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Debatt 

Stockbåtar eller museimannens dåliga samvete — om stockbåtar som 
fornvårdsobjekt och forskningsmaterial 

En stockbåt nu igen! tänker museimannen 
och lägger tilbaka telefonluren. Vad skall vi 
göra med den? O m de bara hade kunnat 
låta den ligga! Men den låg ju alldeles vid 
en badplats och hade säkert blivit förstörd 
(ändå) . Vad skall vi göra? Jag undrar om 
hembygdsföreningen vill bekosta en konser
vering? Det tycker de säkert är för dyrt. Vi 
får åka ut och titta på den. Alla dessa stock
båtar! Den här kan inte vara mer än högst 
200 år, det ser man ju på fyndläget. 

Sade museimannen och lade på luren. Ja, 
finns det något historiskt värde i stockbåtar? 
Och hur skall man rätt ta hand om dem? Är 
de värda de rätt stora kostnader som t. ex. 
en konservering innebär? Vad är förresten en 
stockbåt för något? 

Med utgångspunkt från den sista av de här 
frågorna har en engelsman — Sean McGrail, 
chief archaeologist vid National Maritime 
Museum i Greenwich, London, gjort en både 
grundlig och mångsidig utredning, som han 
också disputerat på. (Sean McGrail, Log-
boats of England and Wales. National Mari
time Museum, Greenwich Archaeological 
Series No 2. BAR British Series 51 (i and ii) 
1978.) McGrail är en av de första marin
arkeologer att tillämpa modern skeppstek
nisk analys på sitt material på ett genomfört 
sätt. Den aktuella avhandlingen innefattar 
ett försök att tillämpa den moderna skepps
teknologins beräkningar på något så primi
tivt som stockbåtar. 

McGrails målsättning formulerar han un
gefär så här: han vill tolka stockbåtsmate-
rialet med stöd av komparativt arkeologiskt 
och etnologiskt material och genom tillämp
ning av träforskning och skeppsteknisk ana
lys. Därigenom vill han dra slutsatser om 
båtarnas funktion och egenskaper (dvs. för 

de stockbåtar vilka är tillräckligt bevarade 
och vars fyndhistoria är tillräckligt väl känd) . 
Slutligen vill han ordna resultaten så att 
mönster eller regelbundenheter i tid och rum, 
för t. ex. konstruktion, byggnadsteknik eller 
användning, kan sökas. 

Hans arbete innebär i korthet: 

1. systematisk inventering av stockbåtar i 
England och Wales; 

2. motsvarande genomgång av komparativt 
material; 

3. dokumentation av bevarade stockbåtar och 
lämningar av sådana; 

4. värdering, tolkning och analys av det in
samlade dokumentationsmateriald; 

5. sammanställning av en katalog över stock
båtar för England och Wales; 

6. syntes över de resultat som framkommit 
genom analysen. 

De olika kapitlen avhandlar sådana saker 
som redovisning av tekniken för dokumenta
tion; presentation av det komparativa mate
rialet och den kunskap det ger; tillämpning 
av skeppsteknologisk analys; beskrivning av 
experimentell båtarkeologi betr. just stock
båtar, dvs. exempel på byggande av och prov 
med repliker av stockbåtar; beskrivning av 
träslagens egenskaper och val av trä; sam
manställning av katalog, dess uppläggning; 
själva den omfattande katalogen; bearbet
ning av de insamlade informationerna och 
slutligen syntesen. 

Ur en så mäktig presentation finns det 
mycket att hämta. För att börja bakifrån 
konstaterar McGrail i det avslutande kapitlet 
att ek dominerar som byggnadsmaterial, at t 
ca hälften av båtarna tillverkats av en h d 
stock, hälften av en halv. Han kan redovisa 
byggnadsteknikens variationer, i vilken ut-
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sträckning dubbla stockar, utliggare, "skott", 
spant osv. utnyttjats; i vilken utsträckning 
stockbåtar har rotts, seglats eller bogserats. 
Han kan också i detalj fastställa skrovformer
nas typer, t. ex. stockform, kanotform, pråm
form, osv., liksom frekvensen av längder och 
bredder. 

