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De bohuslänska hällristningarnas skeppsbilder. 

Av 

O S S I A N E L G S T R Ö M . 

ê märkliga fornlämningar, som vi med ett gemensamt 
namn benämna hällristningar, finna vi huvudsakligast i 
Bohusläns kustland, varest, för att citera en gammal 
författare, "dessa märkvärdiga stentaflor ligga kring

strödda till ett antal af öfver tvåhundra stycken". 
Dessa "stentaflor", för att nu använda Holmbergs präktiga 

uttryck, hava intresserat svenska forskare i nära trehundra år. 
Redan 1627 avtecknades sålunda en hällristning av lektor 

Petrus Adolphi, vilken dock förnekade fyndets höga ålder, tro
ende att den utarbetats på lediga stunder av någon sysslolös 
stenhuggaregesäll. 

Denna uppfattning, att hällristningarna tillkommit på okynne 
eller utgjorde prov på ett stenhuggarelags ledighetsarbete, höll 
länge i sig. Ja så sent som 1841 skriver professor Berzelius, i 
ett brev till professor Nilsson, brevet daterat den 31 januari 
1841:1 "— — — och då tillika åtskilliga obscura mansfigurer 
förekomma" (bland hällristningarna) "så synes det mig ganska 
sannolikt, att de tillkommit som sysslolösa stenhuggares öfning 
och tidsfördrif likaväl, ännu i dag, mer eller mindre opassande 
kritteckningar på plank och väggar bära vittne om okynniga 
gossars framsteg i skrifva eller teckna." 

Dessa hällristningar eller stentavlor äro uthuggna i de 
lindrigt sluttande, av istidens glaciärer blankslipade berghällar, 
som merendels utgöra Bohuslänska kustens bergformationer. 

Studier, kritiker och notiser 1841. n:o 7. 
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Åsikten om hällristningarnas ålder var som sagt länge skif
tande. C. G. Brunius hävdar i en längre polemik mot lektor 
Lennart Åberg,1 att dessa hällristningar ej kunna tillhöra "Vi
kingatiden" (Järnåldern), vilken åsikt lektor Åberg kommit till, 
utan att de tillkommit under stenåldern och, säger Brunius, "äro 
hällristningarna ögonskenligen inknackade och inslipade 
med stenredskap". Samma åsikt som lektor Åberg, nämligen att 
hällristningarna tillkommit under järnåldern, har även professor 
Holmberg, som säger:'2 "De Bohuslänska och med få undantag 
Nordens öfriga hällristningar ådagalägga, såväl genom sin ut
arbetning som sitt innehåll, att de äro förfärdigade af och vittna 
om ett folk, som begagnat sig af redskap och vapen af järn." 

B. E. Hildebrand bevisar, att åtminstone Östergötlands häll
ristningar äro från bronsåldern. Till samma åsikt kommer Ber-
zilius vis ä vis de skånska och Montelius är av samma mening 
som de tvenne sistnämnda författarna. 

Numera äro alla fornforskare eniga om, att hänföra alla 
hällristningsbilder till bronsåldern, utom möjligen ett fåtal bilder, 
vilka genom sitt primitiva utförande och sin enkla stil sättas 
som tillhörande stenålderns sista tid. 

Hällristningarna förete det mest skiftande motivval. Mest av 
allt är det dock bilderna av båtar och skepp, som fånga åskå
darens uppmärksamhet. 

