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Sammanfattning
Syftet  med  uppsatsen  var  att  undersöka  Erteböllekulturens  stockbåtar.  De  frågor  som
uppsatsen behandlat har varit hur sjödugliga stockbåtarna har varit samt vilken funktion de
har  haft.  Det  har  gjorts  genom  litteraturstudier  och  kvantitativ  studier,  främst  om
stockbåtarna från Tybrind Vig och Stralsund. Litteratur som generellt behandlar stockbåtar
har även använts. Som grund för uppsatsen har en maritim landskapssyn använts.

Erteböllekulturens  stockbåtar  har  varit  en  viktig  del  i  deras  samhälle.  Speciellt  för  att
landskapet förändrades så avsevärt mellan 6000 f.Kr. och 3900 f.Kr. när gamla jaktmarker
förvandlas från land till hav. Stockbåtarna måste därför har hjälpt dem i flera delar av deras
liv exempelvis genom att  vara en aktiv del  i  kommunikationen,  transporten mellan olika
boplatser, i säsongsförflyttningen samt varit ett värdefullt verktyg i jakt och fiskeaktiviteter.

Stockbåtarna  har  varit  väldigt  stora  när  man  jämför  dem  med  stockbåtar  från  senare
tidsperioder. På en längd upp till 10 m och bredder mellan 0,5-1 m så har stockbåtarna i
Erteböllekulturen kunnat transportera en hel familj och deras packning längs kusterna i södra
Skandinavien. Stockbåtarna har därför givit grupperna en möjlighet att vara mer mobila och
med det ökat de resurser som de har haft tillgängliga.

De  har  troligen  främst  förts  fram  i  grunda  och  lugna  vatten  med  hjälp  av  korta  och
bredbladiga  paddlar.  Men  man  har  även  kunnat  använda  stockbåtarna  på  öppet  hav
exempelvis för att korsa Öresund. Stockbåtens långa, smala och u-formade skrov har troligen
gjort att de inte har varit så stabila, dessa resor över öppet hav bör därför ha varit relativt
riskfyllda. Därför måste man se det som att människorna har haft en relativt bra förståelse för
sitt landskap, som att kunna förespå stormar och veta hur man tar hjälp av strömmar och
tidvattnet för att navigera i öppet vatten.

Det finns spår av härdar i stockbåtarna vilket kan ha haft en liknande egenskap som härdarna
vid en boplats. Det vill säga en samlingsplats för värme och matlagning. Härden kan även ha
varigt ett hjälpmedel i fisket då den kan ha gett en ljuskälla under nattfisket.

Storleken på stockbåten kan ha haft en betydelse i den sociala rankningen där den största
stockbåten tillhörde den med högst prestige i gruppen. Paddlarnas form kan även haft en
betydelse i samhällsordningen där formen på paddeln förklarar din status. De ornamenterade
paddlarna kan även de haft ett liknande syfte. Så som att vissa grupptillhörighet.

Stockbåten kan även haft ett materiellt och socialt värde efter den inte längre kunde användas
som en stockbåt. Där den exempelvis kan ha använts som en brygga för att göra det enklare
att  komma från land till  öppet  vatten.  Det  finns även spekulationer på att  stockbåtar har
använts som ”båtgravar” men det är oklart om det har skett eller om det enbart har varit en
tillfällighet.

En  sak  är  klar,  stockbåtarnas  värde  bör  inte  underskattas  i  en  maritim  kultur  som
Erteböllekulturen utan den bör  ses  som en väl  integrerad del  av samhällets  struktur  och
stockbåtarna har gett människorna flera fördelar.



Abstract
En resa över havet - en studier av stockbåtens användning inom Erteböllekulturen med ett
fokus på Tybrind Vig och Stralsund. A journey across the sea - a study of log-boat use in the
Ertebölleculture with a focus on Tybrind Vig and Stralsund.

Abstract

Log-boats within the Ertebölle culture have had a broad use in the society. From social uses
as transport and communication devises to economical uses within hunting and fishing. The
log-boats have been quite large, larger than log-boats in later periods. With a length of up to
10 meters and a width of 0,5-1 meter the log-boat have been big enough to carry a family and
there gear along the cost. Even though the long and narrow shape of the log-boat have made
them mostly suitable for calm and shallow water they have still  aloud the people of the
Ertebölle culture to cross major waters such as the sound between Denmark and Sweden.

Keywords: Log-boat, Dugout canoe, Stone age, Mesolithic, Ertebölle culture, Paddle, Baltic
sea



Förord
Anledningen till att jag har valt att skriva om stockbåtar från Erteböllekulturen är att jag är
intresserad i människans anpassning till ett landskap och hur den har rört sig i det. Jag såg
det som en intressant utmaning att undersöka maritim transportering under stenåldern då det
inte var en stor del i kursen om stenåldern.

Jag valde Erteböllekulturen som period att undersöka med hjälp av min handledare då det är
en kultur som har en klar maritim anknytning. Jag hade redan innan bestämt mig för att
undersökningen skulle göras över södra Skandinavien och att den skulle täcka antingen den
sena delen av mesolitikum eller neolitikum. Det gör att man egentligen enbart kan fokusera
på Maglemosekulturen eller Erteböllekulturen.

När det kommer till fynd av stockbåtar som är daterade till stenåldern så är de flesta daterade
till Erteböllekulturen eller neolitikum. De flesta fynden är gjorda i Danmark vilket har gjort
att materialet har till stora delar avgränsat sig själv. Skulle man vilja skriva om stockbåtar
generellt så finns det ett brett material ifrån hela Skandinavien och i de flesta länder runt
Östersjön. Man kan även se att stockbåten har använts runt hela världen och i vissa delar av
världen används den än idag. Den moderna användningen har gett  en bra bild av hur en
stockbåt kan användas.

Även om det  har  varit  svårt  att  finna  information  som är  knuten  till  stockbåtar  som är
daterade  till  Erteböllekulturen  så  har  Tybrind  Vig  och  Stralsund varit  väldigt  intressanta
platser  att  undersöka.  Inte  enbart  för  att  stockbåtarna  utan  även  för  att  det  organiska
materialet har varit såväl bevarat vilket har gett en intressant inblick in Erteböllekulturen
samhälle.

Till slut vill jag först tacka Peter Skoglund som handledare och med det den vägledning och
kritik  jag  har  fått  under  den  skrivande  processen.  Jag  vill  även  tacka  Mats  Larsson för
lärandet om arkeologi och den arkeologiska processen samt intressanta diskussioner som vi
har haft under föreläsningar och exkursioner. Till slut vill jag även tacka Sören H. Andersen,
Charlie Christensen, Sean McGrail, Stefanie Klooss och Harald Luebke vars forskning har
gjort den här uppsatsen möjlig.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Om man tittar på en karta över Norden så är det svårt att inte lägga märke till de
långa kusterna. Kanske har man även följt en flod från en sjö ut till mynningen i
havet och med de sätt de naturliga vägarna som vattnet därav har skapat. Vi vet att
vattnet länge har varit en del av människans liv, då det har varit en effektiv plats att
finna näring på. Från Svealand och Gotland har vi spår från säljägare daterade så
tidigt som 8000 f.Kr. (Larson 2017; Åkerlund 1995).

Landskapet under mesolitikum har gått igenom många stora förändringar, såsom
isavsmältning och landhöjning. Runt 6400 f.Kr.  skedde något extra dramatiskt  i
Sydskandinavien.   Gamla jaktmarker lades under vatten och landbryggan mellan
Danmark och Sverige försvann. Men det nya landskapet tog inte enbart bort gamla
jaktmarker utan det gav även en ny och rik resurs, havet (Christiansen 1995).

Troligen har den ökande havsnivån berott av de smältande isarna i Nordamerika.
Bara under 600 år hade havsnivån höjts med 28 meter i en takt med ca. 5 m/100 år i
norra Jylland.  Efter  den stora havsnivåhöjningen så   följdes den av flera mindre
nivåförändringar på ca. 1 m. Vid Vedbæk 20 km norr om Köpenhamn har man
undersökt   kustlinjeförskjutningen   mellan   6000   f.Kr.   till   3000   f.Kr.   Från
undersökningen kan man se att det har förekommit ett flertal transgressioner, den
högsta förekom runt 4500 f.Kr. och var ca 5 meter över den nutida havsnivån. Den
ökande   havsnivån   hade   skapat   ett   skärgårdslandskap   längs   kusterna.   Den   här
perioden av Östersjön brukar benämnas Littorinatransgressionen som då är en del
av Littorinahavet. Generellt har det förekommit mellan 35 st transgressioner och
mellan dem har även förekommit mindre regressioner (Christiansen 1995).

Det är i den här miljön som Kongemosekulturen växer fram och som sedan övergår
till Erteböllekulturen. Vi kan se på deras boplatser att de har haft ett stort fokus på
fiske under det här tidsspannet, både genom boplatsernas placering i landskapet,
men   framförallt   på   de   stora   avfallshögarna   med   fiskben   och   musselskal   som
påträffats där (Christiansen 1995; Bödker Enghoff 1995).

