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fter att ha fått projektet presenterat 
av dess eldsjäl, skeppsbyggmästare 
Joakim Severinson, insåg jag snart att 

den specialkompetens som krävdes låg ganska 
långt från de ändå något mer än mediokra 
kunskaper jag hade om ekskogsproduktion 
och ekvirke. Inte heller hade jag någon större 
nytta av mina insikter i hur man använde detta 
ekvirke till att bygga småbåtar vid de en gång 
mångtaliga båtvarven i Bohuslän.  

Förutsättningar
Ostindiefararen Götheborg är en fullska-
lig replik av ett fullriggat ”lastfartyg” av 
1700-talsmodell. Det byggdes på varvet Terra 
Nova i Göteborg mellan 1995 och 2005. Med 
vetskap om att man i Sverige under några 
årtionden på 1700-talet, årligen byggde ett 
antal fartyg av Götheborgs storlek, tycker 
man kanske att det inte skulle vara så svårt, 
att idag införskaffa den virkesråvara som krävs 

för att bygga ett enda skepp. Det går åt cirka 
3 000 fastkubikmeter rundvirke av ek och 
cirka 1 000 fastkubikmeter fura för att bygga 
ett skepp som Götheborg. I Sverige avverkas 
varje år cirka 200 000 kubikmeter ektimmer 
och 15 miljoner furutimmer. I perspektiv av 
dessa siffror borde inte uppgiften vara speciellt 
märkvärdig. Men vår tids skogsbruk premierar 
inte produktion av de grova dimensioner och 
kvaliteter som användes vid skeppsbyggnad på 
1700- och 1800-talen. Dessutom är moderna 
avverkningsmaskiner och transportfordon, såg-
verk och beredningsmaskiner inte alls anpas-
sade för grova och långa dimensioner.

Skeppsvirkets kvaliteter  
och dimensioner
För att veta vilka dimensioner och kvalitets-
krav som skulle gälla fick vi till en början ägna 
mycket tid åt research och litteraturstudier. 
Marinmuseum i Karlskrona och Sjöfarts-

När Skogssällskapet 1995 frågade om jag ville fungera som  
Sällskapets resursperson som ”skeppsjägmästare” i byggprojektet 
Ostindiefararen Götheborg, kunde jag knappast ana vilken utmaning 
detta skulle bli. Men med fullbordat och grant seglande faktum  
framstår det som ett av mitt livs allra intressantaste uppdrag. 
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Dimensioner:
Längd  40,90  meter
Bredd  10,94  meter
Djup  6,75  meter
Total längd  58,50  meter
Rigghöjd ö. vattenlinjen  40,50  meter

Segelyta  1 160  m2

Djupgående  5,25  m2

Deplacement  1 350  ton
Besättning  80 pers.

Akterskepp Midskeppssektion vid  
SP. 34 mot akter

Förskepp

Profil

SKEPPSVIRKE PÅ GAMMALT VIS I MODERN ”TIDH”
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Allt rundvirke införskaffades till skrov och rigg 
utsynades på rot före fällning och aptering. I 
samband med utsyningen bedömdes även om 
grenknän och krumtimmer kunde tas ut ur trä-
den. Enligt Witts instruktioner skulle allt virke 
vara vinteravverkat, vilket vi också eftersträ-
vade. Inför varje avverkningssäsong upprättade 
den skrov- och riggansvarige byggmästaren en 
kravspecifikation över det virke som behöv-
des. Förutom dimension och längd angavs för 
”krumt” virke bland annat båghöjd och eventu-
ell avsmalning. 

Ek. Till styrkedelar i skrovet användes ekvirke 
av god kvalitet. Detta ekvirke skulle ha jämna 
och breda årsringar, vara fast och segt samt 
lukta syrligt och friskt. ”Vid anslag på ytan med 
yxa ska veden genast bli blåsvart”. Kvaliteten 
jämfört med modern sortering varierar för olika 
skeppsvirkeskomponenter mellan klass A och 
B. Ingen form av röta, ljus eller öppen frostring, 
märgspricka, växtvridenhet, barkdrag eller 
skadliga grenvinklar tillåts. 