Att dessa figurer skola föreställa farkoster av en eller annan 
typ och form torde numera vara tämligen självklart. Men den 
förutnämnda professor Berzelius var emellertid av en helt annan 
mening. Han ansåg nämligen, att skeppsbilderna borde tydas 
som bilder av slädar, i det han i det ovan anförda brevet till 
professor Nilsson skriver: 

" så står det klart för betraktaren att de" (skepps
bilderna) "äro städer, vilkas långsidor hava korta pallisader i 
stället för vara vanliga flätade slädkorgar och liknande 
dem som ännu i Norrland äro brukliga." Likheten med en norr-

1 Studier, kritiker och notiser 1841, n:o 38. 
- Skandinaviens hällristningar Sthlm 1882, sid. 8—9. 
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bottnisk "rissla" är verkligen påfallande, se fig. 1 a—b, men 
eftersom aldrig några dragare synas förspända dessa "släder" 
och de i övrigt förete allt för många tecken på att mera an
vändas till sjöss än lands, tvekar jag ej att förklara professor 
Berzelius' teori, hur intressant den än synes mig vara, icke ägande 
det minsta fog för sig. Underligt skulle det också synas, om 
detta bronsåldersfolk skulle varit så betagna i slädåkning, att de 
förevigat detta i tusentals bilder. Jag har i Holmbergs bok "Skan
dinaviens Hällristningar" räknat över 600 dylika bilder och i 
L. Baltzers "Hällristningar i Bohuslän" 
över tusen stycken. 

Jag utgår alltså från, att dessa "slä
der" föreställa skepp, något som även a. 
närheten till kusten ger oss anledning 
antaga vara det riktiga. 

Hällristningarnas skeppsbilder visa 
oss, att bronsåldersfolket stod relativt b. 
högt som skeppsbyggmästare. Bilderna Og- ' a-b- a) hällristnings-

. . , , . , c skepp frän Bohuslän, b) Sche-
visa oss en mängd olika typer av tar- TT. .. . . . ,. 

& -yl matisk bild av norrbottens-

koster ända från ekstocken och upp till riSS|a. 
jättebåten med en besättning på över 
hundra man. Enbart i Holmbergs arbete har jag kunnat utkri
stallisera över 40 typer. 

Till besättningsantalet kommer man genom att räkna de 
vertikala streck, som utgå från "skeppsdäcken" mellan fram och 
bakstammarna och vilka streck forskarna äro eniga om att be
trakta som föreställande människor. Att utreda dessa skepps 
verkliga utseende och konstruktion är givetvis en sak, som in
tresserar forskarna i hög grad och många och olika ha de teo
rier varit, som uppställts härvidlag av in- och utländska forskare. 
Den mig veterligt äldsta författare, som sysslat med förklarande 
av hällristningsskeppens verkliga utseende, torde varit C. G. Bru
nius, vilken i sin Antiquariska och Architektoniska resa 1838 
påpekar likheten mellan de Bohuslänska skeppsbildernas och 
söderhavsvildarnas kanoter. Han skriver nämligen på sid. 80 i 
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ovan nämnda arbete •— — — slutligen märkes att nästan alla 
fartyg likna enkla eller dubbla kanoter, nemligen sådana som 
de, hvilka söderhafsvildarna begagna. Detta förhållande är så 
påtagligt att ingen kan därom misstaga sig". 

Dessa likheter kan ej heller Holmberg förneka, men han 
bagatelliserar dem sägande:1 "De flesta skeppsformer på häll
ristningarna öfverensstämma däruti, att de visa en slags förbygg
nad framför den starkt böjda framstammen och stundom äfven 
bakstammen. Det var denna omständighet som föranledde en 
fornforskare att i dessa bilder se en motsvarighet till söderhafs-
vildarnas kanoter med sina dubbla stammar —. Någon 
så beskaffad dubbelstam kan naturligtvis icke komma ifråga på 
så inrättade fartyg, som de, hvilka här äro afbildade. Däremot 
synes uppenbart att ifrågavarande båglika uppståndare utom
kring skeppets ändar äro en slags förbyggnad till stammens 
skydd." 

