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This artide concerns the 1978 survey of ancient monuments in Västrum 
parish in the archipelago south of Västervik on the east coast of Sweden. 
The author discusses how the results of the survey can be given a broader 
dimension by maritime and marine archaeological investigations. A study of 
old sailing records can also be very fruitful — as in the present case where 
this area was mentioned in King Valdemar's "Danish Itinerary" from the 
1230's. A research project along the sealines is presented. 

Peter Norman, Trollebergsvägen 13 B, S-222 32 Lund, Sweden. 

Sommaren 1978 arbetade jag som fornmin-
nesinventerare för Riksantikvarieämbetet. 
Mitt arbetsområde var Västrums socken, en 
skärgårdssocken strax söder om Västervik. 
Skärgården där visar upp ett ganska typiskt 
register av fornminnen. Förutom en del äldre 
gravar, främst då från bronsåldern, finns det 
nästan enbart rent historiska lämningar. 

Det rör sig dels om lämningar av rent 
lokal karaktär, som rester av en fast fiske
plats samt ruiner av övernattningsstugor, vil
ka använts av fiskarena i området. Förutom 
dessa lämningar finns det också rester av så
dant som haft en mer vidsträckt betydelse. 
Här är det frågan om vårdkasrester. begrav
ningsplatser för förbipasserande sjöfarande, 
inskriptioner, uppgifter om en krog samt en 
labyrint. 

Vad kan då dessa skärgårdslämningar säga 
oss? För att få ut någonting av dem måste 
vi sätta in dem i ett större sammanhang. 
(Jag räknar då endast med de sista av ovan 
nämnda typer, dvs. de som haft betydelse 
i ett vidare geografiskt perspektiv.) 

Genom socknens skärgård går en segelled 
som sedan gammalt har varit av betydelse för 
nationell och internationell handel. De flesta 
av de ovan omtalade fornminnena ligger i 
omedelbar anslutning till denna led, som 
bl. a. danskarna seglade då de hade Balti
kum på 1200- och 1300-talen. Det är också 
danskarna som står för den första litterära 
beskrivningen av leden. I kung Valdemar 
Sejrs jordebok från 1230-talet beskrivs den 
danska segelleden från Utlängan i Blekinge, 
längsmed hela östkusten upp till Arholma i 
Roslagen. Vidare gick den via Åland, södra 
Äbolands skärgård och Porkkala i Västny-
land, ner till Reval (Tallinn) i norra Est
land. 

Seglingsbeskrivningen, som populärt kallas 
för det Danska itinerariet, innehåller namn 
på de platser där leden gick fram. I över
sättning från den latinska texten beskrivs 
sträckan från Kalmar till Bråviken enligt 
följande: Från kalmarne till dyur 9. Där
ifrån till winö 3 (4) . Därifrån till sporae 
(Spårö) 3. Därifrån til hambrae (Halmare 
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H) 2 och förbi hambrae 1. Därifrån till asko 
(St. Asko) 1 och förbi asko 1 och från asko 
till quetnae (Kvädö) 1. Därifrån till örsund 
(möjl. Barösund) 2. Därifrån till waeggi 
1. Därifrån till ulfsund (Olsösundet H) 1. 
Därifrån till rotaesund (Rotsundet) 1. Där
ifrån till alrecki (Arkö) 2. Därifrån till bra-
wic (Bråviken) 1. Längden på brawic utgör 
6 vs. (Siffrorna i texten är avståndet mellan 
platserna räknat i veckosjöar.) 

Under en lång följd av år har denna seg
lingsbeskrivning varit av intresse för ort
namnsforskare. De har sökt tolka de gamla 
namnen i " i t inerarid". Längs leden finns 
även andra intressanta namn som lockat ort
namnsforskarnas intresse. O m vi återgår till 
Västrums skärgård söder om Västervik, vil
ken ligger mellan de i " i t inerar id" nämnda 
Vinö och Spårö, finner vi bl. a. ett par 
önamn som beskriver medeltida fartygstyper. 
Dessa namn är Bussan samt St. och L. Kug
gen. 

Under senare år har även marinarkeologer 
fått ett stort intresse för den danska seglings
beskrivningen över leden genom de svenska 
och finska skärgårdarna. Det är främst Sta
tens Sjöhistoriska Museum som börjat arbeta 
med den. Än så länge är man bara på pla
neringsstadiet, men det hindrar inte att man 
börjat med förberedande inventeringar för 
vad man hoppas blir ett större forsknings
projekt. I projektet är inte endast SSHM in
kopplat, utan även Sjöhistoriska byrån i Hel
singfors samt ortnamnsforskare i både Sverige 
och Finland. 

