
Stockbåtar i Sverige: typologi och datering 
Sokulu, Sıla; & Ejstrud, Bo
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2014_034 
Fornvännen 2014(109):1 s. 34-48
Ingår i samla.raa.se



Hittills har ganska få studier av stockbåtar pub-
licerats och fynden har inte fått den uppmärksam-
het som de förtjänar. Denna studie sammanfattar
en masteruppsats (Sokulu 2013) och strävar efter
att etablera en typologi för stockbåtarna.

Fyndplatserna är utspridda över Sverige. Även
informationen om stockbåtarna är utspridd vil-
ket har medfört en del svårigheter. Upplysning-
arna i Fornminnesregistret är begränsade, varför
man måste söka i mera specialiserade databaser,
exempelvis Historiska museets samlingar och i
Digitalt Museum där mera ingående informa-
tion har påträffats i vissa fall. Dock har inte alltid
båtarna samma benämning i de olika databaser-
na vilket försvårar identifieringen, i några fall har
samma båt dokumenterats flera gånger, och i
värsta fall har en båt inte alls gått att identifiera.

Den information om stockbåtar som finns till-
gänglig idag är inte standardiserad: noggrann-
heten i dokumentationen skiljer sig från fall till
fall och båtarna har dokumenterats på olika sätt

genom tiderna. Senare dokumentation är gene-
rellt mera noggrann i inmätning och uppmät-
ning, och där finns ofta fotografier.

Sokulu har besökt museimagasinen för att do-
kumentera stockbåtarna. Ett problem var att för-
varingen av många stockbåtar inte är den bästa
för studier. Många båtar står uppradade på hyllor
och man kunde inte flytta på dem för lättare åt-
komst.

Metod
Vår datainsamling täcker 52 svenska stockbåtar
(se appendix). Sokulu har dokumenterat dem så
noga som möjligt med foton, avteckningar och
skriftliga beskrivningar. Tab. 1 och fig. 1–2 exem-
plifierar sammanställningen av data, i detta fall
för stockbåt nummer 20.

Sokulu har kunnat teckna av de allra flesta
stockbåtarna i magasin. Han har även kunnat
göra fotomosaiker av många av dem. Tabell 1 vi-
sar ett exempel där han kunnat inkludera de fles-
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Fig. 1. Fotocollage av stockbåt nr 20 sedd i profil. —Photo collage of logboat #20 seen in profile. Foto S.S

Fig. 2. Stockbåt nr 20. Ritning S.S. —Logboat #20.

ID-nr 20
Namn Tumba 3
Mått L: 3,95 m. B: 0,7 m. H: 0,3 m. Sidotjocklek: 0,03 m. Bottentjocklek: 0,05 m.
Datering
Fyndplats Okänd fyndort
Beskrivning Stockbåt urholkad ur en stock. Den har flat botten och överhängande stävar. Två 

integrerade tofter finns. På ena finns ett litet hål med en dymling i. Hål längs med relings-
kanten som är delvis förstörd. Båten har en T-formad fästanordning på ena stäven. 
Två träfragment tillhörande stockbåten finns.

Tabell 1. Data för stockbåt nr 20. —Data on logboat #20.

Art. Sokulu 34-48:Layout 1  14-02-20  16.25  Sida 35



ta metoder. Vi har sedan utfört flera analyser av
det insamlade materialet. Syftet har varit att hit-
ta mönster bland båtarna och på så vis etablera
olika typer av stockbåtar. Bland dateringsme-
toderna märks i huvudsak dendrokronologi, 14C
och, sekundärt, pollenanalys.

Tidigare forskning
Flera forskare har tidigare försökt fastställa en
kronologi för stockbåtarna. Sean McGrail såg 1978
(s. 105) inte detta som speciellt lovande eftersom
stockbåtar har enkel uppbyggnad och utvecklings-
trender spelar liten roll hos dem.

Fox (1926, s. 144 ff) studerade stockbåtar från
England och Wales och definierade fem grupper
utifrån utförandet. Han menade att det är svårt
att ordna båtarna kronologiskt, men föreslog unge-
färliga dateringar för sina grupper vilka sträcker
sig fram till modern tid. Han menade också att
enkla stockbåtar samexisterat med mera avan ce -
rade stockbåtar.