Lektor Lennart Åberg ansåg hällristningarnas skeppsbilder 
vara vikingaskepp med sitt allmänt kända utseende. Sophus 
Muller'2 förkastar Nilssons hypotes, att det varit Fenicierna, som 
lärt skandinaverna bygga skepp och säger: "Man har fundet en 
naie Lighed mellem disse nordiske Skibsbilleder og de sidste 
kjendte Fremstillinger af den klassiske OIdtids Farleier. Dette 
var et af Hovedmomenterne i Sven Nilssons uheldige Theori om 
Phoeniciere i Norden. Vistnok er der flere overensstemmende 
Traek. Baade i Norden och Syden feries Farteiet utvivlsomt 
vaesentlig fremad ved Roning." Och vidare: "Om en umiddel-
bar Efterligning kan der ikke vaere Tale, navnlig fordi de nor
diske Skibe have en meget framtrasdende Eiendommelighed, der 
bestemt skiller dem fra det klassiske Sydens, nemlig den långt 
fremskydende Kjol under Forstavnen. — — — Nilsson tog 
Feil af For och Bagstavn og sammenstillede den kort afskaarne 
Kjalende med det antike Krigsskibs Snabel (rostrum). Men hvad 
der er Forstavnen paa de nordiske Skibe, fremgaaer blandt andet 

1 Skandinaviens Hällristningar, Stockholm 1848, sid. 66. 
• Vor Oldtid, Köbenhavn 1897, sid. 399 ff. 
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deraf, at Mandskabet, naar det er tydelig fremstillet med Vaaben 
i Haende stadig sees vendt imod den Stavn, under hvilken 
Kjolen er staerkt forlaengt — — saaledes bortfalder den mere 
specielle Lighed med det antike Krigsskib. Men eiensynlig have 
den nordiske Bronzealdersskibe ikke slaaet kjendelig lilbage for 
de samtidige i Syden." 

Ignorerande Mullers uttalande skriver professor Almgren:1 

"För att förstå dessa egendomliga skeppsbilder med dess dubbla 
förstäfvar må man jämföra dem med det i detaljerna ovan
ligt väl utförda hällristningsskeppet (Almgren, fig. 31) med en 
ungefär samtidig sydeuropeisk skeppsafbildning (Almgren, fig. 
32). Man inser då, att den undre stafven skall föreställa ett slags 
"ramm" under det den öfre, egentliga förstäfven uppbär en 
prydnad, vilken stundom, såsom många bilder visa, haft formen 
av ett "drakhufvud", alldeles som vikingatidens skepp ett par år
tusenden senare." 

Med förbigående av Montelius och Hildebrand, vilka hylla 
teorier liknande Muller, övergår jag till Hornberg, vilken på 
tal pm hällristningsfartygen2 säger: "På skandinaviska hällrist
ningar från bronsåldern, som i dessa trakter av Europa anses 
ha upphört i mitten av första årtusendet f. Kr. äro roddfartyg i 
stort antal framställda" och vidare "fartygens höga stävar föra 
tanken på vikingatidens skeppstyper, men de talrika fynden av 
urholkade ekstammar antyda åtminstone möjligheten av, att 
också skandinavernas bronsåldersfartyg voro av denna primitiva 
typ." 

Meningarna om bronsåldersfartygens utseende äro alltså 
delade, men studerar man ovanstående forskares uttalande litet 
närmare, får man med lätthet fram, att det egentligen endast 
rör sig om tvenne typer: 1) det stora, på spant byggda rodd
skeppet med ett utseende ungefär som vikingatidens "drakar" 
och dels 2) den om Söderhavets enkel- och dubbelkanoter på-

1 Sveriges fasta fornlämningar frän hednatiden, Stockholm 1904, s. 40. 
-Segelsjöfartens historia, Stockholm 1923. 
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minnande, paddel-framdrivna farkosten, vars skrov består av en 
av eld eller yxa urholkad ekstam. 

Båda typslagen bära höga för- och akterstammar. Jag tror, 
att ett fartyg av ungefär den senare typen varit den under brons
åldern förhärskande. 

