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Utriggade kanoter i Sverige? 

Av 

GUSTAF HALLSTRÖM. 

ill den uppsats av konstnären OSSIAN ELGSTRÖM med 
rubriken De bohuslänska hällristningarnas skeppsbil
der, vilken är publicerad i förra årgången av Forn
vännen, tillåter jag mig att foga några ord, som kanske 

kunna ha en viss betydelse för frågans bedömande. 
Som ett egendomligt sammanträffande måste det anses, att 

straxt efter att hr Elgström inlämnat sin uppsats till tryckning 
utkom i Göteborgs sjöfartsmuseums årsbok för 1924 en uppsats 
av den kände forskningsresanden fil. dr WALTER KAUDERN med 
titel: Om infödingsbåtar i Nederländska Ost-Indien och hällrist
ningsbåtar i Sverige. 

Båda författarna utgå från samma idé, nämligen att brons
åldersfolkets skepp eller båtar i Norden, sådana de avbildas i den 
samtida konsten, varit stora kanoter med en balanserande ut
riggare på ena sidan av den art, som vi ännu i dag kunna se 
bland Sundaöarna eller i Söderhavet. Huvudvikten i hr Elgströms 
uppsats lägges sedan på att framställa huru bronsålderns primi
tiva konst vid framställandet i bild av dylika farkoster nödvän
digtvis måste taga sig sådana uttryck som å just hällristningarna, 
och han belyser sin framställning med en del modeller och efter 
sådana modeller utförda barnteckningar. Dr Kaudern fäster upp
märksamheten vid samma synpunkt men ägnar sig sedan mer åt 
de konstruktiva detaljerna hos de nutida utriggade farkosterna i 
och för sammanställningar med och förklaring av hällristnings-
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skeppen. De två uppsatserna supplera varandra därför på ett lyck
ligt sätt. 

Först böra författarna ges ett erkännande för att på ett verk
ningsfullt sätt ha öppnat diskussionen om ett problem, som syssel
satt arkeologer i generationer, utan att de kunnat ena sig om 
någon slutgiltig lösning eller ge acceptabla förslag. Så mycket av 
spekulationerna har nog ej kommit till trycket, men det finns väl 
knappt någon arkeolog, som, om han ägnat våra hällristningar 
den ringaste uppmärksamhet, ej samtidigt för sig själv sökt lösa 
frågan om hällristningsskeppens konstruktion. I minst lika hög grad 
har problemet intresserat historici, geografer och båtkonstruktörer. 

Det måste emellertid anses synnerligen önskvärt att ett full
ständigt material kunde framläggas rörande denna fråga och hän
syn tas till alla de former, som finnas såväl i forntiden (beträf
fande fynd och ristningar) som i nutiden. 

Det är nämligen min bestämda mening att saken ingalunda 
får anses slutgiltigt löst med de nu lämnade uppslagen, även om 
de se aldrig så bestickande ut. Det återstår många svårigheter att 
förklara och bortförklara. Några svårigheter kunna dock förklaras 
genom att förutsätta flera typer av fartyg. 

Senast under den gångna sommaren var även författaren av 
dessa rader inne på samma ämne — konstruktionsproblemet — 
dock utan att då beakta utriggarmöjligheten som en lösning, 
något som jag och flera dock tidigare diskuterat. Men jag var 
inne på en jämförelse med söderhavskanoterna med deras stora, 
höga, uppstående stammar, som ej sällan visa även ett slags 
framskjutande ramm under dessa. Den mest extrema typen är 
den från Mattyöarna vid Nya Guinea.1 Vissa av dessa kanoter 
förete en egendomlig ornering, som ej sällan tyckes mig mot
svara de typiska tvär- och snedstrecken å hällristningsskeppen. 
Oftast är denna ornering målad, på Mattyöarna däremot är det 
på tvären inlagda trästycken, som stundom ha praktisk betydelse, 
nämligen att förhindra sprickbildning i de ytterst tunt uttäljda 
kanolväggarna. 

1 Dessa dock försedda med en liten utriggare anbragt ungefär som å fig. 42. 
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För att demonstrera vad jag menar, återger jag här fig. 33—34 
en bild av en stor målad kanot från Salomonöarna.1 Om en så
lunda målad farkost skulle avbildas av en primitiv konstnär, 
skulle otvivelaktigt en stor likhet med vissa av våra hällristnings
skepp — även de "utriggade" — bli resultatet. Av vikt är också 

i \ i * 

Fig. 33—34. Kanot frän Salomonöarna med målade sidor. 
(Obs. Även en vattenlinje målad.) 

att observera huru vissa av manskapet stå på nägot slags däck 
(och tydligen även på en toft), varigenom uppstår en slående 
parallell till hällristningsskeppens "gudar", som höja sig över pro-
fanum vulgus. Enligt min åsikt är det lättare att förklara vissa 
typer av hällristningsskeppen genom att antaga att farkosten är 
sidoornerad än att antaga en utriggare. Jämför närstående figurer 

1 Frän Malaita. Jfr C. M. WOODFORD: The canoes of the British Salomon 
Islands. Journal of the Roy. anthr. Instit., London XXXIX, 1909, p. 506 ff., 
pl. XLVI. 
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av hällristningsskepp från Bohuslän och Östergötland (figg. 35— 
36), där man torde böra förklara undre linjen som tillhörande 
skrovet. 

