att den 
inte tillhör någon av de nämnda kategorier
na. Man bör söka andra karaktäristika för 
att definiera dess egenskaper och funktion. 
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Tord Byquists utlåtande om midskepps
sektionen utgår från dess relativt breda och 
platta form — i förhållande till båtens längd. 
Den formen innebär att båten bör ha varit 
relativt grundgående. Skrovet blir mer be-
gynndsestabilt, dvs. mer stabilt vid små 
krängningar, än ett smalt skrov. Den platta 
botten innebar troligen stor avdrift vid seg
ling (försåvitt inte den nu saknade kölen 
varit speciellt djup) . 

Går man över till sektionen i det akterliga 
ändskeppet så anser Tord Byquist att den har 
en relativt normal form, ej speciellt V-for-
mad, inte heller speciellt U-formad. V-form 
innebär goda bidevindsegenskaper vid seg
ling, U-form det motsatta. 

Vill man sammanfatta bedömningarna av 
midskepps- och ändsektion i detta avseende 
kan man säga att det troligen varit fråga om 
en medelmåttig eller svag seglare. 

Jämför man dimensioneringen av timren i 
de befintliga tvärsektionerna med desamma i 
samtida fynd av motsvarande storlek finner 
man att båten varken varit särskilt lätt 
eller särskilt tungt byggd. Den något mindre 
faeringen från Gokstadfyndet är t. ex. be
tydligt mer lättbyggd (ej illustrerad hä r ) , 
medan den något större båten från Danzig-
Ohra ( I I ) är kraftigare dimensionerad (fig. 
1) — även om man tar hänsyn till skillna
derna i storlek (Mc Grail 1974; Mc Kee 
1974; Lienau 1934). 

Av Bulverketbåtens framdrivnings- och 
manövreringsmedel återstår inte mycket. Mid
skeppssektionen har spår efter en mast, som 
säkerligen varit riggad med ett råsegel. Ak
tersektionens bite har hål för fästande av en 
styråra. Spår efter åror, århål i borden eller 
motsvarande kan inte identifieras. 

Det är således inte mycket man kan säga 
om den båt som döljer sig bakom båtdelarna 
påträffade i Bulverket. Sammanfattningsvis: 
Vi får bilden av en båt med den ungefär
liga storleken av ca 7 — 9 x 2 m och med ett 
längd-breddförhållande av mellan 1: 3,5 och 
1: 4,5. Skrovet har alltså inte varit speciellt 
brett eller smalt i förhållande till längden i 
jämförelse med andra samtida fynd. Båten 
förefaller varken speciellt lätt eller speciellt 
tungt byggd. 

Att döma av midskeppsspantet har skrovet 
varit relativt grundgående och även relativt 
begynndsestabilt. Spår efter åror, århål och 
motsvarande saknas i den fragmentariska 
lämningen. Båten har uppenbarligen burit 
mast och därför kunnat seglas, troligen med 
ett råsegel. Ändskeppets form är relativt nor
mal, vilket kan tolkas som att båten kunnat 
segla, men troligen inte speciellt väl, enligt 
våra normer. Den platta botten i midskepps
sektionen innebar troligen också stor avdrift 
vid annat än medvindssegling. Båten har 
haft styråra. 

Det nu sagda utgör ett försök att på basis 
av de bevarade lämningarna bestämma bå
tens teoretiska typ. Som synes är det bara 
några av de ursprungliga dragen som kan 
skiljas ut. 

Därmed är ändå inte möjligheterna ut
tömda när det gäller att söka båtens reella 
typ, dvs. dess egenskaper och funktioner i 
det vikingatida samhället. Med stöd av den 
utförda analysen av dokumentationsmateria
let vad avser byggnadsteknik och egenskaper 
— om än begränsad — kan man gå vidare 
till andra bättre bevarade fynd, ikonogra
fiska och skriftliga källor för att finna lik
heter och förtydliganden, en fråga som bl. a. 
Ellmers diskuterat i sitt arbete om vikinga
tida handelssjöfart (Ellmers 1972 s. 11 f.). 

Vid ett sådant komparativt studium, som 
inte skall företas här, kan man utgå från en 
hypotes, som således skall bekräftas eller av-
kräftas genom andra källor. 

En sådan hypotes för Bulverketbåtens d d 
skulle kunna utformas på följande sätt: 

Båten har varit relativt liten. Detta och 
dess begränsade seglingsegenskaper gör det 
troligt att den ej använts för långfärder över 
öppet hav, utan troligen för kortare färder, 
i första hand vid kusten. Den har varit rela
tivt stabil och har haft ett gott arbetsut
rymme midskepps. Det grundgående, som 
midskeppssektionen avslöjar, bör ha passat 
väl vid långgrund kust. Man kan därför för
moda att båten byggts och brukats vid den 
gotländska kusten. 