Slutligen är det möjligt, utifrån den skepps
tekniska analysen, att beskriva stockbåtarnas 
egenskaper enligt en uppställd modell: 1 :a 
klass "allround"-egenskaper, 1 :a klass per
sontransportfarkost, 2.-a klass transportfarkost 
för last med hög täthet osv., för att ge några 
exempel. Efter att ha diskuterat olika date
ringsmöjligheter och dateringarna i det ak
tuella materialet, avslutar McGrail med en 
tabell i vilken han presenterar egenskaper, 
form, framdrivningsfart, storlek, dvs. död
vikt/kg och längd över allt, för de 24 bäst 
bevarade stockbåtarna i materialet — dem 
som han sållat ut i den inledande bearbet
ningen. Totalt utgörs materialet av 179 
stockbåtar. 

Den här avhandlingen är föredömlig i ett 
flertal avseenden, allra främst för att den 
gör en analys av detta material, som för 
kanske första gången ger oss en möjlighet att 
se systematiskt på stockbåtsproblematiken. 
McGrail har också många kloka tankar om 
skeppsundersökarens problem i allmänhet, 
t. ex. i sin diskussion om möjligheterna att 
fastställa en farkosts ursprungliga egenska
per på sid. 131. 

På en central punkt i arbetet vill man 
ändå sätta ett frågetecken — inte för att 
McGrail nödvändigtvis har fd men för att 
väcka tanken. McGrails syfte är att tillämpa 
de delar av den skeppstekniska vetenskapen, 
som kan tillämpas på stockbåtar, på dessa. 
Han ställer därför upp en analysmodell efter 
vilken han arbetar — en modell, som följer 
modernt skeppstekniskt vetande: han vill ha 
kunskap om stockbåtars ursprungliga hastig
het, skrovvikt, deplacement, manövrerings
egenskaper, styrka och stabilitet. Han menar 
så att den utsträckning i vilken olika av dess 
egenskaper är företrädda i en gammal stock
båt också avslöjar vad byggaren en gång 
syftat till med sitt verk. Han framhäver själv 
här att produkten, även när syftet är rätt, 

ändå blir en kompromiss, eftersom olika 
egenskaper i konstruktionen motsäger var
andra. Jag skall inte gå in på de beräk
ningar som McGrail gör. Resultatet är att 
han kan gradera stockbåtarnas egenskaper 
och gruppera dem efter huvudfunktioner. 
Jag nämnde några exempel på sådana tidi
gare. 

McGrail har på teoretisk väg kunnat fast
ställa vad båten framförallt är lämpad för. 
Men hur fastslår han att detta verkligen 
överensstämmer med den huvudsakliga, ur
sprungliga funktionen? Det är med andra 
ord frågan om den problematik som vidlåder 
många fartygsundersökningar, nämligen att 
finna en formel som relaterar teoretisk ana
lys till praktiska erfarenheter. Den frågeställ
ningen har vi mött i debatten under 70-talet 
några gånger. Frågan är ställd med utgångs
punkt från att stockbåten är en av de mest 
primitiva typerna av farkost som brukats. 
Har den alltid byggts för specialiserade ända
mål? Kan de mätbara dragen av den arten 
vara av "tillfällig" karaktär? 

Är det möjligt att definiera de primitiva 
konstruktioner, som stockbåtar utgör, med 
hjälp av skeppsteknisk analys utvecklad för 
att projektera stora järnfartyg i vår tid? Når 
man ända fram till de "sanna", ursprungliga 
egenskaperna och funktionerna med denna 
teknik? Dvs., om beräkningar säger att en 
stockbåt i första hand är lämpad för personal
transport, motsvarar detta verkligheten eller 
kan den också med framgång ha brukats som 
lastdragare och annat? Svaret är att man 
bör testa de resultat, som McGrail erhåller, 
praktiskt — med hjälp av prov med repliker 
av de stockbåtar, som han utnyttjat. 

Eftersom stockbåtar utgör något av ett 
musealt problem skulle jag vilja lägga några 
praktiska synpunkter på McGrails arbete. 
Stockbåtarna utgör ju i Sverige ett stort och 
i huvudsak obearbetat material. Hur skall 
man ta hand om påträffade stockbåtar? Hur 
bör de dokumenteras? Hur förbereder man 
dem för långtidsförvaring? Vilken slags in
formation om äldre samhällsskikt kan man 
söka i dessa primitiva farkoster? 