När nu diskussionen en gång är öppnad, hoppas jag att alltså 
även dessa stora, enkla kanoter utan utriggare erkännas som 
möjliga paralleller i vissa fall. För att belysa möjligheten av dy
lika stora kanoter inom Sverige i forntiden vill jag här meddela 
en hundraårig uppteckning från Värend. Den återfinnes hos J. 
WALLMAN i hans Anteckningar över Fylkeslandet Verends Historia 
och Fornlemningar samlade under Resor igenom Provinsen åren 

Fig. 35. Skeppsbild frän hällristning vid Gislegärde i 
Bottna sn, Bohuslän (efter Eckhoff).1 

1819. 1822\2 Han säger: "Plinius berättar (16.)3 att Germanerna 
brukade stora båtar af urhålkade Ekstammar Att Werends 
Invånare begagnat farkoster af samma slag bör så mycket mindre 
betviflas, som man ännu vid sjön Asnen finner sådana allmänt 
nyttjade. De kallas här skepp, äro av olika storlek, utan skarf 
förfärdigade af urhålkade Ekar. De största ros med 6—7 par åror, 
och kunna med lätthet bära 30 man. Alla äro utan köl, i bott
nen nästan platta. Tab. 3 föreställer trenne sådana, aftecknade 
vid Skatelöf". Figurerna äro alltför konstlösa för att ge något 

i Efter E. Eckhoffs utsago till författaren (muntligen 13/i 1908) äro alla 
teckningarna (fig. 6—8) sid. 39 i Qville härads fornminnen gjorda på fri hand 
efter noggranna mätt samt förmodligen åtskilligt skematiserade. 

2 K- Vitt. Akademiens arkiv. 
3 Naturalis Historia. XVI, 5—6. Dessa kanoter kunde bära upp till 30 man. 
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begrepp om farkosterna och återges därför ej här. Den största 
synes emellertid ha legat mycket högt på vattnet. 

En stor svårighet med utriggareteorien torde vidare bli att 
förklara varför hällristningsskeppen ofta visa sin undre "köllinje" 
så starkt böjd i den ena ändan, ibland i båda ändarna. Detta 
måste vara synnerligen olämpligt för ett lätt balansträ, som väl 
kan och till och med kanske bör vara lätt böjt åtminstone i 
främre ändan, men som ej får ha för stark övervikt i luften. En 
bättre om också ej övertygande förklaring här vore onekligen 
att antaga en lättare parkanot som motvikt mot den större och 
bemannade, en synpunkt, som hr Elgström för övrigt är inne på. 

En annan av hällristningarnas skeppstyper, som ej går att 
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Fig. 36. Skeppsbild frän hällristning vid Ekensberg 
nära Norrköping, Östergötland. 

utan vidare förena med d,e utriggade båttyperna, är den, som 
framställes som i allmänhet helt urgröpt i klippan och nästan 
undantagslöst är liksom försedd med urtagning i såväl för som 
akter straxt ovan "köllinjen", därigenom givande intryck av ett 
slags ramm vid endera av stävarna eller båda. Jag ger i efter
följande bild (fig. 37) några exempel på denna typ. Man skulle 
helst vilja förklara dessa bilder såsom avbildningar av högt lig
gande, ovanligt bäriga kanoter utan utriggare, alltså av huvud
typen fig. 33. (Där dock utan ramm). I Söderhavet förekomma 
också sådana rammförsedda typer (Mattyöarna t. ex.), ofta dock i 
förbindelse med utriggare. Jag meddelar till jämförelse en bild av 
en rammförsedd kanot med dubbel utriggare från Celebes (fig. 38).1 

Jag vill dock icke förneka möjligheten av att hällristnings-
skepp som å fig. 37 gå tillbaka på utriggade farkoster, men i så 

1 Efter A. C. HADDON: The Outriggers of Indonesian Canoes, Journal 
of the Roy. Anthr. Instit., London, Vol. L, 1920. p. 69 ff., fig. 22. 
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fall har utriggaren tecknats in i skrovet eller får förklaras såsom 
bakomliggande. I båda fallen kan alltså tänkas att den uppstå
ende extra undre stäv, som så ofta synes å denna typ, är just den 
framstickande ändan av utriggaren, alltså just den del därav, som 
ej kunde tänkas "försvinna" i skrovet vid tecknandet. O. Elg-
ströms förklaring för denna 
typ — kanoten och utrigga
ren förenade med ett däck — 
förefaller mig icke tillfreds
ställande. 

Angående just den sist 
nämnda typen av hällrist-
ningsskepp(fig. 37)finns emel
lertid även andra möjligheter 
till förklaring, vilket visar att 
man får gå ytterst varligt fram 
i diskussionen. Den stora båt 
från La Ténetid, som fram
grävts i mossen i Hjortspring-
kobbel på Als1 visar en kon
struktion, ur vilken kanske 
ett hällristningsskepp av typ 
fig. 37 nederst kan förklaras. 
Båten har varit snipformig 
med två breda, tunna bord, 
sydda till varandra och till 
den urhålkade bottenstocken. Denna löper ut utanför båten i fria 
ändar, svagt uppåtböjda. Från dessa resa sig strävor, till vilka 
skrovkonstruktionen stöder sig. Båten har paddlats fram med korta 
äror. Det är högst troligt, att detta fynd kommer att ge rika möj-

Fig. 37. Hällristning i Bro utmark, Tanums 
sn, Bohuslän (efter Almgren). 