Behovet av ett samarbete med ortnamns
forskare visar sig tydligt vid ett studium av 
skärgårdens namnflora. Tolkningen av skär
gårdsnamnen är mycket viktig i det här fal
let och för att man inle skall hamna fel 
måste man ha hjälp av specialister. Christer 
Westerdahl nämner t .ex. i sin Cl-uppsats i 
arkeologi att kuggnamnen i Norbotten an
tagligen inte har att göra med den medel
tida koggen, utan det skall i stället röra sig 
om ett dialektord. Ortnamnsforskaren Gun
nar Pellijeff, Uppsala, kunde också bekräfta 
detta. Kugg skulle här motsvara det sydliga 
knagg och är alltså en ren naturbeskrivning, 
ett likhetsnamn. 

Ett mer närstående exempel, som talar för 
nödvändigheten av ett samarbete mellan 
marinarkeologer och ortnamnsforskare, är 
skäret Bussan i Västrums socken. Ortnamns
forskare menar att vi här antagligen har att 
göra med ett grundstötningsnamn. Under in
venteringsarbetet sommaren 1978 hittades en 
labyrint på skäret. Separat säger oss namnet 
Bussan inte speciellt mycket. Inte heller det 
faktum att det finns en labyrint där. Men 
kopplar man in den lokala traditionen i sam
manhanget, "för länge sedan skulle besätt
ningen från ett förlist fartyg ha byggt laby
rinten", får man ett samband mellan nam
net på skäret och labyrinten. Det måste er
kännas att man kan hitta många fel i det 
här resonemanget, den lokala traditionen kan 
vara förvanskad, namnet är äldre än laby
rinten etc., men som exempel får det dock 
duga. 

En sak som berörs ovan och som givetvis 
också spelar stor roll för itinerarieforskningen 
är den lokala traditionen. Man håller också 
på med att intervjua befolkningen i skärgår
den angående d d som kan vara av intresse 
för det här projektet och annan marinarkeo
logisk forskning. 

Med hjälp av ortnamnsforskarnas teorier 
och de rapporter man får in från intervjuerna 
skall marinarkeologerna försöka hitta de läm
ningar under och ovan vattenytan som är av 
intresse för dem. 

Vad skall man då leta efter? Vrakunder
sökningar är ett sätt att få kunskaper om 
vår marina historia. Dessa är dock kostnads
krävande. Ett vrak är en i det historiska ske
det isolerad företeelse. Visserligen kan det 
lära oss mycket om dåtidens skeppsbyggen 
och den enskilde sjömannens liv ombord, 
men vraket ger oss inte kunskaper i ett vi
dare perspektiv. Förlista båtar och skepp är 
dessutom svåra att hitta, även om man går 
efter ganska säkra källor, t. ex. grundstöt
ningsnamn i samband med traditioner om 
förlisningar. Jagt ror nu inte aft fartyg som 
givit namn — grundstötningsnamn — efter 
sig, på något sätt kommit flott och klarat sig 
undan olyckan, eller drivit med vinden och 
sjunkit på annat ställe. Detta har dock fram
förts i diskussionen om förlisningsplatser. Rc-
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sonemangd är fel då det bör krävas en för-
lisning med följder som upplevts av den lo
kala befolkningen för att traditionen skall få 
någon grogrund, även om det nu bara är 
namnet på ett skär eller en grynna som lever 
kvar. En grundstötning där fartyget snart 
kom flott i manöverfärdigt skick, kan inte 
ha givit tillräckligt underlag för en sägen
bildning. O m ett fartyg blev manöverodug-
ligt vid en grundstötning och drev iväg, bör 
det i vår trånga skärgård så småningom ha 
stött på något annat grund, där det sedan 
sjunkit. Ortnamnet som pekar på förlis-
ningen bör då finnas på den sista grundstöt-
ningsplatsen. Lokalbefolkningen, vilken för 
traditionen vidare, vet ju om att vraket ligger 
just där. 

För att en båt eller ett skepp skall bli vrak, 
sådant marinarkeologen vill ha det, krävs 
närmast ideala förhållanden. Viktigast är att 
fartyget efter grundstötningen sjunker snabbt 
och på så djupt vatten att vattnets rörelser 
inte påverkar det i allt för hög grad. Det 
vanligaste måste dock vara att vinden och 
vattnet slår sönder vraket helt och hållet. 
Vrakspillrorna skingras sedan över ett större 
område. Därför är det mycket svårt att hitta 
vraken även om man har god ledning av ett 
grundstötningsnamn och kanske till och med 
en utförligare tradition om förlisningen. 