Stockbåtar har brukats från stenålder till 
vårt sekel i Sverige. Planscherna i folkskolan, 
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som skildrade stenåldersmänniskornas liv, vi
sade också en stockbåt vid stranden där hyd
dorna byggts. Stockbåtar ger ett omedelbart 
arkaiskt intryck och det är säkert en av an
ledningarna till att människor, som träffar 
på dem, ser dem som ett mycket gammalt 
fynd — även om deras stockbåt legat på bot
ten i en insjö i hundra år. Och det är an
ledningen till att båten ofta tas upp och 
presenteras för närmaste museum för om
händertagande. 

Det är bevisligen så att stockbåtar har 
mycket gamla anor. Att däremot uppfatta 
dem som urtypen för farkosterna i vår kultur 
är att dra för stora växlar på deras arkaiska 
karaktär. Här i Norden har under några 
decennier förts en vetenskaplig diskussion om 
"urfarkosten", där stockbåten har intagit en 
viktig position. Man har diskuterat hur den 
tidigare mest utbredda tekniken för byggan
det av båtar och fartyg, klinkbyggnadstekni-
ken, uppstått. En skola, den s. k. skinnbåts
teorins företrädare, har ansett att tekniken 
utgår från de på ett spantskelett byggda 
skinnbåtarna, av den typ som t. ex. eskimåer
na använt i vår tid (och som uppenbarligen 
finns illustrerade i nordliga hällristningar). 
Den andra skolan (stockbåtsteorin) hävdar 
att den klinkbyggda båten har uppstått ge
nom att man fäst först ett par, senare flera, 
bord vid en stockbåts sidor. Hjortspringsbåten 
med sin breda bottenplanka skulle kunna 
vara en sådan "urtyp". Typen finns illustre
rad i vår tid, t. ex. i de nordtyska Setzbord-
boote (Rudolph, 1974, s. 6 ) . 

Det senaste inlägget i denna diskussion ut
gör Crumlin-Pedersens uppsats Skind eller 
trae? i Sömand, fisker, skib og vaerft, Köpen
hamn 1970. Han visar där på en tredje möj
lighet, nämligen den s. k. utspända stock
båten, som ursprung för den klinkbyggda far
kosten. Byggandet av den förra betyder att 
man holkar ur en stock så att väggarna blir 
fnycket tunna. Dessa spännes ut under upp
värmning. Formen för den farkost, som blir 
resultatet, har en påfallande likhet med den 
nordiska, klinkbyggda båtens grundtyp. 

Antagligen är inte det sista sagt i den här 
diskussionen. Vi har ju f. n. en slags magisk 
tidsgräns för vår kunskap om båtbyggnad i 

Norden, nämligen övergången mellan brons
ålder och järnålder. Vad som existerat före 
den gränsen vet vi mycket litet om. Den 
viktigaste källan hittills, hällristningarna, har 
det spunnits många och luftiga teorier kring. 
Det är med stor spänning man ser fram mot 
de första fynden av farkoster daterade till 
bronsålder eller stenålder i Norden, byggda 
av flera delar. 

Men som sagt enkla stockbåtar har an
vänts i dessa perioder enligt några daterade 
fynd. Det är en anledning till att de är 
värda intresse — de har en betydelse för 
tolkningen av de äldsta skedena i vår båt-
byggnadshistoria. Med hänsyn till att båt
typen har behållit sin arkaiska konstruktion 
genom tiderna är även senare tiders stock
båtar väsentliga — som underlag för och 
komplement till tolkningen av de ursprung
liga byggnadsprinciperna. Särskilt intressanta 
är de informationer vi har genom muntlig 
tradition om sentida stockbåtsbyggande. 

McGrail beskriver vad han vet om stock
båtars utnyttjande i Europa i sen tid, som 
färjor, fiskebåtar, för fågeljakt och vass-
läkt. De har i äldre tid ingått i olika kul
turers vattenkommunikationer i sådana och 
även andra avseenden. De utgör alltså en av 
byggstenarna när vi söker rekonstruera ett 
samhälles näringar, ekonomi och folkliv, un
der någon period. Vilket ger dem ytterligare 
en betydelse för forskningen. 