1 Ett preliminärt meddelande om detta fynd gavs av konservator G. ROSEN-
BERO pä nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922. Jämför Berättelse över mötet 
(Stockholm 1923), s. 57—58. Båten var c:a 10 meter läng invändigt. Den var 
dock vid detta tillfälle ej fullt framgrävd. En mer utförlig men ännu ej slutgiltig 
beskrivning ges av ROSENBERG i Et smderjydsk Mosefund (N<er og Fjaern, 
Köpenhamn sept. 1923, p. 57 ff.). 
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ligheter till förståelse av den förkristliga nordiska skeppsbygg
nadskonsten. 

Om vi fortfarande några ögonblick betrakta hällristnings-
skepp av typ fig. 37— i parentes just den typ, som vållat den största 
förvirringen och som jämställts med bland annat Medelhavets 
stora triremer — så synes mig uppenbart att de sammanhänga med 

skepp av den typ, som åter
ges här i fig. 39. Vi nå alltså 
inom denna grupp även 
fram till en starkt förenk
lad bild av en uppenbar
ligen mycket stor farkost, 
(jämför bl. a. de 32 be
manningsstrecken å det 
längsta skeppet). Skulle 
vi i denna förenklade bild 
vilja se en teckning av en 
utriggad kanot, måste vi 
alltså tänka oss en strängt 
genomförd teckning i sid-
vy, alltså motsatsen mot 
herrar Elgströms och Kau-
derns betraktelsesätt. Jag 
harmeddelatdenna skepps

serie för att visa att detta deras betraktelsesätt icke går att an
vända överallt utan vidare. 

För andra och mycket talrika typer av hällristningsskepp 
synes mig däremot utriggareteorien ganska acceptabel, om jag 
också icke ännu känner mig övertygad. Särskilt gäller detta typer 
som å efterföljande figur 40. Det bör alltså vara här som den kom
mande diskussionen främst bör inrikta sig. Ingenting hindrar ju 
som sagt att hos ett så tydligtvis intensivt sjöfarande folk som 
bronsålderns nordbor flera fartygstyper kunnat finnas. Detta synes 
troligt också därigenom att de enklare ristade skeppen — alltså 
de med bara en linje för skrovets framställande — naturligast 

Fig. 38. Kanot från NÖ Celebes med dubbel 
utriggare. Efter modell. 
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böra kunna förklaras som en framställning av kanoten utan acces-
soirer, såframt de icke få förklaras som den medvetet förenklade 
bilden av begreppet skepp. För säkerhets skull borde denna se
nare bildtyp kanske uteslutas ur diskussionen om de konstruk
tiva elementen. 

Av stor vikt vore det om man till en början kunde ena sig 
om att hällristningsskeppens huvudbeståndsdel återgår på en art 
mycket stora kanoter, urhålkade ur väldiga trästammar. Detla blir 
också en sund och på naturliga förutsättningar byggd förklaring 

, - • . - ' ' • ' • • • C ' , . • v 
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Fig. 39. Hällristning från Backa, Brastads sn, Bohuslän. 

till motsats mot den om skepp byggda på spant med bord, en-
däckade och tvådäckade, vilket vållat mycket trassel. 

Jag måste i detta sammanhang kraftigt instämma i dr Kau-
derns ord: "Att hällristningsbåtarna föreställa sådana båtar, som 
hällristningsfolket använde som verkliga sjögående båtar, anser 
jag vara en så självklar sak, att den knappast behöver diskuteras, 
t. o. m. om hällristningsbåtarna kommit till enbart i kultsyfte. Om 
man nämligen haft något slags kullbåtar, ha dessa helt säkert i 
allt väsentligt liknat de riktiga båtarna. Frågan är blott, hur 
dessa båtar sett ut. Det gäller att i fantasien frammana en båt 
så beskaffad, att den kan tänkas hava tjänat som förebild till en 
hällristningsbåt." 

Den uppfattning som dr Kaudern här bemöter är tydligtvis 
den som förfäktas av docenten G. Ekholm, t. ex. i "Upplands 
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hällristningar".1 "Emellertid måste man otvivelaktigt ställa sig på 
Hansens2 sida i hans opposition mot betraktandet av skeppsbil
derna som avbildningar av nordbornas egna fartyg. Betraktar man 
de minst stiliserade hällristningsskeppen, får man onekligen in
tryck att deras förebilder till sina dimensioner och sin konstruk
tion äro så betydande, att de ej gärna vid denna tid kunna före
komma i Norden." Genom sannolikhetsskäl når Ekholm sedan 
fram till att förebilderna varit Mykeneskeppen. Hur svaga dessa 
skäl äro, få vi en föreställning genom uttrycket: "Om de mykenska 
fartygens utseende ha vi visserligen inga säkra underrättelser", 
men "i ett välde" sådant som det mykenska "måste fartyg spelat 
en ytterst viktig roll". 

För min del har jag ingenting emot tanken att våra brons
åldersskepp ha något att göra med Mykenefolkets farkoster — 

åtminstone till typen — om jag ocksä 
fordrar bättre bevisföring, men jag oppo
nerar mig bestämt emot att vi icke här 

Fig. 40. Hällristningsskepp med , N o r d e n u n d e f d e n n a h f l k u U f . 
utriggare ? , Sverige. e> 

period skulle kunna ha så praktfulla far
koster, som dem hällristningarna ge oss en svag föreställning 
om. Ett påstående av sådan art, är ägnat att väcka de största 
betänkligheter, ity att det mot de egna ögonens vittnesbörd sätter 
teoriernas tabu, eller i stället för faktum sätter antaganden. 