Det den här uppsatsen kommer behandla är stockbåtar  som har en koppling till
landskapet  som gick igenom ovan.  Med  tanke på  karaktären på  den miljö  som
diskuterats ovan måste stockbåten enligt min mening varit av vital betydelse för att
man någorlunda fritt skulle kunna röra sig i landskapet. 

Jag   hoppas   att   den   här   uppsatsen   ska   öka   intresset   och   utöka   synen   på   den
senmesolitiska samhället, främst genom att ge en inblick i den maritima delen av
Erteböllekulturen.
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1.2 Syfte

Syftet  med  den  här  uppsatsen  är  att  undersöka  stockbåtens  sjöduglighet  och
funktion under stenåldern med ett fokus på Erteböllekulturen. Uppsatsen kommer
gå igenom ett urval av stockbåtar som är daterade till Erteböllekulturen och från det
göra en beskrivning av karakteristiska drag och möjliga användningsområde ifrån
ett maritimt perspektiv. 

1.3 Frågeställningar

Uppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar:

 Hur sjödugliga var stockbåtarna under Erteböllekulturen?

 Vilka Funktioner kan stockbåtarna ha haft?

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningen kommer att ske i form av ett fokus på de stockbåtar som kan dateras
till Erteböllekulturen samt har en tillhörighet till kulturen. Det vill säga stockbåtar
som är daterade till ca. 55003900 f.Kr. och som har påträffats i södra Skandinavien
eller längs den tyska kusten. De 5 stockbåtar som jag har valt att fokusera på är från
Tybrind Vig i Danmark och Stralsund i Tyskland. Jag har valt dessa stockbåtar för
att de har varit i någorlunda bra skick när de grävdes ut och ger därför en bra grund
till undersökningen av stockbåtar från den här tiden. Jag kommer även att behandla
materialet av paddlar som har påträffats för att ge en bild av hur stockbåtarna har
används.
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2. Tidigare forskning 
Forskning   som är   riktad  mot  vattengående   farkoster  är   inte   lika   frekvent   inom
stenåldersforskningen som den är inom bronsålders och järnåldersforskningen, där
det inte bara finns ett mer omfattande material om de olika båtarna, men även den
sociala organisationen runt dem. Det betyder inte att forskning inte finns rörande
stenålderns båtar. En del av det materialet presenteras här nedanför.

En  av  de  mest  genomgående   studierna   av   stockbåtar   är  Sean  McGrails   (1978)
Logboats  of  England and Wales  with  comparative material   from european and
other   countries  där   han  går   igenom nästintill  200   stockbåtar   från  England  och
Wales.   Studien   definierar   stockbåten   och   vad   som   skiljer   den   åt   från   andra
vattengående farkoster. Han går igenom valet av material, tiden det tar att bygga
och   de   olika   metoderna   som   har   använts   vid   byggandet   eller   reparationen   av
stockbåtar, stockbåtens möjliga former samt om de har någon form av utbyggnad,
stockbåtens olika användningsområden och vilka metoder som har använts för att
styra och hur man driver fram båten. Studien är rikt illustrerad med bilder av de
olika stockbåtarna som författaren går igenom.

Paul   Jonstones   (1988)  Seacraft   of  prehistory  går   igenom den   långa   relationen
människan har haft till vattnet, han går igenom olika typer av farkoster som har
använts för att   ta sig över hav, sjöar och floder. Från det tidigaste och enklaste
sättet   genom att   använda   exempelvis   grenar   för   att   ta   sig   över   en   flod   till   de
tidigaste   segelbåtarna.   Författaren   gör   det   med   hjälp   av   illustrationer   och
fotografier   av   olika   farkoster.   Författaren   går   även   igenom   utvecklingen   av
vattengående farkoster i olika delar i värden och vilken betydelse de hade under
olika perioder.

Båtar från ekstock till trålare av Albert Eskeröd (1970) är intressant att ta upp inte
enbart   för   författarens   genomgång   av   stockbåtar   och   dess   långa   historia   i   de
nordiska vatten. Utan den ger en intressant genomgång av båtens historia och hur
den   har   utvecklats   i   olika   delar   av   landet.   Det   görs   även   ett   försök   till
kategorisering  av   stockbåtarna  bland annat   i  uppdelningen av  hårda  och  mjuka
material samt dess former. Författaren går även igenom några karakteristiska drag
för stockbåtarna i olika regioner samt lokala namn för dem. De ges även ett utökat
perspektiv både på andra nordiska länder, men även en mer global genomgång för
att visa skildringar i material och form.

Ett område som även är värt att  ta upp inom forskningen är den experimentella
arkeologin   och   hur   den   har   givit   vissa   svar   på   frågor   kring   sjöduglighet   och
tillverkningsmetoder. Tillverkningen av stockbåtarna har bl. a. studerats utifrån de
träspån  som skapats  under   tillverkningen  och   som bör   finnas   i  närheten  av  en
tillverkningsplats. Några exempel kan man hitta i Charlie Christensens (1990) text
Stone Age Dugout Boats in Denmark: Occurence, age, Form and Reconstruction.
Som man kan se i titeln så går han även igenom de kända stockbåtarna i Danmark
från stenåldern och diskuterar dess form och datering. Texten har en tabell över de
olika   stockbåtarna   samt   fyndkartor   och   illustrationer   som   ger   en   klar   bild   av
materialet som gås igenom. 
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Att stockbåtar enbart har använts under stenålder är troligen en föreställning som
många känner igen. Från Bo Ejstrud och Sila Sokulu artikel i Fornvännen (2014)
Stockbåtar   i  Sverige  –  Typologi  och  datering  kan vi  dock se  att  många  av  de
stockbåtar som har påträffats i Sverige är betydligt yngre, av de 52 stockbåtar som
de har gått igenom är majoriteten daterade från järnåldern till modern tid.

I stora drag kan man kategorisera de olika texterna i två grupper. Texter som de här
ovan   som   generellt   går   igenom   stockbåten   tillsammans   med   andra   maritima
farkoster. Den andra kategorin är utgrävningsrapporter och mindre texter kopplade
till dem som går igenom specifika föremål. I stort kommer inte den här uppsatsen
att avvika från det här upplägget. Som har nämnts ovan så kommer den fokusera på
5 specifika stockbåtar och dra slutsatser från dem.

Eftersom välbevarade stockbåtar från Erteböllekulturen är ett relativt nytt material
och den maritima landskapsarkeologin är en relativt ny gren inom arkeologin så
finns det enligt min mening en poäng i att få så många som möjligt att behandla det
material som finns. Så även om den här uppsatsen inte kommer föra fram några
radikala nya tankar om stockbåtarna och deras användning i Erteböllekulturen så
bidrar den till en bredare syn på materialet.

4



3. Teori
Nedan kommer först redogöras för några begrepp som är centrala i uppsatsen för att
därefter  diskutera  det  maritima  teoretiska perspektiv som  är  utgångspunkten för
uppsatsens analyser och diskussioner.

3.1 Centrala begrepp

Stockbåt  En båt som är gjord från en hel eller en delad trästock.

Mesolitikum – perioden mellan 10000 f.Kr. till 3900 f.Kr. kan även delas upp i
tidigmesolitikum   100006800   f.Kr.,   mellanmesolitikum   68005500   f.Kr.   och
senmesolitikum 55003900 f.Kr.

Erteböllekulturen – En benämning för en av de kulturgrupper under mesolitikum
dateras till 55003900 f.Kr. 

EBK – Erteböllekulturen.

För – främre delen på en båt.

Stomme – Fartygskroppen.

Köl – båtens underdel.

Akter – Bakre delen på en båt.

3.2 Teoretisk diskussion

För att kunna diskutera ett arkeologiskt material som en stockbåt och få fram olika
funktion  så  måste  man  i  grunden  utgå  från  det  landskap  som  individen  som
använde stockbåten var en del av. Vi vet att EBK var en kultur som använde havets
resurser i stor utsträckning för att finna föda och det leder oss till att de landskap
som  används  är  havslandskapet,  ett  maritimt  landskap  med  speciella
förutsättningar. Det som intresserar oss då är hur människan rör sig i landskapet och
hur hon använder de resurser som finns tillgängliga.

Landskapsarkeologin har en lång historia inom arkeologin med tvärvetenskapliga
kopplingar till exempelvis ekonomisk historia, kulturgeografi och ekologi (Aston
1997, s.  9).  Målet är att  återskapa en miljö som det arkeologiska materialet har
förekommit i (Wehlin 2013). Det tidiga fokuset låg på boplatser och hur människan
använde de resurser som finns runtomkring dem. Men det har senare även övergått
till en diskussion om relationen mellan det materiella landskapet och det sociala
landskapet. Det vill säga att utnyttjandet av resurser i landskapet är beroende av den
sociala  sfären  så  som territorier  eller  religiös  praxis  (Wehlin  2013;  Westerdahl
2013). 
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Den här uppsatsen skall behandla en kultur och specifikt ett föremål som har en
stark  maritim  koppling  och  då  måste  den  teoretiska  grunden  anpassas  till  det
maritima  landskapet.  Det  finns  ett  antal  perspektiv  inom  den  maritima
landskapsarkeologin att se på havet, exempelvis havet som en gräns, havet som en
transportled  för  kommunikation  och  handel,  havet  som  en  resurs  samt
marinarkeologin  med  diverse  inriktningar  som  vrak  eller  olika  tekniker  för
användning av diverse redskap (Wehlin 2013; Westerdahl 1992; Westerdahl 2013).