Storleken och de ovan angivna dragen är 
indikationer på att den kan ha brukats för 
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fiske vid kusten, eller möjligen till havs. Det 
kunde med hänsyn till detta vara av bety
delse att göra en närmare jämförelse mellan 
Bulverketbåten och de tremänningar, som än 
existerar. De utgör bägge båttyper, som kan 
ha vuxit fram inom samma geografiska om
råde, för samma naturliga förutsättningar 
och för en likartad funktion. 

Denna hypotes är utmanande för den kri
tiske, särskilt som den vilar på ett svagt un
derlag. Men den är avsedd att vara utma
nande. Det är kanske fullt möjligt att med 
annat material slå omkull de anförda argu
menten och att sätta in bättre. Varsågod! 

På frågan om en båt av Bulverketbåtens 
typ varit byggd för bruk på mindre innan-
vatten, typ Tingstäde träsk, skulle jag vilja 
svara nej. Vår erfarenhet av både arkeolo
giska fynd och senare tiders båtbruk talar för 
att man i sådana vatten främst använde 
stockbåtar (ett spant av en sådan har på
träffats i Bulverket) (Varenius 1979 s. 5) , 
ekor och flottar. De klinkbyggda farkosterna 
med segel synes främst ha hört hemma vid 
kusterna, eller de stora insjöarna (Eskeröd 
1970 s. 68 f.). Det finns därför skäl att anta 
att Bulverketbåten rotts i en å eller dragits 
över land från Östersjön till Tingstäde träsk, 
kanske för speciella uppgifter vid Bulverket. 

Rekonstruktion i modell och replik 
En rekonstruktion i modell eller ritning av 
ett fynd av en farkost kan ha olika syften. 
De vanliga är för det första ett allmänt, 
illustrativt syfte, t. ex. i en museiutställning, 
för det andra som en testmodell eller -rit
ning för att nå fram till lösningar av olika 
problem avseende hur fartyget ursprung
ligen varit byggt eller brukats. I bägge till
fällena bör förutsättningen vara en tillför
litlig dokumentation inriktad på att fånga 
de bevarade element med vilka rekonstruk-
tören arbetar. 

Bulverketbåten innefattar i sig, genom sitt 
fragmentariska tillstånd, begränsade rekon
struktionsmöjligheter. Ändå ger de bevarade 
delarna vissa möjligheter att visualisera nå
got av båtens ursprungliga form och kon
struktion, huvudsakligen genom att man 

samordnar de tvärsektioner som de bevarade 
bottenstockarna och bitena bildar. 

Både rekonstruktion i modell och riktning 
har prövats beträffande Bulverketbåten. B. 
Varenius har använt sig av modeller i skala 
1: 10 i balsaträ av båtens intimmer, bl. a. för 
att fastställa dess ursprungliga längd och prö
va bottenstockarnas placering (Varenius 1979 
s. 20). De rekonstruktionsritningar som illu
strerar denna artikel utgör en sammanställ
ning av de bottenstockar och biten, som 
uppenbarligen tillhör den aktra halvan av 
skrovet. Det är som nämnts inte möjligt att 
avgöra om alla bottenstockar bevarats. Bord
stråkens förlopp torde ändå bli relativt lik
artat (fig. 2) . 

Varenius rekonstruktion har haft ett ve
tenskapligt syfte, den senare främst ett åskåd
liggörande. 

Byggandet av repliker i full skala av far
tygsfynd utgör en utomordentlig möjlighet 
att pröva dem vetenskapligt i olika avseen
den — om originalet är tillräckligt bevarat 
för att tillåta en reproduktion. Byggandet av 
en replik av ett fynd, som inte är i stort sett 
fullständigt bevarat eller rekonstruerat, inne
bär en överskuggande risk för att de luckor 
som föreligger i originalet överbryggas med 
oriktiga och generaliserande lösningar. Dessa 
gör repliken och dess egenskaper missvisande. 
I Bulverketbåtens fall är det, med hänsyn till 
de begränsade informationer, som original
materialet ger, uteslutet att utföra en replik 
med krav på trohet till den båt, som varit 
i bruk vid Bulverket i Tingstäde träsk. 

Val av dokumentationsteknik 
Som underlag för de bestämningar av en båts 
byggnadsteknik och ursprungliga egenskaper, 
som diskuterats här, ligger som regel en 
dokumentation av originaldelarna. En ana
lys utförd direkt på originaldelarna ställer 
sig vanligtvis otymplig och svårredovisad. 