Vilken behandling kräver då dessa objekt 
av arkeologer och museimän? Frågan kan 
delas upp i några underfrågor: 

1. Faller stockbåtar under fornminneslagens 
bestämmelser? 

2. Hur bör fornminnesvården och museivä
sendet behandla dem? 

3. Hur bör man dokumentera och bevara 
påträffade stockbåtar? 

1. Den första frågan är lätt att besvara. 
Fornminneslagen anser i § 9a att skeppsvrak, 
om minst ett hundra år kan antagas ha för
flutit sedan skeppet blev vrak, omfattas av 
bestämmelserna i 1 och 6—9 §§ i samma 
lag. Det innebär att sådana lämningar har 
d t skydd som i princip motsvarar skyddet för 
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fast fornlämning. Till skeppsvrak hör stock-
båtar. 

2. Av svaret på fråga 1 följer att stock
båtar bör behandlas på i princip samma sätt 
som andra vrak. Det innebär att en stockbåt 
som blivit vrak för mer än ett hundra år 
sedan skall skyddas in situ eller tillvaratas, 
dokumenteras och bevaras. Praxis stämmer 
dock dåligt med bestämmelserna när det 
gäller stockbåtar. 

I Statens Sjöhistoriska Museums vrakre
gister finns rapporter från olika håll över 
påträffade stockbåtar, som relativt nyligen 
undersökts på varierande sätt. De flesta av 
dem har hittats i ett sådant läge att de kan 
bedömas vara av ringa ålder. 

Hur har man gått tillväga med dessa? På 
museets rekommendation har en uppmätning, 
fotografering och provtagning utförts. Där
efter har i flera fall stockbåten lagts tillbaka 
i sitt fyndläge (under vat ten) , några gånger 
har den blivit liggande på stranden utan vi
dare åtgärder. I bägge fallen har stockbå
tarna som regel förstörts, eftersom i de förra 
fallen läget blivit känt och båten senare åter 
dragits upp på land. På några få stockbåtar 
(från medeltid och förhistorisk tid) har kon
servering utförts som uppdrag vid museets 
konserveringsavdelning. 

De andragna exemplen är få, mellan fem 
och tio, men de kan lätt kompletteras ur egen 
och de flesta andra museimäns erfarenhet om 
summariskt tillvaratagna och illa bevarade 
stockbåtar. Stockbåtarna, hoptorkade och 
med ringa eller ingen dokumentation, i lan
dets hembygdsgårdar och -museer är t. ex. 
legio. 

Hur bör då praxis för tilvaratagande och 
bevarande te sig? Jag har tidigare försökt 
precisera stockbåtens värde ur några veten
skapliga synvinklar och det framgår att alla 
stockbåtar, oavsett ålder har en historisk och 
arkeologisk betydelse. 

Ser man närmare på frågan om bevarande 
inom kultur- och fornminnesvården skymtar 
man ofta tre kriterier, som kan sägas ge 
objektet dess historiska värde och som moti
verar ett tillvaratagande eller bevarande: 

a. objektets ålder; 

b. dess bevaringstillstånd. Ju äldre ett fynd 
eller en lämning är och ju bättre bevarad, 
desto större syns skälen för ett bevarande 
vara; 

c. det historiska värdet kan också stärkas 
genom att objektet har en speciellt värdefull 
karaktär, t. ex. drag, som är viktiga ur veten
skaplig synpunkt. 

En sådan här gruppering ger kanske en 
uppfattning om i vilka kategorier de mest an
gelägna stockbåtarna är att finna, när det 
gäller tillvaratagande och bevarande. Stock
båtar, som prioriteras av ovannämnda skäl, 
är värda en mer omfattande insats än andra, 
men det får inte innebära att t. ex. ofullstän
digt bevarade eller yngre stockbåtar förbigås. 

Praxis för tillvaratagande och bevarande 
bör därför innefatta en rutin för dokumenta
tion m. m. av fynd av stockbåtar, vilket 
skall diskuteras närmare under fråga 3. Ut
över en sådan rutin kan särskilda åtgärder 
sättas in för prioriterade fynd. 