McGrail  menar  att  det  som  definierar  den  maritima  arkeologin  inom  det
arkeologiska ämnet är just forskningen av de maritima föremålen med ett fokus på
vattenfarkoster som har använts för transportering. Han menar att  det  är genom
beskrivningen av dessa föremål som vi sedan kan ställa djupare frågor. Frågor som
ska förklara den mänskliga upplevelsen (McGrail 2001, s 437). Studien av fartyg
och båtar ger i sin grund svar på teknologiska frågor så som hur den var tillverkad,
vilket material som användes, när den gjordes, i vissa fall kan man besvara hur den
användes  samt  beskriva  farkostens  ursprungliga  form  (Mcgrail  2001,  s.  438;
Westerdahl 1992).

De teknologiska frågorna besvarats oftast under utgrävningen. Miljömässiga och
ekonomiska  frågor  kan  även besvaras  från  det  arkeologiska  materialet  men det
brukar beskrivas i stora drag (Mcgrail 2001, s. 438). McGrail menar att element
som har direkt påverkan på farkoster så som kustlinjer, tidvatten och vågor också
borde  diskuteras  samt  att  material  som påträffas  runtomkring  vraket  kan  ge  en
utökad bild av användningsområde och de färder den har varit på, som i sin tur kan
ge svar på vilka rutter som har används (Mcgrail 2001, s. 438).

Sociopolitiska frågor har besvaras med hjälp av det  arkeologiska materialet  och
inom den maritima arkeologin har de givit svar på exempelvis rankningen mellan
olika medlemmar på ett fartyg eller hur handeln har varit kontrollerad. Oftast har
det arkeologiska materialet använts parallellt med annan dokumentation för att få
en klarare bild av de sociala förhållandena (Mcgrail 2001, s. 438). Man kan även få
en blick av människans tankar och ambitioner. Båtbyggarens tankegång och val
som har gjorts vid konstruktionen kan i vissa fall beskrivas och förklaras. Det går
även  att  spekulera  i  människans  navigeringsförmåga,  exempelvis  hur  man
navigerade utan några redskap på öppet vatten långt ifrån strandens synhåll. Man
kan  även  försöka  förklara  olika  symboliska  värden  så  som  dekorationer,
avbildningar eller båtens användning i ceremoniella företeelser (Mcgrail 2001, s.
438-439).

Uppsatsen kommer framförallt att inriktas mot det maritima material som finns, det
vill säga stockbåtarna, men den kommer även att diskutera stockbåtarnas funktion i
resurshantering och transport. Min syn på en människa blir då en individ som har
full kontroll över det landskap den lever i, både i tillverkning av redskap för att
navigera i landskapet och den faktiska kunskapen att kunna navigera. Det vill säga
en människa som känner igen sig i landskapet och använder resurser från land för
att  kunna utnyttja de resurser man kan hitta i  det maritima landskapet och vice
versa. En människa som blir skapad av landskapet den lever i, men även förändrar
landskapet till sin egen fördel.
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4. Metod
I   detta  kapitel  kommer   först   redogöras   för   de  metoder   som har   använt   för   att
därefter diskutera dem källkritiskt.

4.1 Använda metoder

Uppsatsen är gjord genom en blandning av litteraturstudier och kvantitativa studier
av utgrävningsmaterial.  Litteraturstudien kommer behandla relevant litteratur för
att kunna göra en fördjupad diskussion om stockbåten, såväl dess funktion, som
dess del i ett socialt sammanhang. Den kvantitativa studien kommer framför allt att
behandla  utgrävningsrapporter  där  information  om  stockbåtarna  tas  fram  och
redovisas. I resultatdelen tas en tabell fram som sedan kan användas i en större
analys och diskussion om stockbåtarna.

För att få fram material för uppsatsen sökte jag först igenom populärvetenskapliga
artiklar  för att  få  fram en grund i  vart  man har  påträffat  stockbåtar  och vilken
grundläggande information som finns om dem. Från det sökte jag efter rapporter
eller böcker som behandlade de relevanta utgrävningarna. Sedan valdes relevanta
texter ut som hade en bra genomgång av stockbåtarna som hade en knytning till
EBK där  några  kriterier  var  att  den  var  klart  daterad  och  att  stockbåten  var  i
någorlunda bra skick när den hittades.  Jag valde även ut  några böcker som går
igenom övergripande begrepp som tas upp inom den maritima arkeologin.

För att hitta litteraturen använde jag mig av diverse sökmotorer så som LIBRIS,
Samla och Academia.edu.  Jag gick även igenom referenser i rapporter och böcker
som behandlade ämnet för att får fram en bred grund för arbetet.

4.2 Källkritik

Det finns ett antal problem med materialet som har använts i den här uppsatsen. Till
att börja med så finns den inte många stockbåtar att behandla. Ännu färre när man
begränsar sig till EBK. Det kan ha flera orsaker, Carl Olof Cederlund påpekar att
stockbåtarna inte  har  setts  som ett  värdefullt  material  av arkeologer  när  de har
påträffats, då det troligen har varit en ganska modern stockbåt som har påträffats
och man redan har ett antal stockbåtar på museer och hembygdsgårdar som går att
datera exempelvis till 1800-talet, eller att kostnaden för konservering är för hög.
Vidare  finns  det  fall  där  stockbåtar  inte  har  dokumenterats  eller  där  den  har
påträffats  av  en  individ  som  sedan  dragit  upp  den  på  strandkanten  innan  hen
kontaktat ett museum (Cederlund 1980). Där stockbåtar har dokumenterats har det i
Sverige  gjorts  på  olika  sätt  men  som  regel  har  den  påträffade  stockbåten
fotograferats och uppmäts. Sedan har stockbåten placerats tillbaka där den hittades
eller blivit kvar på stranden, Vilket oftast har lett till att den förstörs (Cederlund
1980).  Givetvis  är  den här publiceringen föråldrad och delar  av den kritik  som
Cederlund tar upp har troligen förbättrats.

Problemet med dokumentation av stockbåtar kan inte enbart ses som ett svenskt
fenomen.  McGrail  påpekar  att  stockbåtar  som har  påträffats  innan 1960 ofta  är
dåligt dokumenterade. De har tillåtits torka ut, krympa eller desintegrera utan att bli
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dokumenterade.  Av  dokumentationen  framgår  ofta  inte  tydligt  vilket  skick
stockbåten  var  i  när  den  hittades,  det  vill  säga  det  framgår  inte  om  den
dokumenterats  innan  eller  efter  den  torkat  och  krympt.  Vidare  har  vissa
illustrationer rekonstruerat stockbåtarna utan att det nämnts att det inte är en korrekt
bild  av  stockbåten  utan  att  skaparen  har  lagt  till  delar  som  inte  fanns  i  det
ursprungliga arkeologiska materialet (McGrail 1998, s 57).

Materialet som använts är begränsat och därmed så finns en risk att analysen blir
för  snäv.  Mycket  av  litteraturen  har  skrivits  av  ett  fåtal  personer  vilket  är  ett
problem när  det  gäller  att  få  in  en bredd i  uppsatsen.  Som gick  igenom i  den
tidigare forskningen är merparten av stockbåtar från yngre perioder, vilket även kan
vara ett problematiskt eftersom generaliseringar då har gjorts om stockbåtar som
skiljer sig from de som uppsatsen går igenom.

Däremot måste man se att de utgångsmaterial som används i den här uppsatsen rent
kvalitativt är väldigt bra. Tybrind Vig är en plats med exceptionellt bra förhållanden
för  bevaring  av  organiskt  material.  Den  nya  dykarutrustningen  samt  den  nya
tekniken som använts  kan  ses  som en  anledning  till  att  ett  så  rikt  material  av
stockbåtar inte har påträffats tidigare. Det vill säga det är bara inom de senaste 20
åren  som  man  har  haft  möjligheter  att  utforska  boplatser  som har  legat  under
havsytan på ett effektivt sätt (Andersen 2013, s. 11-14, 185). 

Genom att uppsatsen avgränsas till ett mindre antal platser och objekt med goda
bevaringsförhållanden och  utförlig  dokumentation  menar  jag  att  det  finns  goda
förutsättningar att diskutera saker som sjöduglighet och funktion hos stockbåtarna
från Tybrind Vig och Stralsund. Svårigheten i denna studie ligger i att generalisera
från mitt material eftersom stockbåtarna från Erteböllekulturen i allmänhet är dåligt
bevarade.
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5. Analys av stockbåtar

Här nedanför kommer ett urval av 5 stockbåtar att gås igenom. De är alla utgrävda i
maritima miljöer vilket betyder att de har legat i sedimentlagret på botten av havet
vilket både har bevarat dem och skadat dem. Det gör bland annat att måtten inte
alltid   motsvarar   originalförhållanden.   I   detta   kapitel   görs   en   genomgång   av
stockbåtarna, därefter en genomgång av paddlarna som har använts för att föra fram
stockbåtarna och  slutligen  ges  en generaliserad  bild  av  stockbåtarna   från EBK.
Inledningsvis görs en genomgång av fyndplatserna Tybrind Vig och Stralsund.