Egendomligt är, att ingen författare, efter C. G. Brunius, mig 
veterligt, kommit till hans förut nämnda slutsats. Brunius kunde vis
serligen ej bevisa sina teoriers riktighet, men hans skäl, att det ej 
var skepp av vikingatidens typ, som avbildats å hällristningarna, 
voro dock sådana, att de blevo svåra att motsäga och än svå
rare att vederlägga. När Brunius t. ex. anser det vara fastslaget, 
att1 "intet fartyg med dubbla för- eller akterstammar, ännu mindre 
några dubbelfartyg som förenades med tvärträ sådana som i 
stor myckenhet föreställes bland hällristningarna", användes under 
vikingatiden, så kan han ej motsägas, ej heller då han skriver: 
"Man behöfver endast kasta en blick på de kanoter som äro af
bildade i kapiten Cooks med fleras resor och man skall finna 
en öfverraskande likhet mellan de afbildningar, som förekomma 
å våra hällar och söderhafsvildarnas kanoter." Då kan han 
också ha rätt, lika rätt som professor Berzelius, ty hällristnings-
fartygen likna också norrbottens-risslor lika mycket som söder
havskanoter. 

För att få fram bronsåldersfartygets verkliga utseende måste 
andra åtgärder tillgripas. 

Redan 1913, långt innan jag tagit någon som helst del av 
Brunius' teorier, var jag fullt på det klara med att bronsålders
fartyget vore att söka i den primitiva farkosten, som är den ur
holkade med utriggare försedda ekstocken. Men innan jag går 
att förklara, på vad sätt jag kommit till detta resultat, vill jag 
giva en kort skildring av de mera primitiva fartygstyperna och 
deras antagliga utvecklingskurvor. 

Den mest primitiva farkosten var säkerligen en "stormfälld 
eller vid högflod från stranden lösspolad trädslam" för att citera 
lektor Hornberg. Nästa steg var troligen försöket att själv reg-

1 Studier, kritiker och notiser 1841, n:o 38. 
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lera farkostens rörelser. Antagligen lade sig då den primitiva 
människan ned på magen och paddlade med händerna för att 
fä farkosten åt det håll hon önskade. Paddeln, kanske från början 
endast en i ena ändan sig vidgande trädgren, var nästa steg, 
och sittande på några trädrötter, kunde urtidens människa fort-
skaffa sig över vattendrag o. s. v. och på så sätt tillfredsställa 
sin lust efter jaktmarker på andra sidan vattnet. 

Lektor Hornberg säger vidare:1 

"Om grenarna avlägsnades" — (på det flytande trädet) — 
"blev stammen lätthanterligare, men fick naturligtvis samtidigt 
en stark benägenhet att rulla runt. Men kvarlämnades ett mindre 
antal grenar på diametralt motsatta sidor av stammen motver
kades denna besvärliga benägenhet i betydlig mån, visserligen 
med uppoffring av en del av manöverförmågan." 

Denna avkvistade trädstam skulle måhända kunna anses för 
urtypen för den farkost, som Hornberg tillskriver Polynesierna 
äran att vara uppfinnare till, nämligen ulriggarkanoten. 

Denna typ är spridd kring Indiska oceanen, finnes i de syd
ostasiatiska vattnen och bland Stilla havets ögrupper, men längre 
norr och västerut förekommer den ej. Dock, en liten avart lever 
ännu bland eskimåerna i kajaken. Eller är den måhända en se
nare tiders uppfinning? Den unge eskimån, nybörjaren i kajakande, 
ja även en äldre med anlag för "kajaksvindel", anbringar på 
ömse sidor om kajaken tvenne s. k. "kajakungar" för att öka 
kajakens stabilitet; dessa "kajakungar" äro mindre kajaker, vilka 
fastbindas dels invid kajaksidan, dels ett litet stycke därifrån, i 
sistnämnda fall fastsurrade vid ett par smäckra spiror. Att varje 
spår av utriggarekanoten försvunnit, för såvitt det gäller Skan
dinavien och norra Europa, är dock felaktigt. Helt visst skulle 
de många fynden av ekstockar i våra mossar, i de fall de kunde 
systematiskt undersökas, giva oss sädana upplysningar, som 
skulle leda fram till utriggarekanoten. 