Den av mig så högt värderade författaren i fråga får förlåta 
mig, om jag även i hans fortsatta framställning i nämnda upp
sats ser mindre av bevisning än antaganden. Hela det av honom 
så vackert uppbyggda systemet för förklarandet av hällristnin
garna synes mig till stora delar sakna den verklighetsgrund, 
som är nödvändig för att verka övertygande. Belysande för detta 
är just ett uttryck hos docenten Ekholm i samma uppsats: "Till 
vilka förebilder hällristningsskeppen återgå, nordbornas egna far-

1 Upplands hällristningar, av OTTO VON FRIESEN och GUNNAR EKHOLM, 

1, 2, Uppl. Fornm.-för. tidskr. VII, p. 179-180. 
2 A. M. HANSEN i Aarsb. 1908. 
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tyg eller sådana från främmande länder, är emellertid en fråga 
av underordnad betydelse." Jag vill här genast mota ett eventuellt 
kommande svaromål med att jag givetvis förstår att för författa
rens syfte vid just detta tillfälle "huvudvikten ligger på att skepps
bildernas uppträdande sammanhänger med de förändringar i grav
skicket och dödskulten, som äro en följd av inflytelser från de 
gamla kulturländerna kring östra Medelhavet", men jag har en 
känsla av att författaren även eljest hyser uppfattningen, att anta
gandet av hällristningsskeppets betydelse för dödskulten är av 
större värde för forskningen än ett klarläggande av fartygstypen. 
Och det måste jag reagera emot, ty det värdesätter teori högre 
än fakticitet, vilket är döden åt den arkeologiska vetenskapen. En 
annan sak vore om det gällde att värdesätta två teorier sins
emellan. Har jag missuppfattat författaren, ber jag på förhand om 
ursäkt och skulle dessutom bli mycket tacksam. 

Av det sagda torde framgå att jag intar en helt annan stånd
punkt till hällristningsproblemet än flertalet av våra dagars arkeo
loger, som i skrift ägnat problemet något livligare intresse. Jag 
anser nämligen, att detta sä ytterst rika och intressanta material 
först måste utredas tekniskt och praktiskt, att det måste göras 
en textkritisk granskning av denna innehållsrika konst. Vi måste 
först förstå de realiteter, som ligga bakom innan vi ge oss in på 
spekulationer om bildernas eventuella begreppsinnebörd. A priori 
ställer jag mig därför ännu tveksam inför varje som helst för
klaring av hällristningarna annat än som framställningar i direkt 
avtecknande syfte, vare sig det är en anhopning av enkla ele
ment utan sammanhang eller med sådant. Där verkliga hand
lingar tämligen tydligt framträda, t. ex. i Kiviksgravens ristningar, 
är naturligtvis min uppfattning en annan, men även där fordras 
en omsorgsfull textkritik. 

Utgående från denna min ståndpunkt har det varit i hög 
grad uppfriskande att taga del av de uppslag, som föranlett mitt 
lilla inlägg. Det har äntligen tagits ett fast grepp i tingen och 
icke längre bara ett grepp i luften. Den komparativa etnografiska 
metoden har här återigen bevisat sig vara livgivande 
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Den summariska framställningen här ovan visar att proble
met rörande hällristningsskeppens konstruktion kan vara ett pro
blem med flera obekanta. Det har därför sina svårigheter att med 
en gång fatta bestämd ståndpunkt, det behövs åtskillig diskussion 
och framför allt införande av nytt material. Min avsikt med denna 
lilla uppsats är också att ge ett bidrag i den riktningen. 

En svårighet med den framlagda utriggareteorien är onek
ligen den, att konstruktionen synes så underbart speciell och att 
motstycken därtill på europeiskt och ännu mindre nordiskt om
råde icke varit de två författarna kända. 

Detta är mycket ursäktligt, ty ingenstädes i den vetenskap
liga litteraturen synes någon sådan konstruktion tidigare ha beak
tats. Så säges uttryckligen i det modernaste uppslagsverk, som 
finnes, det under utgivning varande Reallexikon der Vorgeschichte1 

under artikeln Einbaum: "Die Auslegervorrichtungist am E(inbaum) 
nie zur Anwendung gekommen." 

Jag vill då undanröja denna svårighet med att lämna bevis 
på, att just Sverige verkligen ägt kanoter med balansinrättningar 
på sidan eller sidorna, som böra kunna benämnas ett slags ut
riggare, och att en avart av liknande konstruktion funnits till och 
med i ganska sen tid. 

År 1923 i oktober besökte jag Lassbyn i Råneå socken, Norr
bottens kustland, för att där bland annat bese ett par därstädes 
funna kanoter (fig. 41) och deras fyndplats. Kanoterna hade anträf
fats i den ena av de s. k. "landsvägstjärnarna", ett par kilometer 
öster om Lassbyn vid sänkning av tjärnarna. De båda kanoterna 
hade uppdragits ur sitt läge innan de omhändertogos av förvaltare 
E. Persson i Lassbyn, varför några observationer på den verkliga 
fyndplatsen ej kunde göras. Samtidigt med denna kanot hade 
tillvaratagits ett platt träfragment, bearbetat men utan bestämd 
form (paddelåra?, knappt troligt). Föremålets längd 1 meter, 
tjocklek 1,5—2 cm. (fig. 41, t. h. nedtill). 