5.1 Geografisk genomgång

Tybrind Vig är en vik på västra sidan av ön Fyn i Danmark. Boplatsen var baserad i
den nordvästra delen av viken. Områden är väldigt platt, med de närmaste kullarna
några kilometer bort från viken (Andersen 2013, s 15). Viken separeras från Lilla
Bält genom ett grund. Det har en djupare kanal i den norra änden av viken, som har
ett djup på ca 10 12 m. Under den atlantiska perioden har grundet troligen varit
torrlagt under vissa perioder eftersom boplatsen delvis har legat på grundets norra
sida,  vid utloppet.  Troligen har kanalöppningen i  grundet  skett  efter  EBK. Idag
ligger den mesolitiska kustlinjen ungefär 2 3 meter under havet (Andersen 2013, s.
1617). 

Stockbåtarna från Tybrind Vig upptäcktes längs den mesolitiska strandkanten lite
söder om boplatsen. Fören på  Tybrind Vig 1 låg på  ett djup av ca 2,5 m under
vattnet och aktern låg ca 90 cm djupare. Tybrind Vig 2 låg ca 7 10 meter öster om
Tybrind Vig 1 på ungefär samma djup. Tybrind Vig 3 låg ca 20 25 m västnordväst
om Tybrind Vig 1. Den låg på ett djup på ca 3,25 m under havet (Andersen 2013, s.
186, 190191, 192). 

Stralsund är  en medeltida stad  i  norra  Tyskland.  Utgrävningsområdet  var   i  den
nordvästra delen av stadens historiska center, vid strandkanten mot ön Rügen. När
platsen var bebodd under mesolitikum var den ett sekundärt utlopp till havet. Från
medeltiden   har   en   damm   byggts   upp   vid   kanalöppningen.   Stora   delar   av   de
arkeologiska utgrävningarna låg under landutfyllnad från 1800talet. Stratigrafiskt
bottnar lagerna med ett sedimentlager från slutet av istiden. Över det påträffades ett
sand och gyttjelager.   Däröver fanns ett lager av torv på nivån 3 till 2,2 m. I
torvlagret   påträffades   stubbar   av   ek   samt   de   två   stockbåtarna   och   andra
arkeologiska fynd som daterats till EBK. Området har sedan svämmats över under
Littorinatransgressionen där det täcktes med sand och gyttja från havet. I detta lager
påträffade man fynd från neolitikum och på det kommer sedan påfyllnadslagret från
1800talet (Kloss & Luebke 2009).
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5.2 Tybrind Vig

Tybrind Vig 1 grävdes ut 1979. Den hade placerats vid strandlinjen och följde den
dåvarande bottens lutning. När den grävdes ut blev den först dokumenterad i sin
helhet på botten där den ritades av, undersöktes och fotograferades. Provtagning
för pollenanalys och 14C-analys gjordes. Den togs sedan upp i 0,5- 1 m stora bitar
som sedan återmonterades på stranden innan de skickades iväg för vidare analys
och konservering på Moesgård Museum, där den nu är en del av deras utställning
(Andersen 2013, s. 186). 

Även om stockbåten Tybrind Vig 1 var väldigt bra bevarad när den påträffades så
saknades fören samt främre delen av babord sida och hela  styrbord sida.  Hela
stockbåten  var  även  rejält  tillplattad  av  gyttjan  som  den  hade  legat  under.
Stockbåtens längd mättes till 9,5 m men eftersom fören saknades så bör den ha
varit runt 10 m. Bredden var ca. 0,5- 0,65 m. Den hade en öppen akter och ungefär
3 cm från akterkanten så har den en rad med mindre hål ungefär 4x4,5x1,5 cm
stora. Själva stockbåten är U-formad och är gjord av lindträd (Tilia sp.). Fören har
troligen varit svagt uppåtböjd, men eftersom den inte finns kvar så är det svårt att
säga (Andersen 2013, s 186-188). Den delen av babord sida som finns kvar är ca
17 cm hög men beräknas ha varit ca 30 cm i sin original form. Kölen har mätts till
3- 5 cm tjocklek medans sidorna är 1- 1,5 cm tjocka. Sidorna blir tjockare mot
aktern  troligen  för  att  göra  den  mer  stabil,  samt  att  göra  den  mer  tålig  när
stockbåten dras upp på land. Vid aktern finns även en 1- 1,5 cm ränna som går
tvärs över stockbåten som troligen har formats av en surrningskonstruktion där en
träplanka har varit  placerad vid platsen för att stockbåten inte ska vara öppen i
aktern.  Det  finns  även  en  ca.  2  m  lång  och  ca.  10  cm  bred  förtjockning  i
stockbåtens köl från den centrala delen med en riktning framåt, lite till babord om
stockbåtens axel. Troligen har det varit ett medvetet val under tillverkningen då
den täcker två större knaggar, men den kan även haft andra egenskaper så som
stabilisering  eller  utöka  stockbåten  hållbarhet.  Med  de  angivna  dimensionerna
beräknas stocken som använts i tillverkningen av stockbåten varit ca 12- 14 m lång
och 80- 100 cm tjock med en vikt på ca 3,5 ton, i övrigt var stocken mer eller
mindre knaggfri (Andersen 2013, s. 188-190).

Omkring 30 cm från aktern är träet förkolnat. På den förkolnade biten fanns en
oval  60x35x1,5 cm bit  med grå  lera.  Tillsammans med det  fanns även mindre
stenar, bitar från musselskal samt kolfragment. Det hela har tolkats som en härd
(Andersen 2013, s 189). En större sten påträffades även under utgrävningen ca 2,5
m från aktern. Delar av sidorna av stockbåten påträffades liggande över stenen.
Därför tolkas det som att stenen varit placerad där av en anledning, antingen som
barlast  och  stabilisator  eller  som en  tyngd  för  att  hålla  nere  stockbåten  under
vattenytan så att den inte skulle torka ut när den inte användes (Andersen 2013, s.
189).

Tybrind Vig 2 är i stora drag väldigt lik Tybrind Vig 1. Den påträffades i liknande
kontext som Tybrind Vig 1 och dokumenterades på ett  liknande sätt.  Fören låg
dock exponerad på havsbotten vilket gjort att den var i ett ganska dåligt skick när
den påträffades. Stora delar av sidorna påträffades inte under utgrävningen. Den
har ändå tolkats ha en liknande form som Tybrind Vig 1 baserat på kanterna av de
fragment som fanns kvar. Hela babordssida samt större delen av fören är borta.
Kölens tjocklek har mätts till 5- 6 cm och den delen av sidan som finns kvar på
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styrbord sida är 1- 4 cm tjock. Längden mätes till 3,2 m men troligen har den haft
liknande dimensioner som Tybrind Vig 1. Bredden mättes till ca 0,5 m men när
man undersökte och jämförde de hål som påträffades 2- 3 cm från akterkanten med
Tybrind Vig  1 tolkade man det  som att  Tybrind Vig 2 har  splittrats  längs den
centrala axeln av stockbåten. Man har med det kalkylerat att originalbredden på
stockbåten  borde  vara  någonstans  mellan  90  cm  och  1m.  Om  bredden  på
stockbåten även har en relation till längden på båten så kan det betyda att den har
haft större dimensioner än Tybrind Vig 1. Den är tillverkad av lindträd (Tilia sp.)
(Andersen 2013, s. 190-192).

Omkring  15  cm  från  aktern  finns  ett  ca  60x40  cm  stort  område  med  flera
förkolnade ytor varav den största är 15x10 cm. Det har tolkats som att en eller flera
härdar har varit placerade längs den centrala axeln av stockbåten. Det förekommer
även spår av reparationer på flera områden (Andersen 2013, s. 192).

Tybrind  Vig  3  påträffades  vid  en  förundersökning  i  västnordvästra  delen  av
boplatsen. Den påträffades i en liknande kontext som de andra två stockbåtarna i
ett  ganska  tjockt  gyttjelager  där  stockbåten  följde  lutningen  av  den  dåvarande
botten.  Den är  tillverkad av en stock gjort  från lindträd (Tilia sp.).  Något som
skiljer Tybrind Vig 3 från de andra två stockbåtarna är att den blivit angripen av
träsvamp. Det kan betyda att den har legat på land en ganska lång tid innan den
hamnade i  gyttjelagret.  En tolkning som har gjorts  är  att  den har använts  som
brygga genom vassen ut till öppet vatten då man även påträffade ett antal träpålar
runt omkring stockbåten som kan ha använts för att hålla den på plats (Andersen
2013, s. 192-193).