Hornberg berättar, att man i Lincolnshire i England på
träffat en 15 meter lång kanot av en urholkad ekstam. Denna 

1 Segelsjöfartens historia, Stockholm 1923. 



Fig. 2. Infödda på Fiskaröarna. (Ur Abel 
Tasmans egenhändiga reseanteckningar.) 
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kanot hade flera hål på sidan, tätt under fartygssidans överkant, 
fäste för utriggarspirorna? Detta fynds ålder tror man sig med 
säkerhet kunna fastslå till 8:de seklet före Kr., alltså till brons
åldern. Kanoten från Lincolnshire hade i ena ändan en fördjup
ning, troligen ett fäste för den höga lösstäv, som hällristnings
fartyg alltid hava. För att 
förstå, vad som menas med 
begreppet utriggare, vill jag 
med tillhjälp av Hornbergs 
präktiga arbete giva föl
jande förklaring. 

Med en utriggare för
stås en medelst två eller 
flera spiror på något av
stånd från farkosten och 
parallellt med denna anbragt 
bom eller stock, avsedd att 
åstadkomma stabilitet vid 
tryck i ena riktningen ge
nom sin tyngd, vid tryck i 
den andra genom sin flyt-
kraft. 

Som förut nämnts, hade 
jag redan 1913 min teori 
klar, och fastän jag själv 
påpekat att "likhet" ej "be
visar", vill jag ändå, innan jag går vidare, jämföra dessa häll
ristningsfartyg med de omtalade söderhavskanoterna. Se t. ex. 
på fig. 2 och jämför den med hällristningsbilden fig. 3. 1 båda 
fallen äro stävarna prydda med fantastiska prydnader, B —B1. 

Förlänger man utriggarbommen D får man en bom med 
utseende D1, utriggarspirorna A äro synonyma med A1. Lämnar 
man så en bred marginal för den primitiva avtecknarens för
måga att teckna "rätt", har man en stor och förbluffande likhet 
framkonstruerad. De bilder av fartyg, som hällristningarna visa 

Fig. 3. Hällristningsskepp från Tanum, Bo
huslän. 
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Fig. 4. Hällristningsskepp frän Bohuslän. 
(Efter Baltzer.) 
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oss, bestå av 2 horisontella 
linjer med endera eller alla 
fyra ändarna uppböjda och of
tast de tvenne översta prydda 
med figurer, påminnande om vi
kingaskeppens "drakhuvuden". 
De båda horisontalstrecken för
enas med två eller flera oftast 
parallella vertikalstreck. I en 
notis i sitt arbete (sid. 65) för
klarar Hornberg dessa sälunda: 
"De lodrätta streck, som på 
de med blotta angivningsstreck 
tecknade skepp förena kölen 
med däcket, kunna antagas 
föreställa skeppets intimmer." 

Det synes mig i så fall 
dock något underligt, att de 
skulle ha tecknats utanpå bil
den. Ser man vidare på bil
der sådana som äro återgivna 
i fig. 4, finner man att dessa 
"streck bilda" åtskilliga med 

. ir* begreppet "spant" oförenliga 

<5äåi* formationer. 
Se vi åter pä bilderna pä 

fig. 5, så äro de alla paral
lella och tydligen intet annat 
än de utriggarspiror, som an
tingen voro anordnade tvärs 
över "kanotdäcket", se fig. 2, 
eller gingo genom hål i ka
notens reling. Den enklaste 

utriggarkonstruktionen är den fig. 6 nedtill visar, tagen efter 
hällristningen upptill på samma fig. 

t Luiiniiu i l 

Fig. 5. Hällristningsskepp från Bohuslän. 
(Efter Baltzer.) 