Albert Eskeröds (1970, s. 71) definition av en
stockbåt var föga förvånande att den bör vara
tillverkad av en eller flera stockar. Båten klassas
som stockbåt även om den har försetts med bord -
gång, men om flera bordgångar tillkommer är
det längre inte tal om en stockbåt, utan en bord-
byggd båt.

Likt McGrail (1978, s. 19; 1987, s. 57) och Eske-
röd (1970, s. 74) har Christer Westerdahl (1989,
s. 24) räknat upp kriterier som definierar en
stockbåt. Frågan är om alla svenska stockbåtar
passar in i någon av hans fyra grupper. En stock-
båt försedd med stabilisator eller utriggare är till
exempel varken »en vanlig stockbåt» eller en sam-
mansatt stockbåt. Westerdahl (1989, s. 25) dis -
kuterar forskningen om stockbåtar och noterar
att många tvivlat på att det skulle gå att definiera
en typologi med kronologiskt värde. Man har upp-
fattat stockbåtar som tidlösa och därför omöj liga
att datera med utgångspunkt i typologi. Wester-
dahl håller inte med utan menar att synsättet har
hindrat forskningen om stockbåtar. Han skriver
också att man genom att koncentrera sig på kro-
nologi har förbisett funktionella och regionala
aspekter. Eskeröd, McGrail och Westerdahl grup-
perar alla stockbåtarna typologiskt liksom i den-
na studie. Indelningarna skiljer sig något från
varandra men grundidén är densamma: de vill

skapa en permanent indelning mellan enkla och
mera avancerade konstruktioner.

Per Smed Philipsen (1983, s. 96–107) under-
söker möjligheterna för typindelning och krono -
logi för danska stockbåtar. Materialet bearbetas
genom analys av element som dimensioner, tvär -
snitt, stävar, hål, spant, bottenstockar, träsorter,
stenlast och eldstäder. Philipsen definierar fyra
huvudgrupper samt två undergrupper.

Béat Arnold (1996, s. 11ff) delar in centraleu-
ropeiska stockbåtar i fem huvudgrupper samt flera
undergrupper bland annat utifrån tvärsnittsfor -
men. Syftet är att kartlägga och namnge alla möj -
liga former av stockbåtar. Arnold definie rar väl -
digt många och detaljerade grupper vilket ger en
bra överblick över konstruktioner och utföran-
den, men en så finmaskig indelning kan lätt bli
svårhanterlig. Arbetet bör ses mera som en kart -
läggning av stockbåtarnas variation än en typolo-
gisering.

Malcolm F. Fry (2000, s. 18 ff) har studerat
stockbåtar på Irland och anser att kategorisering
utifrån konstruktion inte tillför någon större
nytta. Stockbåtens användningsområde påver -
kar i hög grad dess utformning och mycket beror
på tillgång på träd, trädets storlek och dess form.
Ägaren kan tänkas ha konstruerat båten på ett
sätt som passar ändamålet. Man har inte lyckats
påvisa några större regionala skillnader bland
stockbåtarna på Irland. Fry menar att det är svårt
att peka ut några distinkta typer av stockbåtar.

Utifrån ett urval av 226 stockbåtar studerar
Ka ren Bork-Pedersen (2001, s. 22) båtarnas ut -
bredning och funktion i Danmark mellan år 700
och 1900. Även denna studie behandlar form och
konstruktion i syfte att undersöka kronologi,
regionalitet och funktion. Författaren kommer
bland annat fram till att stockbåtar under den
sena vikingatiden och tidiga medeltiden gjordes
kortare och smalare än tidigare, för att senare un -
der medeltiden bli längre och bredare igen (2001,
s. 91 f). Stävformer visar sig vara obrukbara för
typologisering: det enda som kan sägas om dem
är att spetsformade stävar var den vanligaste
utformningen genom tiderna.

Bo Ulfhielm (2004, s. 185) menar att järnål -
derns stockbåtar generellt sett är längre och vack-
rare än senare stockbåtar som är mera massiva
och mindre välgjorda. Han undrar om båtarnas
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användningsområde förändrades mellan de två
tidsåldrarna. En möjlig förklaring är att järn -
ålderns båtar brukades på större vatten och var
mera privata, som Ulfhielm uttrycker det. Båten
visade ägarens skicklighet och känsla för detaljer.
Under medeltiden ändrades stockbåtens roll till
mera av en anordning för kortare transporter,
vilket resulterade i grövre stockbåtar.