En jämförelse med Tybrind Vig 1 visar på att enbart en fjärdedel av Tybrind Vig 3
har påträffats. Undersökningen av kanterna visar att den har spruckit i flera delar.
Likt Tybrind Vig 2 så är den delad längs centralaxeln. Den bredaste delen är ca 90
cm, medan den smalaste är ca 50 cm. Längden mättes till 5,2 m. Mot kanten, som
tros vara sidan av stockbåten, så har den en tjocklek på 1 cm, medan kölen är ca 4-
5  cm (Andersen  2013,  s.  193-194).  Ett  flertal  förkolnade  områden  i  träet  har
påträffats. En ler- och sandblandning ca 25- 30 cm i diameter har påträffats ca 1,5
m från den breda delen. Det har tolkats som underlaget för en härd. Eftersom det
har  påträffats  fler  förkolnade  ytor  mot  den  avsmalnande delen tolkas  den som
aktern (Andersen 2013, s. 193-194).

5.3 Stralsund

Stralsund 2 var i två större samt några mindre delar när den grävdes fram. Man
kunde  inte  utskilja  fören  och  aktern  på  stockbåten.  De  bevarade  delarna  av
stockbåten var ca 8 m lång och ca 0,6- 0,7 m bred. Under utgrävningen märktes en
mörk fläck i  den centrala delen av stockbåten.  Den mörka fläcken var 0,2 m i
diameter och träet  har troligen blivit  färgat av att  en härd har varit  placerat på
platsen.  Eftersom härden brukar vara i den centrala axeln av stockbåten så är det
troligt att stockbåten har kluvits på längden och att den ena sidan av stockbåten
därför inte finns kvar. Stralsund 2 har tillverkats av en stock gjord av lindträd (Tilia
sp.) (Klooss & Luebke 2009).
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Stralsund 3 och Stralsund 2 grävdes ut bredvid varandra. När Stralsund 3 grävdes
fram var den i tre större delar och flera mindre. Den hade en längd på ca 9 m och
en bredd på ca  0,6-  0,7 m. Under  utgrävningen fann man två platser  som var
färgade svarta av värme vilket kan tolkas som två härdar. Troligen har de haft ett
skyddande lager av sand eller lera för att inte elda direkt på stockbåtens köl. Yx-
märken som var 2,5-  3 cm stora  kunde även noteras i  stommen av stockbåten
(Kloss  &  Luebke  2009).  Stralsund  3  är  en  av  två  stockbåtar  från  södra
Östersjöområdet som har påträffats och daterats till mesolitikum och som inte är
gjord av lindträd utan av lönnträd (Acer sp.). Den andra är Lystrup 1 från Danmark
som är gjord av asp (Populus sp.) (Klooss 2014).

5.4. Genomgång av paddlar

I det  följande presenteras fynd av paddlar från Danmark och Tyskland som har
daterats till stenåldern. Från Danmark kommer jag använda mig av materialet från
Tybrind Vig då  det ger en representativ bild av de paddlar som har påträffats i
Danmark och kan dateras till EBK, men jag kommer även redogöra för hur många
paddlar eller  fragment av paddlar som har påträffats  i  andra delar  av Danmark.
Därefter  görs en genomgång av paddlar som har påträffats  i  Tyskland.  Till  slut
kommer en förklaring till paddlarnas former med exempel från Tybrind Vig.

I Danmark har man påträffat minst 30 st paddlar eller fragment av paddlar som har
daterats till stenåldern. Den äldsta är daterad till ca. 6200 f.Kr och grävdes fram i
Ulkestruo Lynd (Christensen 1990).

Från Tybrind Vig finns det  ett  stort material av paddlar eller fragment som har
tolkats   som en  del   av   en  paddel.  Totalt   rör  det   sig  om 14  fynd  varav   tre  har
påträffats mer eller mindre hela. Fyra av paddlarna har varit ornerade. Paddlarna
har  olika  former  på  bladen vilket  de  har  blivit  kategoriserade efter.  Den första
formen   är   den   spadliknande   som   även   benämnts   Satruptyp.   Den   har   två
underkategorier,   stor  och   liten.  Den andra   formen   är  hjärtformad och  benämns
Tybrind Vigtyp, och den sista är ellipsformad och benämns Haldruptyp (Andersen
2013, s. 169171).

I Tyskland finns det 25 fynd av paddlar eller paddelfragment. De har påträffats i
Neustadt,  Rosenhof,  Wangels,  Baabe och Timmendorf 1 och 3. En paddel  från
Rüde har varit 1,63 m lång. Av de paddlar som har varit hela nog för en någorlunda
undersökning har bladen haft förhållandet mellan längden och bredden 0,9 1,25:1.
Bladen  har  varit   ganska  korta  vilket   stämmer   överens  med   liknande   fynd   från
Danmark.   De   har   haft   liknande   formtyper   som   de   danska.   En   paddel   från
Rosenhof sticker ut genom att bladet  på  den paddeln  har  varit  45 cm  långt
och 19 cm brett  (Klooss 2014). 

Alla paddlarna från Tybrind Vig och majoriteten från Tyskland är tillverkade av
ask (Fraxinus excelsior) och har tillverkats genom att stocken kluvts. Paddlarna har
två svaga punkter, en vid övergången mellan bladet och skaftet och den andra är
själva bladet som kan spricka längs med ådring. Det finns spår på vissa av bladen
efter reparation i from av surrning (Andersen 2013, s. 174175).
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Av   Tybrind   Vigtypen   finns   tre   exemplar   från   Tybrind   Vig.   Deras   blad   är
någorlunda hjärtformade. Bladet har en längd på ca. 15,5 cm och en bredd på ca. 19
cm. Bladets tjockaste del är ca 1,7 cm. Själva ”öronen” på bladet är något tjockare
och är lite avrundade vilket är karakteristiskt för Tybrind Vigtypen. Hela skaftet
har inte påträffats, den längsta biten är ca 30 cm. Skaftet har varit runt och har haft
en   diameter   på   ca   2,7   cm,   men   det   smalnar   av   något   mot   bladet.   Vid   själva
övergången   mellan   bladet   och   skaftet   har   formen   varit   någorlunda   triangulär.
Skaftet går ner något på ena sidan av bladet medan det är i linje med bladet på den
andra sidan. Bladet är centrerat i förhållande till skaftet, det vill säga bladet är lika
brett på båda sidorna av skaftet (Andersen 2013, s. 173174).

Av de spadliknande paddlarna av Satruptyp finns det 9 exemplar från Tybrind Vig.
Det bästa exemplaret hade ett ca 87 cm långt skaft, bladet var ca 20 cm långt och ca
28 cm brett med en tjocklek på ca 1,5 cm i mitten. Skaftets slut är något strutformat
och skaftet har en tämligen rund genomskärning. Övergången mot bladet är något
triangulärt. Skaftet går ner något i bladet på ena sidan. Om man ser paddeln från
sidan så är ena sidan av bladet platt medan den andra sidan är något välvd. Den
övre kanten på bladet är raka och övergår till rundade hörn, sidorna är relativt raka
och blir lite tjockare i jämförelse mot den övre delen av bladet, bladet kant avslutas
sedan i en spets. Paddeln har även blivit bränd på vissa områden (Andersen 2013, s.
172173).

Den ellipsformade Haldruptypen är bara känd i ett  exemplar från Tybrind Vig.
Själva bladet har en oval form och är symmetriskt.  Ena sidan av bladet är platt
medan den andra sidan är något välvd. Paddeln är 38,3 cm lång och 17,8 cm bred.
Bladets tjockaste del mot skaftet är 1,3 cm medan den anda sidan är 5 mm tjock
(Andersen 2013, s. 171172).
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6. Resultat

Namn Längd i M Bredd i M Material Datering  cal.  K14.
f.Kr.

Tybrind Vig 1 9,5-10 0,5-0,65 Lindträd (Tilia sp.) 4230-3980

Tybrind Vig 2 3,2 0,5 (0,9-1) Lindträd (Tilia sp.) 4330-4070

Tybrind Vig 3 5,2 0,5-0,9 Lindträd (Tilia sp.) 4040-3710

Stralsund 2 8 0,6-0,7 Lindträd (Tilia sp.) 4718+-50

Stralsund 3 9 0,6-0,7 Lönnträd (Acer sp.) 4768+-44

(Tabell 1: Tabellen redovisar konstruktion och datering för stockbåtar från Tybrind

Vig och Stralsund (Andersen 2013; Klooss & Luebke 2009; Klooss 2014))

Från tabell 1 kan man utläsa att de mesolitiska stockbåtarna har varit väldigt stora
något som skiljer dem åt från senare perioder. Som vi kan se från tabell 1 så har
stockbåtarna varit väldigt långa och längden har troligen baserats på den stock som
användes i tillverkningen. Lindträdet har varit det mest använda träslaget. Det kan
bero på att det har varit lätt att få tag på samt att det är lätt att bearbeta framförallt i
de dimensioner som behövs för att tillverka en sådan här stockbåt. Den har även
fördelen att  den inte  spricker  lika  lätt  som exempelvis  ek.  Lindträdet  är  också
mycket lättare än andra träslag (Andersen 2013, s. 194; Christensen 1990). 