1 Utgivet av MAX EBERT, Berlin 1924. Författare av artikeln i fråga är 
F. BEHN. 
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Enligt hr Persson, som noga känner denna terräng, böra 
tjärnarna uppfattas som relikter av en tidigare fåra för Råne
älven. Detta antagande syntes mig mycket troligt, vilket ocksä 
framgår av kartan. Höjden över havet bör för tjärnarna vara den
samma som för älven ovan Lassbyforsen, alltså 27,o meter. 

Den större kanoten är ganska väl bevarad. Längden är unge-

Fig. 41. Kanoterna frän Lassbyn, Räneä sn, Norrbotten. 
(St. Hist. Mus. N:r 17652.) 

fär 3,o meter, bredden 0,38 meter, höjden 0,25 meter. Botten är 
flat med tämligen rätvinkligt därifrån stigande yttersidor. Stävarna 
äro något högre än kanotkroppen och överskjutande, framstam-
men är högst. Genom "hacket" (alltså å bakstammen) går ett 
lodrätt hål av ungefär 2 cm. vidd, antagligen avsett för en bind-
vidja eller dylikt. Genom framstammens överskjutande parti går 
ett längsgående hål av 6—7 cm. vidd och babord om detta på 
själva "backen" en urkälning av samma dimensioner och parallell 
med hålet. Dessa två företeelser gå alltså i kanotens längdrikt
ning. Jag vill helst tyda dem som avsedda för anbringandet av 
ett eldjärn vid ljustring. 

Omkring 0,8 meter från akterändan är på babordssidan ett 
häl i sidan, 8—10 cm. under överkanten. Hålet är dubbelkoniskt 
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och på smalaste stället ungefär grovt som ett finger. Snett emot 
och 0,3 m. förom är även på styrbordssidan ett jämntjockt finger-
grovt hål. Längre förut är det på samma sätt. Det grövre hålet 
på babordssidan befinner sig där omkring 1,12 meter från för
stävens ytterkant, det jämntjocka mindre hålet snett emot och för 
om på styrbordssidan. Jfr fig. 41. 

Den mindre kanoten är omkring 2,05 meter lång och är 
rundad i botten. Den är även rundad över de starkt fallande 
stävarna, vilka] båda äro skadade. Bredd och höjd ungefär som 
å föregående. Sidorna äro mycket spolierade och stora stycken 
borta. Minst ett hål under suden å den ena sidan (om babord 
eller styrbord kan nu ej fastställas) kunde konstateras, med pla
cering och form ungefär som de grövre sidohålen i den större 
båten. Flera hål ha kunnat finnas. 

En tredje kanot lär för c:a 25 år sedan vara funnen i en 
myr intill älven några kilometer ovanför Lassbyn. Den var enligt 
de uppgifter hr Persson fått av stort sett samma typ som de två 
föregående. 

Redan i mitt tjänstememorial rörande fyndet har jag förklarat 
hålen i sidorna på dessa båtar som spår efter en utriggarekon-
struktion. För att förenkla en framställning av hur jag tänkte 
mig en sådan anbragt, meddelar jag i fig. 42 en bild av en mycket 
snarlik liten kanot från Australien1 och i fig. 43 konstruktions
detaljer av en liknande från Andamanerna.2 Vid en jämförelse 
med mina skisser av Lassbykanoterna fig. 41 synes överensstäm
melsen vara ganska slående. 

Osäkert är dock, om en liknande utriggarekonstruktion bör 
antagas för de två nyfunna svenska. Andra fynd visa nämligen 
en ännu troligare förklaring. 

Tyvärr är det för närvarande ogörligt att ge någon datering 
av Lassbykanoterna. De böra vara avsevärt gamla. Höjdförhållan-

1 Efter N. W. THOMAS: Australian Canoes and Rafts. Journal Roy. 
Anthr. Institute, London, XXXV, 1905, p. 56 ff., pl. XII (Cairns distrikt, Queens
land)! 

2 HADDON, cit. arb., fig. 11 (p. 86). 
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dena medge en datering till tiden straxt före vår tideräknings 
början, men de kunna vara betydligt yngre. Kanoterna äro nu 
införlivade med Statens Historiska Museums samlingar (inv. 17652). 

Kanoter av samma art, som de nyss beskrivna, böra enligt 
min mening kunna anträffas på åtskilliga håll. Under min resa 

., ' ~ _ - • 

Fig. 42. Utriggad kanot. Cairns distrikt, Queensland. 

Fig. 43. Konstruktionsdetaljer från en utriggad kanot av 
huvudtyp som fig. 42. Originalet från Andamanerna. 

i Jämtland 1924 besökte jag även den lilla fornstugan i Mörsil. 
Bland andra fynd observerade jag där hängande i taket resterna 
av en större kanot funnen i Storkoltjärn i Ede by, Offerdals 
socken. Formen är mycket enkel, stävarna synas åtminstone icke 
nämnvärt höja sig över det raka skrovet. Förstammen är rundat 
fallande och går urhålkningen här nästan ända fram i spetsen. 
Bakstammen har stort sett samma form, men är icke helt ur-
hålkad, utan är här ett gott stycke av stocken kvar. Sidorna äro 
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tämligen tunna och resa sig nästan rätvinkligt från bottnen, som 
är bred och flat. 