Och Gunilla Larsson (2007, s. 33 f) instäm-
mer: enligt henne hänger konstruktionen hos en
stockbåt ihop med sin tids ideal och det finns ett
samband mellan konstruktion och livsstil. Bland
stockbåtsfynden kan man se att mindre tid och
arbete läggs ner på senare tiders båtar och de för-
lorar sin status i samhället.

Konstruktionsanalys
Vi har ordnat stockbåtarna utifrån deras kon-
struktionsegenskaper. Syftet har varit att koppla

egenskaperna till olika båttyper. Egenskaperna vi
undersökt är spant, dymlingar, köl, fästanordning
och eventuella hål längs relingen. Vidare noterade
vi äldsta och yngsta datering för varje egenskap.
Resultaten presenteras i fig. 3. Axeln visar resul-
taten för de 52 stockbåtar vi undersökt och det är
oklart hur representativt urvalet är för alla stock-
båtar i landet. Materialet i studien har inte valts
efter något särskilt mönster, utan har samlats in
slumpmässigt, både geografiskt och åldersmässigt
sett. För att kunna säkerställa ett resultat som kan
gälla för hela Sverige måste man studera fler båtar
och sprida insamlingen jäm nare över geografin.

Tvärsnittet hos båten och formen hos för- och
akterstäv är viktiga parametrar. Tvärsnittsformen
delar vi upp i tre kategorier medan vi ur skiljer fyra
stävformer. Vi har schematiserat varje form till
stöd för klassifikationen (fig. 4). Inplace ringen av
vissa båtar är problematisk då de liknar fler än en
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Fig. 4. Schematiska mallar för tre tvärsnittsformer. 
—Schematic templates for three cross-section types.

Fig. 3. Tidsaxel med utbredningen av konstruktionsegenskaper hos stockbåtar. —Chronology of structural
traits in logboats.
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form. I dessa fall har vi klassificeratcerat båtarna
efter den form de liknar mest. Efter att ha grup-
perat stockbåtarna räknade vi ut andelen av varje
form (fig. 5).

De flesta av de undersökta stockbåtarna har
rektangulärt tvärsnitt. Vid en kronologisk indel-
ning finner man att de flesta av de rektangulärt
formade båtarna har senare dateringar, medan de
fåtaliga båtarna med runt är tidiga. De trapets-
formade båtarna är få och det är svårt att faststäl-
la någon kronologisk hemvist för dem.

Beträffande stävformen analyserar vi förstäv
och akterstäv var för sig och grupperar dem efter
rund, spetsig, tvär och överhängande (fig. 6). De
flesta av förstävarna är spetsiga (fig. 7). Även

överhängande förstäv är ganska vanlig medan
tvär förstäv saknas helt. Bland akterstävarna är
rund och spetsig nästan lika vanliga och även tvär
form förekommer (fig 8). Överhängande akter-
stäv är sällsynt.

Genom att på detta vis granska tvärsnitt och
form på stävar har vi kunnat se trender över tid
(fig. 9). Exempelvis tycks spetsig förstäv gå hand
i hand med rektangulärt tvärsnitt (vår grupp 3
nedan). Rundbottnad form var vanligare under
järnåldern och trenden verkar ha vänt mot slutet
av tidsåldern.
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Fig. 5. Andelarna av olika tvärsnittsformer. —Proportions of different cross-sectional shapes.

Fig. 6. Schematiska mallar för fyra stävformer.
—Schematic templates for four stem types.
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Fig. 7. Andelarna av olika förstävsformer. —Proportions of different shapes of bow.

Fig. 8. Andelarna av olika akterstävsformer. —Proportion of different shapes of stern.
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Naturmiljöns inverkan
Ett delmål har varit att undersöka om det finns
något samband mellan naturförhållandena och
stockbåtarnas former. Svenska insjömiljöer har
studerats och ställts mot båtarna i studien. Oftast
är fyndplatsernas koordinater ungefärligt angiv-
na, men i många fall har vi kunnat använda ort-
namn och sjönamn för att finna rätt område.