Vid tillverkningen av Tybrind Vig 1 har man troligen utnyttjat hela stockens längd
från stubben upp till träkronan. Den måste ha varit någorlunda rak och inte haft för
många knaggar (Andersen 2013, s. 194), något som måste ses som ett kriterium för
tillverkningen av stockbåtar överlag. Stocken bör ha varit lite längre än 10 m lång
och mellan 0,7- 1 m bred med en vikt på ca 3,5 ton när den fälldes. Det blir en viss
kontrast  till  den färdiga stockbåten som vägde någonstans mellan 250- 300 kg.
Från Tybrind Vig 2 och 3 kan man se att formen på stockbåten delvis har följt
årsringar  vid  konstruktionen  men  något  liknande  har  inte  noterats  vid
undersökningen av Tybrind Vig 1 (Andersen 2013, s. 194). Det visar ändå att de
grövre dragen av stockbåten är baserade på stocken.

Från tabell 1 ser vi att längden bör varit någonstans mellan 8- 10 m och bredden
mellan 0,5- 1 m. Stockbåtens tvärsnitt har troligen haft en rundad form. Något som
sticker ut är hur tunna stommen och sidorna på stockbåten är. Kölen är generellt
mellan 3- 5 cm med pålagd tjocklek för eventuella knaggar. Sidorna är mellan 1- 4
cm vilket är väldigt tunt och visar på den kännedomen tillverkarna haft om det
material de använde och sitt hantverk. Stockbåtstillverkningen kan därför ses som
ganska avancerad (Christensen 1990). 
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Eftersom fören  inte  har  påträffats  på  de  flesta  av  de  stockbåtar  som har  gåtts
igenom är det svårt att göra några generella slutsatser om hur de kan sett ut men
troligen har fören avslutats uppåt i en spets (Christensen 1990).

Aktern har av allt att  döma varit  rektangulär.  Stockbåten har tillverkats med en
öppen akter som sedan har täppts igen av en träplanka eller en lerplatta. Att döma
av de mindre hålen i aktern så har den troligen surrats fast. Eftersom det har varit
ett litet urval av stockbåtar så kan man inte säga att de kan generaliseras för alla
stockbåtar  från  EBK.  Det  finns  generellt  två  grupper  från  stenåldern,  Stängd
respektive öppen akter och dessa kan sedan delas in i flera underkategorier. Den
öppna aktern är dock den vanligaste (Christensen 1990).

På den centrala  axeln,  oftast  en bit  mot  aktern,  finns  på alla  de genomgångna
stockbåtarna  vad  som  tolkats  som  en  härd.  Det  ska  nämnas  att  brända  ytor
förekommer på andra platser  i  stockbåtarna men det  är  endast  mot aktern som
förekomsten brukar vara koncentrerad. På den brända ytan har ett lager sand och
lera förekommit troligen för att skydda stockbåten från den öppna elden.

Några generella slutsatser man kan dra om paddlarna är att de alla har tillverkats
av ask (Fraxinus excelsior) och att  de har kluvits ur en stockbit. Paddlarna kan
delas upp i långa och korta, där de korta har varit omkring 80- 120 cm och de
långa har varit  omkring 170 cm långa. Skaften har haft en relativt rund form i
genomskärning. Vid övergången till bladet har skaftet smalnat av något och blivit
mer  triangelformat.  Skaften  har  varit  raka.  Bladen  har  haft  tre  olika  former:
spadliknande, hjärtformade samt elliptiska. De spadliknande har varit ca 18- 26 cm
breda och ca 15- 25 cm långa samt ca 1,2- 1,5 cm tjocka. De hjärtformade har varit
ca 12- 15,5 cm långa och ca 16- 20 cm breda med en tjocklek på ca 1,2- 1,7 cm.
Ena sidan av bladet har varit platt och det andra har varit något rundat. Skaftet har
gått ner något på den rundade sidan. Den bredaste delen är generellt vid den övre
delen av bladet. Paddeln har haft två huvudsakliga svagheter, en vid övergången
mellan skaftet och bladet och den andra vid bladet som har haft en risk att spricka
längs årsringarna.  Det  finns spår av reparationer på vissa paddlar i  form av en
surrning över sprickan. Fyra av paddlarna har varit ornerade och i något fall finns
det spår av brända delar på paddeln (Andersen 2013, s. 174-175; Klooss 2014).
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7. Diskussion och tolkning
I  detta  kapitel   kommer   jag  med  utgångspunkt   ifrån analysen  och  det  maritima
perspektivet att diskutera frågor kring sjöduglighet och funktion hos stockbåtarna.

7.1 Sjöduglighet

Sjöduglighet hos stockbåtar är beroende av måtten på den stock som användes vid
tillverkningen av stockbåten. Det är den som bestämmer var vattenlinjen kommer
ligga, hur stabil stockbåten kommer ligga i vattnet och hur mycket det går att lasta
i den. Stockbåtar som har varit byggda från större stockar har i Nordamerika visat
sig  kunna  användas  i  havet,  medan  mindre  stockbåtar  som  är  de  vanligaste  i
Europa oftast  användes i  sjöar och floder. Om de användes i  havet  gjordes det
troligen  under  lugna  väderförhållanden.  Även  om de  stockbåtar  som har  gåtts
igenom i analysen är långa, har deras relation mellan längd och bredd (ca 17- 18:1)
troligen gjort det väldigt svårt att navigera på öppet hav. Det gör att man måste dra
slutsatsen  att  de  oftast  har  används  ganska  nära  strandkanten.  De  har  troligen
använts mer för att korsa större vikar och fjordar än på det öppna havet (Andersen
2013, s. 198, 201; McGrail 2001, s. 172). Stabiliserande balkar eller utriggare har
använts på stockbåtar över hela världen, men det finns inget som tyder på att de
har använts tidigare än under den senare delen av neolitikum. Man kan även öka
stabiliseringen genom att  surra  två  stockbåtar  tillsammans men det  är  svårt  att
bevisa om så skett (McGrail 2001, s. 172).

En  rekonstruktion  av  den  5,5  m  långa  stockbåten  Verup  1  gjordes  1978  av
Danmarks Nationalmuseum.  När den var färdig paddlade två personer stockbåten
över Öresund från Danmark till Sverige. Resan var 15 km lång och tog 5 timmar.
Under  den  sista  delen  av  sträckan  rådde  kraftig  sjögång  vilket  ledde  till  att
stockbåten började fyllas med vatten. Man märkte att lindträdet inte sprack när den
togs upp på land och torkade vilket gjorde stockbåten mycket lättare, det gör att
den kan bära mer, men även att den blev mindre stabil. Det kan vara en anledning
till att en barlaststen använts (Christensen 1990). Verup 1 var även utgångspunkten
för en annan rekonstruktion vid Marienlyst på Falster. Vid testresan som gjordes
användes  en  utriggare  för  ökad  stabilitet,  något  som  ska  ha  räddat  de  två  i
besättningen (Christensen 1990). 

Från analysen kan vi se att man påträffade en sten i Tybrind Vig I. Den kan även ha
haft en betydelse för stockbåtens sjöduglighet i form av barlast. Det skulle göra
stockbåten enklare att navigera av ett fåtal individer då den skulle ligga bättre i
vattnet och inte fångas upp så lätt av vinden. Stenen vägde ca 30 kg och kan ha
fungerat som en enkel motvikt som placerades där den behövdes (Andersen 2013,
s. 189). 

Tybrind  Vig  1  har  även  den  legat  till  grund  för  en  rekonstruktion  gjord  av
Djurslands Museum. Den tillverkades med en mer rektangulär botten då det finns
en diskussion om den exakta formen som stockbåten kan ha haft. Diskussionen har
handlat om huruvida stommen kan ha haft en mer rektangulär form. Det skulle i så
fall betyda att tillverkningsmetoden har varit lite mer avancerad än man först har
trott. I stora drag har den tillverkats genom att hugga ut fåror längs stockens bredd
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och sedan använda en kil för att ta bort större stycken mellan fårorna (Christensen
1990). Från rekonstruktionen märktes det att stockbåten behövde reglar för att bli
mer  stabil.  Från  tester  som gjordes  visade  att  8  personer  rymdes  i  stockbåten
(Christensen 1990).

Som vi kan se ifrån analysen och vad som har diskuterats ovan har stockbåten varit
ett  väldigt  användbart  redskap för individerna i  EBK. Inte enbart för  att  det  är
enklare att navigera på vattnet än det är att ta sig fram genom skogsmark på land.
Stockbåten måste även ha använts i form av kommunikation mellan olika grupper
och hjälpt dem transportera varor och individer vilket ökar det socioekonomiska
samarbetet. Stockbåten måste även haft en vital roll i jakten och fisket där den har
utökat den ekonomiska zonen som enkelt kan användas. Den ökar även mängden
varor och objekt som kan transporteras från ett område till ett annat. Frågan är då
hur mycket den kan ha tagit med sig. Som gicks igenom ovan kunde Tybrind Vig I
bära  upp  till  8  personer.  Det  har  kalkylerats  att  den  totalt  kunde  transportera
uppemot 500- 600 kg. Det visar det stora betydelsen stockbåten har haft, det går
inte  heller  utesluta  att  stockbåten  därför  även  kan  ha  haft  en  social  status  i
samhället (Andersen 2013, s. 200-201; Wehlin 2013). 