På var sida, ungefär på halva höjden, finnas 4 genomgående 
hål, de flesta fyllda av trärester efter liksom instuckna käppar. 
Hålen äro fingertjocka. De fyra aktre sitta snett emot varandra 
så att de två på babordssidan ligga omkring 10 cm. framför dem 
på styrbordssidan. De fyra förliga sitta omvänt, alltså ligga där 
styrbordshälen före. Jag är övertygad om att vi här ha att göra 

med samma konstruktion som på Lassbyka
noterna, om också med vissa detaljolikheter. 

Ett fynd, som klarlägger åtminstone en av 
de konstruktioner, som funnits hos svenska 
kanoter, kanske även de nyssnämnda, är det 
som gjordes 1899 i Månserudssjön, Björkängs 
socken, Vadsbo härad, Västergötland. Här har 
anträffats en något så när hel och två mycket 
fragmentariska kanoter. Den förra (fig. 44) fin
nes nu i Statens Historiska Museum (inv. nr 
10871). Jag ger här en beskrivning därav, i 
huvudsak efter inventariebilagan. 

Den är urhålkad ur en furustam och 
väl bibehållen, ena ändan dock ganska an-
frätt. Yttersidorna lodräta och liksom bott

nens undersida släthuggna. Ändarna äro tvärt avhuggna. Bottnens 
undersida är vid ändarna avsneddad uppåt. I vardera sidan finnas 
två hål 8 cm. under kanten och på ett avstånd av l,os—1,70 meter 
från varandra. De i den bäst bibehållna ändan äro cirkelrunda, 
ungefär 3 cm. i diameter, de andra genom anfrätning mycket 
vidgade. I dessa hål ha suttit dymlingar, vars yttre ändar stuckit 
in i hål, borrade i kanten av två bräder horisontalt lagda efter 
kanotens utsidor. Båda bräderna finnas kvar, ehuru endast ena 
ändan av dem. Den längsta satt vid anträffandet ännu fast på sin 
plats, men den fasthållande pinnen avbröts sedan. Jämför fig. 44. 
Kanotens längd 3,45 meter, bottnens flata del 2,8 meter, bredd i 
den bäst bevarade ändan 0,58 meter, höjd 0,3 meter. De lösa brä-

Fig. 44. Kanot frän Mänsc-
rudssjön, Björkängs sn, 
Västergötland (St. Hist. 

Mus. n;r 10871). 
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derna äro resp. 2,06 och 1,30 meter långa samt 0,m och 0,17 
meter breda. 

Det större av de två kanotfragmenten var något längre än 
nyss beskrivna. Enligt uppgift skulle vid denna också ha anträf
fats en del av en sidobräda av samma art som ovan beskrivits, 
men bättre tillhuggen. Av den beskrivningen åtföljande fotogra-
fien att döma tyckes det dock 
mycket ovisst huruvida detta 
stycke tjänat samma ända
mål. 

Månserudsfyndet visar 
en balansinrättning av pri
mitivt slag. Så primitiv sy
nes den till att börja med 
att man frågar om den verk
ligen har att göra med ut-
riggareidén sådan den t. ex. 
finnes å den fig. 42 avbil
dade kanotenfrån Australien. 
Det är dock möjligt att den 
har att göra därmed. I så 
fall måste man tänka sig 

en indragning till kanotens sida av det på vattnet löpande ba
lansträet. HADDON (cit. arb. fig. 30—31) meddelar en bild av en 
liten flodkanot från Filippinerna (fig. 45), vilken i detta samman
hang kanske förtjänar att beaktas som en släkting. Emellertid kan 
man också tänka sig att den svenska företeelsen är en utveck
ling ur den smala flotten. Jfr näst efterföljande två kanoter. 

En mycket sen variant av samma konstruktion fanns ännu 
i förra århundradet i Nyskoga finnmark i Värmland. A. SEGER-

STEDT meddelar i sitt viktiga arbete Samlingar om finnbefolk-
ningen i Mellersta Sverige etc.1 å plansch VIII en bild av en 
sådan kanot. Texten till figuren lyder: "Båt, urhålkad ur en furu
stock, med uteliggare och åra från Kroktjärn, Nyskoga." Bilden 

1 MS i K. Vitt. Hist. och Anl. Akademiens arkiv. 

Fig. 45 a—b. Kanot med dubbel utriggare 
frän Filippinerna. 

Fornvännen 1925. 
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är återgiven här fig. 46. Därav framgår emellertid, icke om här 
är fråga om fastsatta balansbräder. Detta är dock troligt trots att 
teckningen mera ser ut att framställa dem som uthuggna direkt 
ur kanotstocken. Ett sådant förfaringssätt synes mig nägot för 
arbetsamt för att verka riktigt övertygande och saknar även så 
vitt jag vet analogier. 

En annan konstruktion, av primitivare slag, men starkt be
släktad med de närmast föregående beskrivna, ses hos några nu 

i Nordiska Museet förvarade ka
noter från Värmland. 

Den ena (N. Mus. 113249) 
är från Bytjärn, Årbottens by i 
Gunnarskogs socken, Jösse hä
rad. Den kallas "eke" och är 
förfärdigad på 1880-talet av gi
varen, hemmansägaren Magnus 
Andersson, Bjurbäcken, Mang-
skog. Den roddes med en åra, 
"mönne" kallad, vilken hante
rades som en enkel paddelåra. 