Genom att studera stockbåtarnas fyndplatser
på strandnivåkartor från Sveriges Geologiska Un-
dersöknings webbsajt (maps2.sgu.se/kartgenera-
tor) har vi kunnat se vilka fyndplatser som för-
modligen haft anknytning till havet vid depone-
ringstillfällena. Detta förstås förutsatt att både
fyndplatsposition och datering har varit kända.
Flera stockbåtar har därmed kunnat kopplas till
havet: 10 Ljusterö, 11 Värmdö, 12a Råneå 1, 12b
Råneå 2, 34 Karlshamn, 43 Säve, 46 Norra Möck-
leby och 49 Väddö. De främsta anledningarna till
att inte flera stockbåtar än så berörs är att fynd-
platserna ligger i inlandet eller att deponeringar-
na tycks ha skett långt efter att strandlinjen dra-
git sig tillbaka från området.

Med hjälp av Eskeröds (1970, s. 92–162) miljö -
beskrivningar för Sveriges största insjöar har vi
försökt att knyta stockbåtarnas form och kon-
struktion till naturförhållanden i sjöarna. Olika
lokala förhållanden kan ha gett upphov till olika
utformning hos båtarna så att varje typ av båt
varit optimal för just sitt specifika syfte. Huvud -
syftet med miljöstudien har varit att identifiera
skillnader mellan stockbåtar som brukats i sjöar
respektive hav. Av de båtar som har brukats i
havet saknar ungefär hälften tillräcklig informa-
tion för jämförande analys. Bland de få stockbå-
tar som återstår (10 Ljusterö, 11 Värmdö, 12a
Råneå 1, 12 b Råneå 2 och 34 Karlshamn) är det
endast stockbåten från Karlshamn som visar upp

egenskaper gynnsamma för färd på havet. Båten
är relativt stor med en längd på nära sex meter,
den är tillverkad av hårt trä vilket gör den tålig
för hårda miljöer och den har en tydligt marke-
rad kölliknande utsparning längs med botten.

Korrespondensanalys
Vi matade in informationen om stockbåtarna i
Excel med ID-nummer, mått och 0- och 1-värden
för de typologiska elementen hos stockbåtarna.
Vi undersökte sedan databasen med korrespon-
densanalys med hjälp av programmet CAPCA
(Mad sen 2012). Genom upprepad körning där vi
lade till och tog bort parametrar åstadkom vi dia-
grammen i fig. 10–12, som avslöjar typologiska
grupperingar bland båtarna. När vi identifierat en
grupp uteslöt vi dess medlemmar och utmär kande
egenskaper i påföljande körningar av ana lysen.

Korrespondensanalysen lät oss definiera sex
typologiska grupper av stockbåtar. Dock kunde
vi bara placera 21 av 52 (40%) stockbåtar i dessa
grupper och fem grupper har bara 2–3 medlem-
mar vardera.

Grupp 1 (nr 9, 18, 34). Tre båtar med runt tvär -
snitt och spant. Två av dem har en kölliknande
ansats vid någon stäv. Båtarna kan ha varit ut -
spända men det är svårt att fastslå.

Grupp 2 (nr 12b, 16). Två båtar med runt tvär -
snitt och rundad förstäv. Till skillnad från grupp
1 finns här inga spant, vilket med stor sanno-
likhet innebär att dessa inte har varit utspända.
En av båtarna i gruppen har även tvärskott utspa-
rade ur själva stocken.

Grupp 3 (nr 4, 5, 6, 14, 15, 30, 31, 35). Åtta båtar
med rektangulärt eller trapetsformat tvärsnitt
och spetsig förstäv.

Grupp 4 (nr 12a, 20). Två båtar med rektangu -
lärt tvärsnitt, överhängande förstäv och fäste för
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Fig. 9. Tidsaxel med utbredningen av formegenskaper. —Chronology of design shapes.
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Fig. 10. Korre-
spondensanalys
med markering
av grupp 1.
—CA scatterplot
with group 1
emphasised.

Fig. 11. Korre-
spondensanalys
med markering
av grupp 2. 
—CA scatter-
plot with group
2 emphasised.
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fastgöring på stävens överhäng. I det ena fallet
utgörs fästet av ett horisontellt hål och i det andra
fallet utgörs fästet av själva överhänget.

Grupp 5 (nr 13, 32). Dessa två stockbåtar är
mycket lika varandra och deras fyndplatser ligger
mycket nära varandra. Båda har rektangulärt tvär -
snitt och tvär förstäv. Båtarna är näst intill rek-
tangulära i sin helhet då även akterstäven har
tvärt avslut.

Grupp 6 (nr 17, 39, 49). Tre båtar som till skill-
nad från de andra båtarna i vårt material inte är
urgröpta ur en enda trädstam utan sammansatta
av flera stockar.