Är det nödvändigt att ta tillvara alla de 
stockbåtar, som påträffas? Förvisso inte. Det 
bör endast vara de som berörs av t. ex. ett 
anläggningsarbete eller motsvarande och som 
beräknas skadas av det, eller de som är 
högt prioriterade enligt ovannämnda gruppe
ring (och för vilka det finns medel för ett 
fullständigt tillvaratagande och bevarande), 
som bör tas om hand. Likaså kan sådana 
stockbåtar som ligger i utsatta lägen, där de 
kan beräknas utsättas för "naturlig" skade
görelse av något slag, ,vara föremål för åt
gärder, övriga stockbåtar bör ligga kvar i 
sitt ursprungliga läge, efter det att de under
sökts in situ och fyndet inrapporterats till 
museum eller fornvårdande organ. De bör 
därefter, om de har en ålder högre än ett 
hundra år, i princip vara jämställda med fast 
fornlämning och skyddas som sådana. 

Man skall nu inte vara optimistisk nog att 
tro att sfockbåtar kommer att behandlas på 
ett sådant sätt hädanefter. Det kan därför 
vara värt att diskutera hur man skall gå till
väga, när en stockbåt, som inte är högt 
prioriterad, tagits upp. Det är inte lätt att 
finna en realistisk lösning, som inte är för
enad med höga kostnader. En konservering 
är en förhållandevis dyr affär. Istället kan 
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man ev. lägga tillbaka stockbåten på sin 
fyndplats (om denna ger ett tillräckligt 
skydd). Ett alternativ, som diskuterats, men 
som aldrig realiserats i Sverige, är att upp
rätta ett vattenmagasin (en sjö eller gammal 
vattenreservoir), där man kan lagra okon
serverat, sjödränkt trä, bl. a. stockbåtar. En 
sådan lagring kan mycket väl användas kort
siktigt, men är sannolikt orealistisk både ur 
ekonomisk och praktisk synpunkt på lång 
sikt — dvs. för lagring i årtionden.. I ett 
fall, då konserveringsmöjligheter inte före
legat, har man placerat en stockbåt som 
studieobjekt i en orienteringsslinga för syn
skadade barn vid Drottningholm (fig. 1). Ett 
alternativ så gott som något i dagens situa
tion. Viktigt är naturligtvis att inte låta en 
båt ligga som något slags "avfall" efter an
tikvariskt nit i naturen. 

Om det inte finns något "säkert" in situ-
läge att återplacera en okonserverad stock
båt i, är det bättre att åstadkomma en pla
cering i ett socialt sammanhang, vid ett mu
seum, en hembygdsgård, skola eller motsva

rande, även om risken för en successiv ned
brytning finns. 

3. Hur bör man tekniskt sett dokumentera 
och bevara en stockbåt? Tillvaratagandet av 
ett fartygs- eller båtfynd innefattar flera 
moment, med olika innebörd, och även med 
olika handlingsalternativ. Valet av åtgärd 
utgår från marinarkeologens bedömande av 
fyndet i fråga. Momenten kan i kort sam
manfattning formuleras så här: 

1. Tillvaratagande och dokumentation 
1.1 Friläggning och dokumentation in situ 
1.2 Skeppsteknologisk dokumentation, som 
fångar in de skeppstekniska elementen i kon
struktionen 

2. Bevarandefrågan kan lösas på olika sätt: 
2.1 Fyndet kan avföras och delarna förstöras 
efter utförd dokumentation 
2.2 Fyndet kan konserveras och bevaras 

De olika formerna av dokumentation fram
står som centrala, oavsett om fyndet bevaras 
eller ej. Dokumentationen redovisar fyndför
hållandena och båtens konstruktion, form 

Fig. 1. En stockbåt, som 
tillvaratagits på Muskö i 
Stockholms skärgård, har 
efter dokumentation place
rats som studieobjekt i en 
orienteringsslinga för synska
dade barn i Drottningholm. 
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o. s. v., en information som kan arkiveras 
eller spridas helt oavsett om fyndet existerar 
eller ej (fig. 2 ) . 

Under 2 hade man kunnat införa ytter
ligare en punkt, nämligen bevarande utan 
konservering. Den punkten har med avsikt 
uteslutits, eftersom ett sådant förfarande i 
praktiken innebär en så kraftig förstörelse 
genom torkning och krympning att fyndets 
värde som dokument i hög grad minskar. En 
söndertorkad stockbåt ger i stora delar en 
missvisande bild av den ursprungliga båten. 