Den andra, som avviker en
dast i detaljer och återges i fig. 47, är frän Motjärn i samma 
socken (inv. nr förkommet). Den förvaras nu i Oktorpsgården 
på Skansen. 

Den förra har jag sett där den är utställd i fiskeriavdelningen 
å Nordiska Museet. I var sida, omkring 5 cm. under kanten, finnas 
2 stycken smala hål (25—50 cm. från kanotens ändar). Genom 
dessa hål gå korta dymlingar, på vilka de smala sidostockarna 
äro fastade. Dymlingarna gå rätt igenom dessa stockar, vilkas 
framändar äro avfasade inåt för att minska vattenmotståndet. (Här 
må nämnas att mannen å bilden fig. 47 tydligen sitter vänd med 
ansiktet mot akterändan). 

Försåvitt man icke hos Lassby- och Offerdalskanoterna vågar 
antaga verkliga utriggare av form som den å fig. 42, medger jag 
gärna att de prov på balansinrättningar på farkoster funna i Sverige, 

Fig. 46. Kanot frän Kroktjärn, Nyskoga 
sn, Värmland (efter Segerstedt). 
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vilka här behandlats, äro av ett annat och betydligt enklare slag 
än dem, som måste förutsättas hos de skepp, som skulle ha 
tjänat som förebilder för hällristningsskeppen, om överhuvudtaget 
teorien är riktig. Men även dessa enkla former visa att proble
met sysselsatt våra förfäder och att man med den största var
samhet bör giva akt på kommande fynd, framför allt då det gäller 
fynd av större kanoter, hos vilka knappast den enklare konstruk-

Fig. 47. Kanot frän Motjärn, Qunnarskogs sn, Värmland (Nord. Mus.). 

tionen vore verkningsfull. Kanske man också genom att redan 
nu genomgå det stora material gamla kanoter, som ligger i våra 
museer ej minst i landsorten, skall komma på spår efter den mer 
komplicerade konstruktionen, sedan en gång uppmärksamheten 
fästats vid saken. För min egen del har jag endast upptagit så
dana fall, som jag redan tidigare haft anteckningar om eller haft 
inpå livet och har icke nu gjort några extra specialstudier. Som 
de primitiva båttyperna intresserat mig sedan länge framför allt 
i och för en utredning av det nordeuropeiska materialet, har jag 
haft tillgång på en större samling egna excerpter i ämnet. 
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Kanotfynden i Sverige äro så talrika och de ha av allt att 
döma varit en så vanlig företeelse i våra tusen sjöar, där de för 
övrigt förekommit och förekomma ända in i våra dagar, att man 
har rätt att vänta åtskilliga former av intresse från särskilt äldre 
tider. Samma är förhållandet i Norge och Finland samt framför 
allt i Ryssland, där man kan säga att kanoten ännu i dag lever 
ett kraftigt liv. Jag har där sett sådana talrikt i bruk från Vita 
havets stränder (Dvinamynningen) ned över Bjäloosero till limen, 
men de finnas helt säkert på många andra håll. En av de typer 
jag där såg vill jag med anledning av vad dr Kaudern nämner 
om den s. k. sopekens (Celebes) utveckling ur kanoten dröja något 

t . 

Fig. 48. Kanot frän Bjäloosero, Guv. Novgorod, Ryssland. 
Efter skiss av författaren. 

vid. Den är nämligen av stor betydelse för båtens utvecklings
historia. 

Denna typ bestod av en urhålkad trästam varpå voro satta 
två bord. Jag studerade den vid Bjälosersk 1914. Stommen var 
alltså en kanot om också av en egendomlig form, jämför fig. 48, 
efter en skiss av mig. Kanoten var vackert rundad i tvärsnittet 
och var utspänd på mitten, som de leksaksbåtar av ärtskidor 
pojkar bruka göra, men genom en rund vräng, som på flera ka
noter ej gick ned ända till bottnen. För att underlätta vrängens 
funktion voro tappar utsparda på kanotkantens inre del. Ändarna 
av kanoten voro avsmalnande och uppåtsträvande. På den främre 
ändan var satt en lös fortsättning därav, vilken framför allt hölls 
i läge genom borden. Bakstäven däremot var satt utanför kano
tens och hölls stadig genom dels borden dels kölen, vilket verkade 
mycket klumpigt. Ett mellanrum uppstod också därigenom på ett 
ställe mellan bakstäv och kanot. Borden voro satta på klink, 
och jag antar på goda skäl att de på ett tidigare stadium varit 
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sydda i kanoten och i varandra. Det övre bordet var försett med 
ett grovt sudband samt båda borden målade i olika färger. Under 
kanoten var en köl påsatt, i vars akterända bakstäven var huggen. 

Liknande idé såg jag 1911 i Novgorod, men åtskilligt enklare 
utförd samt utan köl, vid sidan av verkliga kanoter. 

Av visst intresse vore att i detta sammanhang närmare granska 
Fiholmsbåtens rester (jfr S. LINDQVIST i Fornvännen 1924, sid. 224). 
Denna synes mig emellertid liksom de ryska med fördel böra 
studeras närmare, sedan båten från Hjortspringkobbel på Als (jfr 
ovan sid. 52) blivit tillfredsställande publicerad. De synas mig alla 
ha åtskilligt gemensamt. 