Kronologi
Liksom Bork-Pedersen (2001, s. 91 f) och Lars-
son (2007, s. 33 f) har vi funnit samband mellan
form och datering (fig. 13). Eftersom en stor ma -
joritet av stockbåtarna i vårt material daterats till
järnåldern och medeltiden begränsar vi vår ana -
lys till dessa två tidsåldrar. Vi räknar här år 1100
som medeltidens början.

I diagrammet finns en fördelning mellan stock-
båtar daterade till järnålder (grönmarkerade) och
stockbåtar daterade till medeltid (blåmarkera -
de), där de två periodernas båtar generellt före -

kommer på varsin sida i diagrammet (men no te -
ra två järnåldersbåtar på medeltidssidan). Stock-
båtarnas datering är inte en av de analyserade
parametrarna och påverkar inte ut fallet.

Egenskaper som kännetecknar båtarna från
järnåldern är rundat tvärsnitt, rund förstäv och
spant. Hos båtarna från medeltiden finns både
rektangulärt och trapetsformat tvärsnitt. Förstä-
varna är här spetsiga, tvära eller överhängande. I
diagrammet finns också odaterade stockbåtar re-
p resenterade (markerade i gult) och dessa har
för delat sig på varsin sida, likt de daterade stock-
båtarna. Att de odaterade båtarna följer samma
för delningsmönster som de daterade stärker
bilden av att stockbåtar kan dateras utifrån form-
mässiga egenskaper.

Form kan definieras olika
Resultat kan tolkas olika beroende på hur stock-
båtarnas former definieras. Till exempel skiljer
sig Smed Philipsens typer av förstävar från våra
definitioner. Hans indelning tar främst hänsyn
till formen sedd från ovan och först i andra hand
formen i profil, medan vi endast tar hänsyn till
formen i profil. Alla Smed Philipsens exempel på
stockbåtar med spetsiga respektive rundade för -
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Fig. 12. Korre-
spondensanalys
med markering
av grupperna 3,
4 och 5. —CA
scatterplot with
groups 3, 4 and
5 emphasised.

3

4

5
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stävar skulle i denna studie kategoriseras som
stockbåtar med spetsig förstäv.

Jämfört med de olika stävformer som Arnold
(1996, s. 18ff) arbetar med är variationen i vårt
material mycket liten. Arnold presenterar många
former av stockbåtar. Dock är det svårt att place -
ra en nyfunnen båt i rätt grupp då vissa av de
beskrivna formerna är så lika varandra. Indelning-
 en är inte i första hand avsedd att vara kronolo-
giskt relevant.

Lastkapacitet 
Vi valde ut tre relativt väldokumenterade stock-
båtar för rekonstruktion som tredimensionella
digitala modeller i programmet Rhinoceros (fig.
14). Modellerna har vi använt som grund till att

räkna ut lastkapaciteten med Orca 3D, vilket led-
de vidare till tolkningar av vilka ändamål stock-
båtarna tjänade (tab. 2; fig. 15).

Diskussion
Som vi sett har flera forskare avvisat möjligheten
att typindela stockbåtar. Man är oense om huru-
vida deras utveckling över tid följer något mön-
ster eller inte. Vi vill visa att det går att urskilja
typologiska grupper åtminstone bland 40% av
båtarna i ett svenskt urval. För att säkrare kunna
konstatera skillnader mellan grupperna skulle vår
studie med fördel kunna utvidgas till att behand-
la ett större underlag.

Enbart en typologisk indelning av stockbåt-
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Fig. 13. Förhållandet mellan typologi och datering hos stockbåtar. Av B.E. —The relationship between
typological traits and chronology.
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Fig. 14. Vyer av
en digital 3D-
modell av stock-
båt nr 19. Av
Massimiliano
Ditta. —Views of
a digital 3D-
model of logboat
#19.

Fig. 15. Förhållandet mellan last och djupgång för stockbåt nr 19. —The relationship between displacement 
and draft for logboat #19.
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arna inte så mycket till studiet av människan och
hennes samhällen förr i tiden, vilket är arkeolo-
gins främsta syfte. Formstudierna bör kombi-
neras med studier av bland annat social struktur
och miljö, vilket kopplar det en skilda båtfyndet
till ett större sammanhang (som t.ex. Harnesk
2013).