Vilka krav bör man ställa på den doku
mentation, som marinarkeologen utför på ett 
fynd av Bulverketbåtens typ, ett båtfynd som 
är fragmentariskt men där ändå viktiga in
formationer om byggnadsteknik och egen
skaper kan utläsas? 

Valet av dokumentationsteknik bör utgå 
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från vilket slag av information man önskar 
att ta tillvara, och i vilken utsträckning man 
avser att göra det. Detta i sin tur är bl. a. 
beroende av vilka resurser man kan sätta in 
i undersökningen, men också av vilket slag 
av lämning det är fråga om och hur väl be
varad den är. 

Ett fynd kan vara av en sådan karaktär, 
t. ex. av så sen datering, att marinarkeologen 
inte ser skäl att samla in information genom 
en ingående dokumentation, information som 
han lättare kan erhålla på annat sätt. 

Man kan välja dokumentationsformer som 
främst tar sikte på att registrera de byggnads
tekniska detaljerna. Det är också möjligt att 
utnyttja sådana som ger ett ritningsunderlag 
med vilket det är möjligt att göra bedöm
ningar efter beräkningar betr. fartygets ur
sprungliga form, egenskaper, funktion osv. 
Eller sådana med vars hjälp det är möjligt 
att bygga modeller och repliker för skepps
tekniska och praktiska prov eller i illustra
tivt syfte. 

I det fall som Bulverketbåten represente
rar är båten bevarad i ett ganska fragmenta
riskt tillstånd. Men det finns ändå möjligheter 
att samla in väsentlig information rörande 
både byggnadstekniken och formelementen. 

För dokumentationsarbetet finns det flera 
olika tekniker att välja bland. Flera av dem 
kompletterar varandra: 

1. Uppmätning och avritning i vald skala 
var den dokumentationsteknik som tilläm
pades när båten dokumenterades på 1930-
talet. Det innebär att man mäter in olika 
punkter på objektet och överför avstånden 
mellan dem till ritning. Linjer m. m. mellan 
dessa punkter dras därefter på fri hand. Tek
niken är allmänt tillämpad och kan, särskilt 
om man tar hjälp av koordinatsystem, ge 
både noggranna och åskådliga resultat av de
taljer och helhet. En brist ligger i risken att 
man genom frihandsritandet lägger in detal
jer och konturer felaktigt, så som skett för 
Bulverketbåtens del. 

2. Fotografering utgör alltid en viktig form 
för dokumentation i första hand som komple
ment till ritningar. Fotografierna ger påtag
lig visuell information om objektet i detalj 

och helhet, men ger inte ett mätbart under
lag på samma sätt som ritningar. 

3. Det gör däremot fotogrammetriska rit
ningar, baserade på stereofotografering av 
objektet. Tekniken ger tekniskt sett en hög 
noggrannhet och detaljrikedom, men kräver 
samtidigt en ingående tolkning och uppfölj
ning från marinarkeologens sida i samband 
med utritningen. 

4. Registrering av ytan i delar i en båt- eller 
fartygslämning kan erhållas genom avgnugg-
ning. En sådan prövades med gott resultat 
vid dokumentationen av Bulverketbåten 1975. 
Genom avgnuggning över ett tunt papper 
framträder inte bara konstruktiva detaljer 
tydligt utan också verktygsspår, t. ex. yxhugg, 
detaljerat. 

5. Det är också möjligt att utföra avgjut
ningar av delarna i ett fynd. En sådan doku
mentation är svår att reproducera i tryck och 
motsvarande, men kan däremot ha ett stort 
illustrativt värde. Den kan också vara av 
värde vid rekonstruktionsförsök, undervis
ning m. m. Dokumentationsresultaten är oför
delaktiga ur lagringssynpunkt. 

För den slutliga dokumentationen av Bul
verketbåten valde museet att tillämpa en tek
nik som kan sägas sammanfatta några av de 
ovan nämnda och samtidigt undanröja några 
av de felkällor som dessa kan medföra. 

Tekniken, som brukar benämnas "fullskale-
dokumentation", har framtagits för arbetet 
med de fem vikingaskeppen i Vikingaskibs-
hallen, Roskilde, Danmark. Den innebär att 
en formbeständig folie läggs över objektet, 
varefter dess konturer och detaljer ritas av 
i full skala genom att ritaren med pennan 
följer konturer osv. under den genomskin
liga folien. Tekniken innebär att man erhål
ler ritningar, som genom r i t a r b d d s "kalke-
ringsprincip", har en mycket hög noggrann
het. Detaljrikedomen blir likaså hög. Full-
skaleavbildningarna kan senare fotograferas 
ned i en hanterlig skala. Med stöd av dessa 
är det möjligt att pröva sammansättningen 
av delarna, bygga rekonstruktionsmodeller 
osv. (Crumlin-Pedersen 1977). 