Man bör i stället söka upp sådana platser 
där man är säker på att finna rester av så
dant som har med marin historia att göra. 
Detta gäller platser på land som har en 
direkt anknytning till sjöhandeln förr i tiden, 
handelsplatser i skärgården, krogar o. dyl. Det 
gäller framför allt hamnarna vid dessa plat
ser och, inte att förglömma, alla de natur-
hamnar som man sökte skydd i. Då man 
mycket sällan seglade nattetid, utan sökte 
hamn då skymningen kom och alltid var i 
behov av goda vindar då man seglade, låg 
man ofta i hamn. Ibland kunde man få ligga 
där under längre tider. Alla dessa skärgårds-
hamnar är mycket fyndrika. Allt som gick 
sönder ombord och inte kunde repareras, 
slängdes i sjön. En gammal hamn är en guld
gruva för marinarkeologen. 

Somrarna 1975 och 1976 ledde jag en sam
manlagt 6 veckor lång undersökning av bott

nen i den sedan medeltiden använda natur-
hamnen Kalhamn, nuvarande Gäddtarmen, 
mellan St. och L. Tullholmen utanför Hangö-
udd i Finland. Vad jag känner till så är det 
första gången som en hamnbotten i Östersjön 
undersöks ingående och på vetenskapligt sätt. 
Resultatet av undersökningen finns i rapport-
form på Sjöhistoriska byrån i Helsingfors. 

Den undersökningsmetod som användes är 
mycket lik den man använder vid arkeolo
giska utgrävningar på land. Dykaren gräver 
ut bottnen med en liten kratta, samma sorts 
handkratta som används vid arbete i träd
gården. Till en början höll man sig strikt 
inom rutor om 2 X 2 m, vilka mättes upp i ett 
utlagt koordinatsystem. Då det visade sig 
vara ett ganska tidskrävande arbete att mäta 
in dessa rutor, övergav man så småningom 
denna metod. Vid slutet av undersökningen 
använde man sig endast av begränsningslinor 
som gick tvärs över hamnbassängen. Avstån
det mellan linorna var 2—4 m. 

Då dykeriarbden över huvud taget är både 
tidskrävande och besvärliga, krävs en effektiv 
och exakt organisation. Idén att dela in un
dersökningsområdet i rutor om 2 x 2 m med 
hjälp av ett koordinatsystem, visade sig vara 
mycket lyckad, trots att det tog lång tid. Ar
betet med att gräva ut den dyiga bottnen 
genomfördes i mycket dålig sikt. Då dykaren 
grävde rev denne upp massor av dy, som 
gjorde sikten nästan obefintlig. Det visade 
sig vara svårt att arbeta i områden som var 
större än dessa 2 X 2-metersrutor. På två stäl
len gjorde man detta, men där hade dykarna 
mycket svårt att orientera sig och hålla reda 
på exakt var de hade grävt. Dessutom blev 
man tvungen att hålla flera dykare åt gången 
i arbete inom samma område. Detta gjorde 
det ännu svårare att hålla ordning på arbe
tet. En ruta om 2 X 2 m visade sig vara lagom 
stor för att en och samme dykare, under 
rimlig tid, kunde gräva ut den själv. 

Den ovan beskrivna metoden är dock myc
ket tidskrävande och dyr. Med tämligen små 
medel skulle man kunna konstruera en slam-
pump, som lätt och effektivt suger upp ma
terialet från bottnen. (Jag tänker då inte på 
en s. k. mammutpump, som används flitigt 
vid undersökningar av vrak. En sådan pump 

Fornvännen 75 (1980) 



94 Peter Norman 

kan inte arbeta effektivt på så grunt vatten, 
1—2 m djupt, som det rör sig om här.) Med 
hjälp av ett såll uppe vid vattenytan skulle 
man sedan plocka ut fynden. Då nästan alla 
gamla hamnar, på grund av landhöjningen, 
ligger på mycket grunt vatten i dag, skulle 
denna ganska enkla justering av undersök
ningsmetoden, bespara dryga utgifter på en 
tidskrävande fältundersökning. I stället kan 
man gräva ut en serie av hamnar mycket 
snabbt, för att sedan lägga ner ett större 
arbete på den vetenskapliga bearbetningen 
av materialet. 

Det bör påpekas att någon exakt läges
bestämning av föremålen knappast är nöd
vändig i sammanhanget. Man kan omöjligt 
gräva stratigrafiskt under vattnet. Huvudsa
ken är att man gör en ungefärlig lägesbe

stämning, så man kan se fyndtäthden i hori
sontalplanet. 

Med de rätta förberedande vetenskapliga 
studierna, i det här fallet ortnamnsforskning 
och maritim- och marinarkeologiska inven
teringar, kan man alltså ganska exakt peka 
ut de intressanta områdena för den maritima 
och marina arkeologin. På denna grund skall 
man med hjälp av arkeologiska och marin
arkeologiska undersökningsmetoder få fram 
material som hjälper till att kasta ytterligare 
ljus över vår maritima och marina historia. 

Referens: 

Westerdahl, C. 1978. Marinarkeologisk inventering. 
Cl-uppsats i arkeologi särskilt nordeuropeisk. 
Stockholm. 

Fornvännen 75 (1980) 