De olika formerna av dokumentation ger, 
som jag ser det, en garanti för att väsentliga 
informationer om fyndet registreras, utifrån 
vilka det kan beskrivas, illustreras, bearbetas, 
jämföras med andra fynd osv. Denna åt
gärd är av en primär karaktär. Har man 
dessutom önskemål om att kunna spara fyn
det för framtiden, för att det anses ha ett så 
stort historiskt eller vetenskapligt värde, eller 
för att det är väl lämpat som illustrations
objekt i en utställning, bör man konservera 
fyndet. I de fall konservering inte är möjlig 
bör fyndet återföras till sitt fyndläge och 
skyddas där. 

Både dokumentation och konservering kos
tar pengar. Enligt några vrakundersökningar 
vid vilka det varit möjligt att jämföra kost
naderna för resp. moment, har de förra varit 
ungefär lika stora. Men kostnaderna varierar 
naturligtvis beroende på vilken metod man 

väljer inom resp. moment. En konservering 
enligt peg-mdoden av en stockbåt kostar idag 
flera tusenlappar. 

Hur skall slutligen dokumentationen gå 
till? Här kan man säkert ha nytta av 
McGrails arbete, som för att nå högt ställda 
mål, utnyttjar en ingående dokumentations
teknik. 

Statens Sjöhistoriska Museum har rekom
menderat fyndplatsbestämning, en enkel upp
mätningsritning, i bästa fall horisontalprojck-
tion, längdsektion och några tvärsektioner, 
fotografering och prover för materialbestäm
ning och för C 1 4 . I dagens läge kan man 
ev. även utnyttja dendrokronologiska prov 
för dateringen. 

McGrail förfor på följande sätt vid den 
skeppstekniska dokumentationen av de stock
båtar, vilka inte tidigare varit föremål för 
tillförlitlig dokumentation: Stockbåten place
rades i ett läge där den var lättåtkomlig, lösa 
delar av konstruktionen sattes tillbaka på 
plats. Eftersom båtarna som regel var stora 
och tunga lades bottenpartiet horisontellt 
med underlaget, och inte relingslinjen, vilket 
hade varit det naturliga. O m möjligt identi
fierades för och akter. Om det inte gick an
vändes kodbeteckningar för dessa och för 
styrbords och babords sidor vid beskriv
ningen. Stockbåtens tillstånd och spår av 
tidigare konservering registrerades. Prov för 
träslagsbestämning togs och båtens oriente-

Fig. 2. En sammansatt 
stockeka under utgrävning 
och dokumentation vid Hä
ringe, Västerhaninge, Sö
dermanland, i början av 
1960-talet. Närmast i bild 
en av stävarna på den upp
ochnedvända stockekan. 

2& \ 
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Fig. 3. En mätram för utförande av tvärsektioner, 
använd för uppmätning av vrakdelar. Motsvarande 
arrangemang kan med fördel användas för upp
mätning av sektioner och hålrum i stockbåtar 
(Cederlund 1978). 

ring i den ursprungliga stocken fastställdes. 
En viktig fråga var att fastställa om den 

fulla längden och den ursprungliga relings
linjen var bevarad, efter som detta var en 
förutsättning för den kommande rekonstruk
tionen — basen för bestämningen av skro
vets sjöegenskaper. 

Varje speciellt drag i objektets form och 
detaljer registrerades. McGrail sökte doku
mentera alla spår av betydelse, utan att efter
sträva en "medveten" tolkning av dem. (Man 
bör komma ihåg att i de flesta fall av "ob
jektiv" dokumentation ligger ett tolknings
moment i form av urval, prioritering osv.) 
Han försökte följa två normer: 

a. att dokumentera alla drag som sade något 
om den byggnadsmetod, som tillämpats. 

b. att dokumentera allt som sade något om 
eller kunde uppskatta förändringar i båtens 
storlek och form efter det att den hade bru
kats (huvuddelen av McGrails material ut
gjordes av stockbåtar, som förvarats i museer 
under varierande t id) . 