Ett bekymmer är bevarandet av stockbåtarna.
Det är en dyr process att hålla båtarna i skick. Det
är även svårt att avgöra om alla funna stockbåtar
är viktiga eller om det finns vissa som är viktigare
att ta vara på än andra och i så fall vilka. Carl-Olof
Cederlund (1980, s. 108–115) uppmärk sammade
tre kriterier för bevarandet av en stockbåt. Det
första är dess ålder, det andra dess bevaringstill-
stånd, och det tredje är om båten har någ ra ovan-
liga drag som är viktiga från vetenskaplig syn-
vinkel. Han menade att inte alla stockbåtar nöd-
vändigtvis behöver tas upp och konserveras, utan
att främst de mest utsatta båtarna bör tas om
hand och bevaras. Stockbåtar som ligger under
vatten eller under grundvattennivån är ofta re -
dan i en bevarande miljö och kan gärna ligga kvar
efter grundlig dokumentation, under förutsätt -
ning att de inte riskerar att skadas av markex-
ploatering eller dränering.

Framtida forskning
Stockbåtar är ganska impopulära forskningsob-
jekt, förmodligen för att de uppfattas som svår-
tolkade. Vi vill dock lyfta fram betydelsen av dem
som arkeologiska pusselbitar. Informationen om
stockbåtarna ligger spridd bland elektroniska data-
 baser, pappershandlingar i arkiv, i bibliotek etc.
För att förenkla studiet av båtarna borde denna
information samlas på en plats. En bra början vore
att, som vi gjort, systematiskt samla in och ordna
upp dokumentation över stockbåtar enligt en

fast ställd procedur. Både framtida fynd och de
som redan finns kartlagda bör sammanställas en -
ligt en överenskommen standard. En heltäckan -
de sammanställning skulle göra materialet över-
skådligt och bli en bra utgångspunkt för vidare
forskning.

I och med att forskningens uppfattningar och
perspektiv växlar förändras också synen på stock-
båtar. Metoder för hur information samlas in och
bearbetas samt vilken information som anses
vara viktig varierar. Men i stort sett har arkeolo-
gin blivit mera noggrann med tiden. Därför kan
vi idag tycka att tidig dokumentation av stockbå-
tar är otillräcklig. För att undvika detta problem
i framtiden bör stockbåtar dokumenteras så in -
gående som möjligt med dagens metoder.
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Stockbåt 19 0,2 m 0,3 m 
Sorunda djupgång djupgång

Total längd 4,21 m 4,21 m
Längd vid vattenlinjen 3,90 m 4,07 m
Total bredd 0,61 m 0,61 m
Bredd vid vattenlinjen 0,61 m 0,59 m
Total höjd 0,49 m 0,49 m
Lastkapacitet, vikt 285 kg 497 kg

Tabell 2. Data för stockbåt nr 19 Sorunda med 0,2 och
0,3 meters djupgång. —Data on logboat #19 at 0,2
and 0,3 meters' draught.
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Summary

This article is based on a master's thesis in mari-
time archaeology and aims to establish a typolo-
gy for logboats found in Sweden. The 52 studied
logboats are from all over the country, most how-
ever from southern Sweden. A structural analysis
classifies the boats according to the shape of their
cross-sections and their sterns.

An attempt is made to connect the natural
environment at the find spots to the shape and
structural features of the logboats. One aim is to 

point out the main differences between logboats
left in or near lakes with those left in or at the sea.
Correspondence analysis of data on the logboats
makes it possible to place 40% of the samples in
six defined groups. The analysis also suggests
that it may be possible to date logboats typolog-
ically. 3D digital models were made of three log-
boats in order to calculate their original displace-
ment.
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De flesta av stockbåtarna i urvalet benämns med
fyndplatsernas Raä-nummer. Några betecknas med
sina nummer i Historiska museets samlingar
(SHM), Digitalt Museum (*) och Västergötlands
Museum (**). Båtarna som benämns »Tumba»
saknar ID-nummer och förvaras av Svensk Mu -

seitjänst i Tumba. I listan finns sju stockbåtar
som har blivit tillskrivna dateringar genom pol-
lenanalys. Dessa exkluderas ur föreliggande stu -
die eftersom metoden resulterar i relativt osäkra
dateringar jämfört med andra metoder. Båtarna
inkluderades dock i masteruppsatsen.