Tekniken fyller de krav som kunde ställas 
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på dokumentationen av Bulverketbåten betr. 
både formegenskaper och detaljer. Avrit
ningen av de 29 båtdelarna krävde ca en 
månads arbete för en person. 

Ett annat tänkbart alternativ för dokumen
tation hade varit utförande av skalritningar 
samt fotografering. Detta arbete hade tro
ligen tagit något kortare tid, med risk för 
viss schematisering och vissa fel. Fotografe
ringen hade inneburit en fördelaktig, visuell 
kontakt med materialet. 

En fotogrammetrisk dokumentation hade 
kunnat utföras relativt snabbt, men hade 
krävt en omfattande tolkning vid utritningen 
från stereofotona. Denna hade säkerligen 
krävt samma tidsinsats som fullskaledoku-
mentationen. 

Avslutningsvis skulle man, för att åter
vända till den inledande frågan, kunna säga 
att det som museet uppnått med utförandet 
av en ny, fullständig och noggrann doku
mentation av Bulverketbåten är at t : 

1. Man nu kan bevara en pålitlig informa
tion om båten för framtiden, även om origi
naldelarna skulle falla sönder eller ytterligare 
förstöras genom deras bristfälliga konserve
ring. Informationen kan reproduceras och 
spridas för att ge en ökad kännedom om 
fyndet, vilket också skett (Varenius 1979). 

2. Dokumentationsmaterialet ger (bl. a. ge
nom nämnda publikation) bättre möjligheter 
för forskare att studera den byggnadsteknik 
med vilken båten byggts och även analysera 
dess egenskaper, funktion osv. 

Även om den noggranna dokumentationen 
av båten nu existerar framstår det dock som 
väsentligt att bevara originalmaterialet. Dels 
som en kontroll av den utförda dokumenta
tionen, dels för framtida, förnyade analyser 
och studier. Det är därför viktigt att de an
frätta och sköra delarna genomgår en mo
dern konservering inom en relativt snar fram
tid. 
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The Bulverket boat 
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The remains of a dinker-built boat were 
recovered in the 1930's during investigation 
of Bulverket, the palisaded lake-fortress in 
Tingstäde träsk, a lake on Gotland. Since 
then the boat fragments, 29 in all, have been 
stored in the Museum of National Antiquities, 
Stockholm. 

Evidences suggests that the vessel belongs 
to the l l t h century, the period to which 
Bulverket has also been ascribed. If this 
dating is correct, then this is one of the few 
finds of boat remains in Sweden from the 
Late Viking Period or Early Middle Ages. 

In 1975 these boat fragments were used in 
a course on marine archaeology at the Uni
versity of Stockholm. In 1977 they were de
posited in the Swedish National Maritme 
Museum for thorough investigation — which 
had not previously been done. 

The author proposes a means of analysis 
of the various elements in a boat-find to-
discover the type of vessel (the original 
purpose for which it was built) with 
regard to boat-building techniques, indi
vidual charaderistics and function. On this 
basis, the author works out a theoretical mo
del for type-identification of fragmentary 
remains of smaller dinker-built vessels with 
regard to their degree of preservation. 

Accordingly, the remains of the vessel from 
Bulverket are interpreted as representing a 
boat with an original length of 7—9 m and 
width of ca. 2 m. Thus length/width propor
tions were between 1:3.5 and 1:4.5, suggesting 

that the hull was not markedly broad or 
narrow with respect to other comparable boat 
finds. The vessel seems not to have been 
especially Hghtly or heavily built (Fig. 1). T o 
judge from the form of the midship frame 
the boat was relatively shallow-draught and 
had relative initial siability. Traces of oar-
holes or their equivalents are lacking. The 
boat carried a mast, probably with a square 
sail. The form of the stern is relatively nor
mal which can indicate that the boat could 
sail, though probably not very well by present-
day standards. The flat bottomed section 
amidships probably caused strong drift during 
other than fair-wind sailing. The boat had a 
steering oar. 

With the help of a theoretical definition, it 
is possible to proceed to other finds and com
parative sources and there seek parallels and 
clarifications which can place the find in its 
original setting. The author proposes the 
following: most likely the boat was intended 
for shorter journeys along the coast. I t was 
relatively stable with plenty of working space 
amidships. Its shallow draught would have 
suited a shallow coast. From this and from 
other evidence, it seems obvious that the boat 
was built on the coast of Gotland. Possibly the 
boat was used for fishing, either along the 
coast or out at sea. 

Finally the author discusses reconstrudions 
in model and replica form, and also reviews 
the different recording-mdhods suitable for 
a boat-find of this type. 
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