7.2 Funktion

I det följande förs en fördjupad diskussion om paddlarna baserat på det materialet
som presenteras i analysen. Vidare förs även en diskussion kring hur det har varit
att paddla i olika väder och årstider. Slutligen kommer stockbåtens sociala aspekter
att diskuteras, liksom härden och de längre resorna som stockbåten kan ha använts
till.

Paddlarnas former har varit  väldigt likartade och har varit  spridda över ett  stort
geografiskt område. Det betyder att paddlarnas formtyper inte kan ses som unika
för Erteböllekulturen utan de har utvecklats likartat över stora områden, något som
framgår av att likartade former har påträffats på flera arkeologiska utgrävningar och
inte alltid kopplats till Erteböllekulturen eller senmesolitikum (Andersen 2013, s.
184)

Vi kan se från analysen att vissa av paddlarna har varit reparerade, något som även
gäller  vissa av stockbåtarna. Detta talar för att man har gjort allt man kan för att
förlänga livet på både stockbåten och paddlarna. De brända fläckarna på paddlarna
ska troligen tolkas som något som man inte har gjort  medvetet.  Snarare har de
troligen kommit lite för nära någon av härdarna då ingen av fläckarna har varit på
samma områden på paddeln eller haft samma storlek (Andersen 2013, s. 184).

Som vi kan se från analysen är bladet på paddeln relativt brett och inte så långt
vilket vittnar om att de har använts i ganska grunda vatten. Det stärker teorin att
man främst har navigerat längst kusterna och inte rört sig för mycket på det öppna
havet (Andersen 2013, s. 184).

Från analysen kan vi se att paddlarna har haft två olika längder, en kort som har
varit mellan 80 cm och 120 cm samt en lång som har varit omkring 170 cm. De
korta har troligen använts i en sittande position antingen på baken eller på knä. De
längre har troligen använts stående (Klooss 2014; McGrail 1998, s. 206).
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Antalet   paddlare   som   har   använt   stockbåten   har   avgjort   var   deras   position   i
stockbåten  har  varit.  Har   stockbåten  använts  enbart   av   en  paddlare   så   har   hen
troligen positionerat sig centralt eller mot aktern av stockbåten. Vid två paddlare så
tar den ena paddlaren oftast en position i fören av stockbåten bland annat för att
kunna identifiera grund och annat som man kan köra in i. Har stockbåten varit bred
nog så  kan paddlarna suttit  på  rader bredvid varandra.  För att  paddlarna ska ha
tillräckligt med utrymme krävs då en bredd på stockbåten på ca 85 cm vilket två av
stockbåtarna som har gåtts igen i analysen skulle klara av. Likaså måste det vara
ungefär   1   m   mellan   varje   paddlare   på   längden.   På   en   smalare   stockbåt   där
paddlarna kan paddla på varsin sida av stockbåten kan 3 st få plats på ca. 2 m. Det
finns även indikationer på att olika typer av paddlar har använts på olika platser i
stockbåten exempelvis där större paddlar har använts i fören och aktern (McGrail
1998, s. 206).

Sättet man har använt paddlarna på kan ha varierat något jämfört med hur moderna
paddlar används. Breda spadliknande paddlar  liknande de från Erteböllekulturen
har  på  1800talet  använts  i  en skopliknande rörelse   istället   för  den åttaliknande
rörelsen som används med moderna paddlar (McGrail 1998, s. 206).

Från det etnografiska materialet har stora stockbåtar som de här aktuella oftast förts
fram genom att stakas fram. Man har helt enkelt stått upp i stockbåten och använt
en längre påle för att navigera runt (Andersen 2013, s. 201). Det måste ändå sägas
att det enbart fungerar i grundare vatten och skulle inte vara en möjlig metod att
använda på djupare vatten så som i Stora och Lilla Bält eller Öresund. Hur stabil
stockbåten varit har avgjort om den gått att stå i eller inte. Om tyngdpunkten blir
för hög är det mer eller mindre omöjligt för en person att hålla balansen (Mcgrail
1998, s. 206).

En fråga är  hur  användbar  stockbåten kan ha varit  under  vintern,  då  det  är  ett
mycket hårdare klimat både med lägre temperatur och kortare dagar. Stormar är
mycket mer vanliga under vinterhalvåret. Från moderna undersökningar kan man
förvänta sig sjöoväder var fjärde dag mot var tolfte dag under sommaren. De måste
mer eller mindre gjort havet omöjligt att paddla under sådant väder. Man kan därför
tänka sig att längre resor enbart gjordes under särskilda omständigheter. Isar och
vädret förändras från år till år vilket även förändrar landskapet och hur människan
kan använda det.  Man kan tänka sig att  större vatten har hållit  sig öppna under
vintern men vikar och andra mindre vattendrag kan ha frusit. Stockbåtens möjliga
användningstid bör därför vara från maj till september och minimala resor under de
andra månaderna (McGrail 2001, s. 171; Westerdahl 1992). 

Som nämns i teorin så måste individerna i samhället haft en bra förståelse för sitt
landskap. Ett sätt att förenkla för sig, på långa rutter, kan då ha varit att använda
både vind och tidvatten. De måste då delvis kunna förespå vädret för att veta att det
inte  kommer  blåsa  upp   till   storm,   samt  måste  de  ha   en  bra   förståelse   för   hur
tidvattnet rör sig, kanske genom att följa månens gång över himlen. Att ta sig fram
genom att paddla är inte det mest effektiva sättet att röra sig över vattnet. Därför
bör man ha velat spara så mycket som möjlig på krafterna och genom att använda
tidvattnets   riktning   så   kan   man   få   lite   extra  hjälp   (McGrail   2001,   s.   169171;
Westerdahl 1992). 
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Det som pekar på att stockbåten har haft ett brett användningsområde men även
varit en värdefull del i den sociala aspekten av Erteböllekulturens samhälle är bland
annat härden. Den kan ha en liknande funktion som en härd ha haft på en vanlig
boplats,   det   vill   säga   en  plats   för  matlagning  och  värme.  Stockbåten  har  varit
tillräckligt stor för att teoretiskt förflytta en hel familj. Det måste även ha hjälpt i
säsongsflyttningen   då   det   är   enkelt   att   packa   ner   utrustningen   i   en   eller   flera
stockbåtar och följa kusten till en mer skyddad plats (Andersen 2013, s. 201).

Att   ha   en   härd   i   stockbåten   är   inte   något   som   enbart   kan   ses   inom
Erteböllekulturen. Man har även påträffat härdar i stockbåtar i närliggande kulturer
exempelvis i Nederländerna. Dessutom finns det, från etnografiska studier i modern
tid, grupper i Nordamerika där härden har använts inte enbart för värme men även i
fisket under nätterna. Man har även använt sig av facklor. Från Tybrind Vig finns
4 exemplar av lampor gjorda av lera, två av dem hela och de andra två påträffades
enbart delar av. De två hela har dimensioner på ca 9*5,7*3,2 cm (Längd * Bred *
Höjd), tjockleken på sidorna var ca 1 cm och botten var ca 1,5 cm. Det gör dem
relativt små i jämförelse med liknande lampor från Erteböllekulturen.  Troligen har
Erteböllekulturens fiskare använt sina stockbåtar och lamporna på ett liknande sätt
som de nordamerikanska fiskarna, exempelvis vid ålfiske (Andersen 2013, s. 201;
Prangsgaard 2013, s. 287288; Klooss & Luebke 2009). 

Som   nämns   ovan   så   har   stockbåten   haft   en   bred   funktion   i   samhället   både   i
transport av varor och människor men även i fisket genom att fiska med spjut från
stockbåten eller att åka ut och samla upp fisken i de olika fångstkorgar man har haft
utplacerade. Kanske kan de vara en anledning till att man har valt att tillverka så
stora stockbåtar, för att man ska kunna använda dem både i det dagliga bruket men
även under säsongsflyttningen eller på mer diplomatiska resor. Man har då valt att
göra en större stockbåt istället för flera mindre för att det totalt skulle kräva färre
resurser (Andersen 2013, s. 201; Klooss & Luebke 2009). De större resorna måste
ha varit färre under vinterhalvåret med tanke på de väderförhållanden som råder
under den delen av halvåret.

En annan anledning till att man ha velat skapa en så stor stockbåt som möjligt kan
ha varit en form av prestige, där de högst rankade i en grupp har haft den största
stockbåten. Den sociala rankningen kan även ha spelat en roll i platsen man har i
stockbåten samt vad man får använda den till (Andersen 2013, s. 201). Det finns
även   indikationer   från  exempelvis  Grönland   där   olika  paddlar   reflekterar   olika
individer, t,ex. i form av olika paddlar för män och kvinnor och olika åldersgrupper
(Andersen 2013, s. 184).