Appendix

ID Benämning Längd (m) Bredd (m) Datering 14C-ålder Daterings- Grupp
cal AD BP metod

1 Up, Ed 2:3 1,5 0,5 690
2 Sö, Hyltinge 4,2 0,7 1000 Pollen 4

(SHM 21232)
3 Sm, Agunnaryd 47:1 3,2 0,3 400–560 1475±90 14C: St-5740
4 Hs, Bjuråker 254 3,7 0,4 1084 866±38 14C: Ua-41136 3
5 Hs, Bjuråker 255 3,5 0,6 1412 538±30 14C: Ua-41135 3
6 Hs, Bjuråker 256 3,9 0,5 1490 460±30 14C: Ua-41137 3
7 Sö, Huddinge 397:1 4,3 0,4 1202±6 Dendro, 

Andersson 2001
8 Up, Stockholm 806 Dendro, 

Hansson 2010
9 Sö, Västra Vingåker 671 3,5 0,7 1071±10 Dendro, 1

Larsson et al. 2008
10 Up, Ljusterö (SHM 8222) 1520
11 Up, Värmdö 138:1 4,3 0,7 200–300 Pollen 6
12 a Nb, Råneå 1 3,6 0,4 f.Kr. 4

(SHM 17652:1)
12 b Nb, Råneå 2 2,7 0,4 >1675 2

(SHM 17652:2)
13 Vg, Fredsberg 13:1 3,5 0,6 5
14 Tumba 1 4,7 0,5 3
15 Botkyrka (SHM 35174) 4,4 0,6 1280 –1420 635±55 14C: Ua-5924 3
16 Tumba 2 3,5 0,6 2
17 Vr, Blomskog 4,0 0,7 1695 6

(SHM 12232)
18 Nä, Säbylund 6,2 0,8 795 1

(SHM 30713)
19 Sö, Sorunda 4,1 0,5 1005

(SHM 12068)
20 Tumba 3 4,0 0,7 4
21 Tumba 4 4,0 0,7
22 Tumba 5 4,0 0,6
23 Sm, Södra 4,3 0,6 >1700 14C: St-4890

Unnaryd 137:1
24 Up, Västervåla 46:1 4,9 0,7 1095 855±100 14C: St-2738
25 Sk, Färingtofta 107:1 4,0 0,6 400 Pollen
26 Up, UM40105* 4,5 0,6 Vik-tid
27 Up, UM40117* 4,9 0,5
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ID Benämning Längd (m) Bredd (m) Datering 14C-ålder Daterings- Grupp
cal AD BP metod

28 UM40106* 3,5 0,6
29 Up, UM40108* 2,2 0,4 Vik-tid
30 Tumba 6 4,1 0,6 3
31 Sm, Furuby 722 6,0 0,6 3
32 Vg, Ransberg** 5
33 Ög, Östra Ny 122:1 3,3 0,4
34 Bl, Karlshamn 50 5,8 0,9 980–1390 1030±70, 14C: Beta-96189, 1

680±60 96190
35 Up, Österåker 537 4,8 0,5 1150–1270 831±30 14C: Ua-39091 3
36 Sm, Bondstorp 114 4,5 0,6 1460–1640 341±30 14C: Ua-38585
37 Ån, Skorped 66:1 3,2 0,5 1230±100
38 Vr, Östra Fågelvik 65:1 4,3 0,5 Medeltid Pollen
39 Ån, Trehörningsjö 39:1 3,0 0,8 1425 14C: St-7844 6
40 Up, Tolfta 325
41 Sk, Farstorp 112:1 2500 f.Kr. Pollen
42 Up, Harbo 137:1 85 cal BC 2035±105 14C: St-4841
43 Vg, Säve 387:1 1,2
44 Dr, Säter 208:1 Vik-tid Pollen
45 Vs, Skinnskatteberg 64:1 1285–1485
46 Öl, Norra Möckleby 3,5 0,5 Sen vik-tid- 14C: Ua-19062 

168:1 me-tid och dendro, 
Einarsson 2003

47 Vg, Ledsjö 101:1 1100-tal Dendro, Rune 1983
48 Sk, Osby 246:1 1500-tal Pollen
49 Up, Väddö 224 4,0 0,8 380±40 14C: Ua-19473 6
50 Dr, Floda 650 0,6 1655–1700 Dendro, 

Axelson 2010
51 Dr, Floda 651 4,3 0,7 1770 Dendro, 

Axelson 2010
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