Fig. 6. Hällristningsbild från Bohuslän 
(överst),rekonstruktion av skeppet (under). 
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Denna hällristning är tydligen menad att föreställa en ekstock, 
vars utriggare endast består av en på ekstocken kvarsittande böjd 
i ekstockens akter fastgjord gren. 

För att gå vidare till de mera invecklade "spant"-konstruk-

Fig. 7 a—b. a) hällristningsskepp frän Bohuslän, b) rekonstruktion av a. 

tionerna fig. 4, vill jag i stället tro, att de skola föreställa platt
formskonstruktionen mellan skrovet och utliggaren och en början 
till det, som i mera utvecklade fartygstyper skulle bliva platt
formen mellan dubbelkanotens båda skrov (fig. 7 a—b). 

Underligt synes det mig, att Brunius, som dock var sä nära 
lösningen av hällristningsskeppens problem, ej fullföljde sin 
tankegång, som, om den slutförts, skulle ha fört honom fram till 
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utriggarekanoten. Hans tanke snuddar vid "utriggaren", då han 
skriver:1 " Ja jag har äfven träffat bland våra hällristningar 
några afbildningar af detta slags ovanliga dubbelkanoter som 

@Au#i 

SOC*E.M. 

Fig. 8 a—d. a) modellkanot, b) barnteckning av a. c) hällristningsskepp, 
d) teckningen b ifylld. 

visa hål i mellersta betäckningen." För Brunius voro alla far
tygen dubbelkanoter; han tänkte aldrig på, att utriggarekanoten 
är den faktiskt oftast förekommande typen på hällristningarna, 
under det att dubbelkanoten med plattform är relativt sällsynt. 

1 Studier, kritiker och notiser, n:o 38, Lund 1841. 
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Fig. 9 a—d. a) modellkanot, b) barnteckning av a. c) hällristningsskcpp. 
d) teckningen b ifylld. 
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Jag vill nu redogöra för de metoder, som förde mig fram 
till min tidigare uttalade övertygelse, nämligen att hällristnings-
skeppen voro att anse som utriggarekanoter av primitivt kynne. 

Jag utgick från, att trots en avsevärd hög kulturgrad brons
åldersfolket dock i mångt och mycket stod på barnets ståndpunkt. 
Många hällristningsbilder, ex. bilder av plöjning och av vagnar, 
visa detta. Bronsåldersmänniskorna hade i konstnärligt hänse
ende passerat det realistiska återgivandet av naturen, som ex. 
grottmänniskorna besutto. I att stilisera voro de emellertid mäs
tare, men gällde det att "teckna av efter naturen" voro de som 

Fig. 10 a—b. a) modellkanot (efter teckning av Birger Mörner). b) 8-årig gosses 
teckning av a, sedd frän sidan med utriggarbommarna i horisontalplanet. 

barn. Sätter man ett barn att teckna en fyrhjulig vagn, gör det 
det ungefär som en bronsåldersmänniska. 

Denna metod använde jag för att komma fram till visshet 
ang. hällristningsfartygens sannolika utseende. År 1919 tillver
kade jag modellen till en söderhavskanot (fig. 8 a), lät en lapp
gosse avrita densamma i Karesuando, resultatet blev som b, vil
ken heltuschad d (för tydlighetens skull), ger en näranog kon-
gruent silhuett av c. En hällristning av utseende som fig. 8 c 
skulle alltså i verkligheten kunna tänkas ha haft samma utse
ende som a på samma fig. 

Därefter gick jag en annan väg; jag gjorde en modell, 
grundad på de erfarenheter jag vunnit genom lappgossens teck
ning av det troliga verkliga utseendet av hällristningsbilden c 
19 — Fornvännen 1924. 
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på fig. 9. Den blev som a. Jag lät ett annat barn avrita denna 
modell, fick fram b, vilken tuschad gav a och kongruentbild av 
c minus "besättningen". 