Om vi ser på rituella aspekterna kan vi se från utgrävningen Möllegabet 2, på  Ärö i
Danmark,  att   stockbåtar  kan ha använts  som en ”båtgrav”.  Under  utgrävningen
påträffades fragment av en stockbåt tillsammans med delar av ett mänskligt skelett
vilket därför tolkades som en grav. Det ska dock nämnas att det inte helt går att
fastslå  om det  rör sig om en grav.  Något som talar  emot det  är  14Cdateringen.
Stockbåten är daterad till 3960 f.Kr. medan benen är daterade till 4220 f.Kr., vilket
är en skillnad på 260 år och skulle enbart gå att förklara om individen hade ätit
100% maritim föda. Det som talar för att det har varit en ”båtgrav” är band annat
det barksjok man påträffade intill stockbåten och troligen har använts för att täcka
kroppen. Benen har påträffats väldigt nära stockbåten i samma stratigrafiska lager
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och man har även hittat ben från en annan individ i närheten, vilket pekar på att
området har använts som en gravplats. Man har även påträffat hjorthorn, som tolkas
vara offergåvor,   intill   stockbåten (Andersen 2013,  s.  201203;  Grön & Skaarup
2004, s. 3536). Här är även värt att nämna de ornerade paddlarna som kan ha varit
en del av en rit eller tillverkats för att offras. Vissa menar att de ornerade paddlarna
har använts som vanligt då  de har liknande slitskador som de övriga paddlarna.
Dock borde orneringen förstörts om de hade använts dagligen, vilket ändå pekar på
att de enbart ha använts vid speciella tillfällen. En tolkning är att orneringen visar
grupptillhörighet   och   de   kan   då   ha   använts   i   samband   med   ceremonier   där
tillhörighet   varit   viktig   att   visa.   Från   det   här   kan   vi   ändå   tolka   det   som   att
stockbåtarna och paddlarna kan ha haft en rituell funktion. Att sjöfarkoster har haft
en rituell koppling kan se i andra maritima kulturen, exempelvis i Bronsålderns och
Järnålderns   skeppssättningar   och   båtgravar   (Anderson   2013,   s.   184,   201203;
Wehlin 2013; Westerdahl 1992; Westerdahl 2013). Att stockbåtarna har använts
som ”båtgarvar” eller som brygga efter att de inte längre gick att använda till sin
ursprungliga funktion visar på att man har tagit tillvara de resurser man har lagt ner
tid och energi på.

Den övergripande funktionen stockbåten har haft kan delas in i  två  grupper. En
social   grupp   med   transport/handel   och   annan   typ   av   kommunikation,   samt   att
härdarna   var   en   plats   för   det   lokala   umgänget.   Den   andra   gruppen   är   den
ekonomiska där stockbåtarna har använts i   jakten och fisket.    Antingen som en
plattform för spjutfiske och jakt av exempelvis säl eller som transportmedel för att
vittja fångstkorgarna man har haft utplacerade i landskapet. Härden kan även haft
en funktion i fisket i form av en ljuskälla på nätterna (Andersen 2013, s. 200201). 
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8. Slutsatser
Syftet med uppsatser var att undersöka stockbåtens sjöduglighet och funktion. Det
har gjorts från ett maritimt landskapsperspektiv där fokus har varit på det maritima
materialet,   Det   vill   säga   stockbåten.   Frågeställningen   var   ”Hur   sjödugliga   var
stockbåtarna under Erteböllekulturen?” samt ”Vilka funktioner kan stockbåtarna ha
haft?”.

Här nedanför kommer övergripande slutsatser tas upp i punktform rörande mina två
frågeställningar nämligen stockbåtarnas sjöduglighet och funktion. 

Sjöduglighet

 Stockbåtens sjöduglighet är främst baserad på stocken som användes vid
tillverkningen. Det är den som bestämmer var vattenlinjen kommer att vara
och med det bestämma hur stabil den är och hur mycket det går att lasta i
den. 

 Stockbåtarna från EBK har varit relativt långa och generellt har de haft en
längd på 810 m och en bredd på 0,51 m.

 De har varit relativt tunna, kölen har varit ca. 35 cm och sidorna har varit
ca. 14 cm.

 Stockbåtarna som har gåtts igenom har troligen varit svåra att använda på
öppet hav. Därför är det är mer troligt att man har följt kusterna och rört sig
i lugnare och grunda vatten, även om reser mellan Danmark och Sverige
kan ha gjorts. Även paddlarnas form med korta och breda blad talar för att
de har använts i grunda vatten.

 Yttre stabilisatorer kan ha använts men det finns inget som talar för det i
det arkeologiska materialet.

 Stockbåtar har testats på öppet hav med blandade resultat men det har ändå
visat sig att de går att paddla mellan Danmark och Sverige på ungefär 5
timmar.

 En  stockbåt   som Tybrind  Vig  1  kan  bära  upp   till   8  personer.  Det   har
kalkylerats att den totalt kunde bära något mellan 500600 kg.

Stockbåtens funktion

 Funktionen som stockbåten har haft kan delas in i två grupper. En social
grupp   med   transport/handel   och   annan   typ   av   kommunikation   samt
härdarna som en plats för det lokala umgänget. Den andra kan ses som en
ekonomisk grupp. Det vill säga hur stockbåtarna har använts i jakten och
fisket.

 Stockbåtarna har troligen inte haft så stor användning under vinterhalvåret
beroende på vädret. Det har troligen varit för kallt i både luften och vattnet
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för att de ska vara bekväma att användas. Det är större risk för stormigt
väder, vilket borde göra det omöjligt att paddla.

 Från analysen kan vi se att paddlarna har haft två olika längder. En kort
som har varit mellan 80 cm och 120 cm samt långa paddlar som har varit
omkring 170 cm långa. De korta har troligen använts i en sittande position
antingen på baken eller på knä. De längre har troligen använts stående.

 Från det  etnografiska materialet  har  stora  stockbåtar,  som de här,  oftast
förts fram genom att stakas fram. Man har helt enkelt stått upp i stockbåten
och använt en längre påle för att navigera med. Det måste ändå sägas att det
enbart fungerar i grundare vatten och skulle inte vara en möjlig metod att
använda på djupare vatten så som i Stora och Lilla Bält eller Öresund.

 Stockbåtens   användningsperiod   borde   främst   vara   mellan   maj   och
september.

 Man har troligen använt vind, strömmar och tidvatten för att förenkla för
sig  under   längre   reser,   framförallt   för   att   spara   energi.  Det   betyder   att
individerna har haft en bra kunskap om landskapet och de hjälpmedel som
kan hjälpa dem navigera.

 Det som pekar på  att  stockbåten har varit  en värdefull del i den sociala
aspekten av EBK samhälle är bland annat härden. Den kan ha en liknande
funktion som en härd ha haft på en vanlig boplats.

 Stockbåten har varit tillräckligt stor för att teoretiskt förflytta en hel familj.
Det måste även ha hjälpt i säsongsflyttningen, då det är enkelt att packa ner
utrustningen i en eller flera stockbåtar och följa kusten till en mer skyddad
plats.

 Härden har inte enbart använts för värme och matlagning utan även i fisket
under nätterna.

 En anledning till att man valt att tillverka så stora stockbåtar, kan har varit
att man ska kunna använda dem både i det dagliga bruket, men även under
säsongsflyttningen eller på mer diplomatiska resor. Man har då valt att göra
en större stockbåt istället för flera mindre för att det totalt skulle kräva färre
resurser

 En anledning till att man ha velat skapa en så stor stockbåt som möjligt kan
ha varit  en form av prestige.  Där  de högst   rankade  i  en grupp har  den
största stockbåten.

Med  utgångspunkt  i  uppsatsens  resultat  som  presenterats  ovan  vill  jag
avslutningsvis framhålla att stockbåtarna har varit väldigt stora när man jämför dem
med stockbåtar från senare tidsperioder. Med en längd upp till 10 m och bredder
mellan 0,5-1 m har stockbåtarna i EBK kunnat transportera en hel familj och deras
packning  längs  kusterna  i  södra  Skandinavien.  Stockbåtarna  har  därför  givit
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grupperna en möjlighet att vara mer mobila och med det ökat de resurser som de
har haft tillgängliga.

De har troligen främst förts fram i grunda och lugna vatten med hjälp av korta och
bredbladiga paddlar. Med man har även kunnat använda stockbåtarna på öppet hav
exempelvis för att korsa Öresund. Stockbåtens långa, smala och u-formade skrov
har troligen gjort att de inte har varit så stabila. Resorna över öppet hav har troligen
varit relativt riskfyllda. Därför måste man se det som att människorna har haft en
relativt bra förståelse för sitt landskap, som att kunna förespå stormar och veta hur
man tar hjälp av strömmar och tidvattnet för att navigera i öppet vatten.

Det finns spår av härdar i stockbåtarna vilket kan ha haft en liknande egenskap som
härdarna vid en boplats. Det vill säga en samlingsplats för värme och matlagning.
Härden kan även ha varigt ett hjälpmedel i fisket då den kan ha gett en ljuskälla
under nattfisket.

Storleken på stockbåten kan ha haft en betydelse i den sociala rankningen där den
största stockbåten tillhörde den med högst prestige i gruppen. Paddlarnas form kan
även haft en betydelse i samhällsordningen där formen på paddeln förklarar din
status. De ornamenterade paddlarna kan även de haft ett liknande syfte såsom att
visa grupptillhörighet.
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