Dimensioner som längd över allt, diameter 

för nagelhål, träets tjocklek m. m. registrera
des, för att kunna tjäna som underlag för 
tolkning av dessa drags funktion. Verktygs
spår och anläggningsytor registrerades av 
samma skäl. 

Existerade det äldre ritningar granskades 
de kritiskt och jämfördes med originalet. På 
grundval av gamla ritningar kunde beräk
ningar av krympningen av träet i stockbåtar
na göras. 

Ritningar utfördes i horisontalprojektion, 
längd- och flera tvärsektioner i skala 1: 10. 
De senare, som registrerade både skrovets 
yttre form i tvärsektion och det inre rum
mets form och volym, är väsentliga för den 
kommande beräkningen av skrovets egenska
per. Uppmätningen utfördes med stöd av en 
baslinje eller en mätram, lik den som bruka
des för uppmätningen av lämningarna av ett 
fartyg byggt med syteknik, påträffat i Stock
holm 1896 och undersökt 1975 (Cederlund 
1978; fig. 3 ) . Stockbåtarnas stävar dokumen
terades med en liknande teknik. 

Förutom ritningar gjordes anteckningar 
och skisser. Fyndet fotograferades i helhet 
och detalj. Pilar användes för att markera 
detaljer i fotografierna. Insamlade data för
des upp i en särskild utarbetad blankett. 

Flera olika tekniker för datering redovisas 
och diskuteras av McGail: dendrokronologi, 
C14-analys, datering genom analys av kon
struktionen (en osäker metod) , daterande 
fynd eller datering genom stratigrafi och 
pollenanalys. Alla dessa tekniker kräver sär
skilda förfaranden, som arkeologen är väl 
förtrogen med. 

I sammanfattning ser McGrails åtgärds
schema ut som följer. Utgår man från detta 
vid dokumentationen av stockbåtar (med 
avdrag för de moment, som omständigheter
na utesluter) kan man räkna med att er
hålla en grundlig registrering. 

I Registrering av omständigheterna kring 
påträffandet, fyndplats, ev. tidigare doku
mentation. 

I I Träslagsbestämning och båtens framtag
ning ur den ursprungliga stocken vid byggan
det. 

I I I Uppmätning i horisontalprojektion, 
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längd- och flera tvärsektioner, med angivan
de också av hå l rummds form och volym. 

IV Anteckningar, foton och skisser av iakt
tagbara detaljer, både drag i konstruktionen 
och av senare förändringar i form och kon
struktion. 

V Provtagning för fastställande av ålder, 
enligt vald metod. 

Den korta diskussion, som förts här, beträf
fande tillvaratagandet av stockbåtar, har 
främst rört nyfunna sådana. Det finns en 
minst lika stor anhopning av frågor till, rö
rande tidigare tillvaratagna stockbåtar. 

Det ligger säkerligen 100-tals stockbåtar i 
svenska museimagasin, huvudsakligen intagna 
under 1900-talet. Ligger dessa båtar under 
rätta förhållanden, t. ex. vad avser luftfuktig
het? Kan de förvaras så att skavning m. m. 
förhindras — en mekanisk nötning som vart
efter förstör lämningen? Finns det uppgifter 
om anträffandet och utgrävningen av dessa 
båtar bevarade? Finns det ursprungliga rit
ningar (från fyndtillfället) av båtens kon
struktion och form? Är båtarna daterade? 
Hur är de konserverade? 

Bör en sedan länge lagrad stockbåt konser
veras? Har den stockbåt som legat okonser
verad länge förändrat sin form? Bör man a 
priori fortsätta att lagra en okonserverad 
stockbåt, även om den kräver stort magasins-
utrymme? Eller kan man tänka sig att avföra 

den ur inventariet, efter en noggrann doku
mentation? 

De praktiska och vetenskapliga frågor, som 
uppkommer i samband med bevarandet av 
stora, vattendränkta träobjekt som stock
båtar, skulle kunna vara ett incitament till 
en svensk undersökning av den typ som 
McGrail utfört. En sådan systematisk genom
gång av det svenska materialet, en landsom
fattande stockbåtsinventering, skulle inte 
bara ha en vetenskaplig målsättning, utan 
också en praktisk-museal och en fältarkeolo-
gisk inriktning — för att i någon mån an
visa lösningar och ge råd betr. sådana frågor 
som antytts här. 
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