Emellertid fanns det andra utriggarkonstruktioner än dem 

L 
I^TO^ 

Fig. 11 a—d a) modellkanot, b) hällristningsskepp, c) barnteckning av a (M. 
E. 7 är), d) barnteckning av a (Anna Maria E. 9 är). 

jag hittills laborerat med, nämligen sådana, där utriggarspirorna 
vila i klykorna på vertikalt ställda i utriggarbommen fästa kryss
spiror. 

Jag konstruerade en modell av en dylik kanot efter en bild 
i Birger Mörners "Arafis tropiska år", fig. 10 a, och lät en 7-årig 
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Fig. 12 a - d . a) modellkanot, b) barnteckning av a. c) teckningen b ifylld, 

d) hällristningsskepp. 
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gosse rita av den, varvid jag erhöll en teckning med utseende 
som b i samma fig. Tagande en hällristning av Baltzer, fig. 11 
b, tillverkade jag en modell av denna (fig. 11 a), lät mina barn 
avrita densamma och fick fram fig. 11 c och d. Båda barnen 
sågo båten fullkomligt i horisontalplanet. Barnen fingo arbeta 
fullt oberoende av varandra. Jag omtalade ej vad saken gällde, 
sade blott först till min son: "Rita av den här båten åt mig", och då 
teckningen c var klar, lät jag några dagar gå. Min dotter vistades 
då borta från hemmet, men då hon en vecka efter gossens av-

Fig. 13 a—b. a) hällristningsskepp frän Bohuslän, b) rekonstruktion av 
skeppet 13 a. 

ritning hemkom, lät jag henne, gossen ovetande, avrita samma 
modellbåt. För övrigt hade ingen av barnen sett en hällristning 
och ingendera hade någon aning om vad saken gällde. 

Från utriggaren gick jag så över till dubbelkanoten. Från 
en av Cooks reseskildringar lånade jag en bild av en dubbel
kanot, konstruerade en modell fig. 12 (a å fig. 12). Min son 
Mårten ritade av den, bilden blev som b och avritningen tuschad 
gav silhuetten c, vilken ju visar en förbluffande likhet med häll
ristningsbilden d å samma fig. 

Efter dessa experiment kände jag mig tämligen säker på 
min sak och fick själv lätt fram bilden b på fig. 13 med före
bilden a på samma fig. 

Den romerske författaren Tacitus skriver angående Svionernas 
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(Svearnas) fartyg:1 "skeppens byggnad är därigenom egenartad, 
att icke allenast fram- utan även bakstammen bildar en för land
ning lämplig stäv". 

Stäv betyder "kölens förlängning uppåt längst för- och 
akterut". Då bronsåldersfartygens höga stävar enligt min åsikt 
bildade ett avsevärt hinder för en bekväm landsstigning, tvekar 
jag ej att antaga, att Tacitus med lämplig landningsstäv menar 
det som jag visat som I och II på fig. 7 b eller dubbelkanoternas 
plattformsändar. 

Dessa dubbelkanoter i likhet med de troligen samtidigt an
vända utriggarekanoterna, framdrevos genom paddling, något 
som Tacitus även framhåller med orden: "Varken föra de segel 
eller fastgöra de årorna i rad längs skeppsborden" "lika 
användbara å ömse håll anbringas årorna." 

Härav framgår, att fartygen ej vände, då de ändrade färd
riktning, roddarne sprungo bara över till andra relingen, resp. 
andra dubbelkanoten, eller också sprungo de ut på utriggaren 
och paddlade vidare. Båtarna voro utan tvivel, åtminstone de 
smärre typerna, troligen ganska lätta; Baltzer har i sitt arbete 
(Pl. 5—6), återgivit en egendomlig hällristning, varest bålarna 
föreställas burna av män, antagligen över ett näs mellan tvenne 
sjöar, ty hällristningens övriga figurer föra osökt länken på resor; 
ej mindre än 8 vagnar med dragare m. m. gruppera sig kring 
de fyra män, som här äro framställda. 

1 Om Germanerna. 