Till sist må det tillåtas mig att med anledning av kanot-
byggeri i Sverige under älsta tider också något beröra de red
skap, som därvid användes. Som bekant användes för liknande 
arbete i våra dagar en så kallad "kackel", en håleggad yxa. 
Lika bekant är det ju att denna kackel under stenåldern mot
svaras av den håleggade stenyxan, vare sig av flinta eller annan 
bergart. Det har alltid tyckts mig besynnerligt att dessa håleggade 
stenyxor, liksom de tväreggade, varit så övervägande, framför allt 
i de norra landsdelarna. Kanske man har rätt att antaga att delta 
sammanhänger med ett intensivt kanotbygge, som återigen beror 
på näringsfånget framför andra där uppe, nämligen fisket? 

ZUSAMMENFASSUNG: 

G u s t a f H a l l s t r ö m : Einbäume mit Aus leger in Schweden. (S. 50). 

Der Kunstler O. Elgström und der Forschungsreisende Dr. Walter Kaudern 
haben 1924 ein paar Aufsätze veröffentlicht, in welchen sie zu zeigen versuchen, 
dass die Schiffe öder Boote der Bronzezeitvölker im Norden, wie sie in der 
gleichzeitigen Kunst abgebildet werden, grosse Einbäume, mit einem balancie-
renden Ausleger auf der einen Seite waren, wie man sie heute noch auf den 
Sundainseln öder in der Sudsee sehen känn. 

Der Verf. legt noch etwas Material vor zur Beleuchtung der Frage. Ge
wisse Typen von Felsenritzungsschiffen können leichter durch die Annehme 
einer Seitenverzierung des Fahrzeugcs selbst erklärt werden, als dass es ein 
Einbaum mit Ausleger sei (Siehe Fig. 33—34 von den Salomoninseln und 35— 
36 von Schweden). Wirklich grosse Eicheneinbäume mit 6—7 Paar Rudern, und 
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mit Platz fiir 30 Mann kamen noch zu Beginn des 19. Jahrh. auf dem See 
Åsnen, in Wärend, Småland, vor. 

Die starke Biegung der unteren "Kiellinie" erschwert oft sie als Ausleger 
zu erklären, und auch mehrere andere Schwierigkeiten liegen fiir die Anwcn-
dung der Auslegertheorie in verschiedenen Abbildungen auf den Felsen vor. 
Möglicherweise wird das neu gefundene Fahrzeug aus der Laténezeit, das im 
Moore Hjortspringkobbel auf der Insel Als in Dänemark neulich ausgegraben 
worden ist, eine Erklärung geben. Fur die Schiffsfiguren auf Fig. 39, die mit 
Fig. 37 verwandt sind, lässt sich die Auslegetheorie kaum anwenden. Hingegen 
ist das mit den Schiffen auf Fig. 40 möglich. 

Der Verf. meint, dass eine genauc 'Textkritik" technisch und praktisch, an 
dem Felsenritzungsmaterial vorgenommen werden sollte, bevor man Theoricn 
iiber den Inhalt der Felsenritzungen aufstellt. Die Bilder sollen in erster Linie 
nicht als Symbole öder dergleich sondern als Wiedergabe der Wirklichkeit be
trachtet werden. 

Das Vorlegen neuen ethnologischen Materiales ist von grosser Bedeutung. 
Die zwei hier zuerstgenannten Verf. haben keine Auslegerboote von Schweden 
gekannt, Hallström weist aber solche nach. Ein Einbattm, in einem Teich bei 
Lassbyn, im Kirchspiel Räneä, Norrbotten, gefunden (Fig. 41), zeigt zwei Löcher 
an jeder Längsseite (Fig. 41), 8—10 cm. unter der Oberkante. Ein anderer Ein-
baum auf demselben Örte gefunden, ist stark beschädigt, zeigt aber Seiten-
löcher. Möglicherweise bedeuten diese Löcher Spuren von einer Auslegerkon-
struktion. (Vergl. die Fig. 42 und 43 von Australien und den Andamanen). Eine 
ahnliche Konstruktion scheint an einem Einbaum, im Kirchspiel Offerdal, Jämt
land, gefunden, existiert zu haben. Dieser hatte 4 Löcher an jeder Längsseite, 
mit Holzresten, wie von hineingesteckten Stocken. 

Ein Einbaum vom Mänserudssee im Kirchspiel Björkäng, Wästergötland 
(Fig. 44), zeigt auch doppelte Seitenlöcher, durch welche zwei Bretler horizontal 
an den Aussenseiten des Einbaumes befestigt worden sind als eine Art Glcich-
gewichtsanordnung einfachster Art. Eine späte Wariante derselben Konstruktion 
gab es noch im 19. Jahrh. in Wärmland (Fig. 46). Eine doppelte Gleichgewichts-
anordnung, mit 2 Seitenbalken, ist auch an Einbättmen von Ksp. Gunnarskog 
in Wärmland zu sehen (Fig. 47). 

Eine interessante Obergangsform zwischen Einbaum und dem aus Planken 
gebauten Boote wird auf Fig. 48 von Bjäloosero, in Russland, gezeigt. An einem 
Einbaum waren zwei Planken an jeder Seite befestigt. 

Die in Norrland zahlreich vorkommenden hohlschneidigcn Steinäxte sind 
sicher oft Beim Bau von Einbäumen in Verwendung gewesen. 