Frisk kvist och torrkvist i måttlig storlek och 
omfattning accepterades. Ingen splintved fick 
förekomma i de färdiga komponenterna. Så  
kallad ”upprensning”, borthuggning, av min-
dre fel fick utföras enligt givna regler. 

Fura. Furuvirket som använts har genomgå-
ende haft höga krav på kvalitet.  De detaljer 
som använts i skrovet sorterades enligt modern 
T-virkessortering klass T26-30. Däcksvirket där 

färdigmåttet var 75x150 mm skulle ha stående 
årsringar, 90 procent kärnved och vara av o/s 
kvalitet samt ha minsta längd 6,8 meter. Ma-
stämnen och spiror till riggen klassades efter 
de principer som Israel af Ström angav i sin 
”Handbok för skogshushållare.

Gran. Gran användes i mindre omfattning 
i riggen, främst till rår. Detta för att gran har 
lägre torrvikt än fura. Kvaliteten skulle vara 
god. Nämnas kan att de största rårna består 
av 2, 20 meters granämnen som är samman-
fogade, ”långlaskade” rot mot rot och har en 
spännvidd på 28 m.

Alm och Ask. Alm användes på grund 
av sin styrka, rötbeständighet och seghet till 
block, jungfrur och dotkoppar. Ask användes 
på grund av sin styrka till gångspelspinnar, 
naglar och verktygsskaft.

Dimensioner för några vanliga  
detaljer i en Ostindiefarares skrov

Ämne  Bredd  Tjocklek, cm  Längd,m

Kölämnen  40  45  11,5–13

Spant 22 34 (varierande)

Däcksbalkar 20 22 6,6–8,7

Bordläggning 22 6,5–9 5,5–10,2

Däcksplank 14,5 7,5 6,0–9,5

Trädslagen i Götheborg

Ett av stävämnena en så kallad ”bananek” under upparbetning. Foto Joakim Severinson. 
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museum i Göteborg var ovärderliga kun- 
skapskällor och ett par litterära verk som hade 
stor vägledande betydelse bör nämnas; G.C 
Witts bok ”Om de materialer som användas  
i skeppsbyggnad” (Carlskrona 1857) samt  
Israel av Ströms ”Handbok för skogshus- 
hållare” (Stockholm 1830)    

 De kunskaper som dessa böcker förmed-
lade matchades sedan mot dagens kunskaper 
om kvaliteter, skador och fel på rundvirke 
(främst ek och fura). Därefter formulerade  
vi en instruktion för virkets bedömning.

BETRÄFFANDE KVALITETSKRAV PÅ rätvuxet virke av 
ek och fura så är det ingen större skillnad mel-
lan de kriterier vi har idag och de som fanns i 
mitten av 1800-talet. Det som mest skiljer sig 
från då till nu, är dimensionskrav och längder 
samt att man inom skeppsbyggnad hade stort 
behov av mer eller mindre krokiga detaljer 
”krumvirke” och ”knän”. Sådana var förr 
exklusiva sortiment som betalade sig betydligt 
bättre än rättimmer. De grova dimensioner 
som efterfrågas i skeppsbyggnad kräver oftast 
en brösthöjdsdiameter på mer än 60 cm och 
felfria stocklängder mellan 6 och 12,5 meter. 
Nämnas kan, att en ”köl-ek” på 12,5 meter 
väger cirka 8 ton. Svårt att hantera idag, men 
kunde uppenbarligen transporteras långa 
sträckor på den tiden. ”Storverksträd”, det vill 
säga mastträd av furu, skulle ha en längd 20 
till 23 meter och en diameter vid en sjättedel 
av längden på cirka 50 centimeter under bark

Virkestillgångarna på 1700-talet 

”Och de sköne skougar uti Askims och Sävedals 
härader, som öfverallt stodo i fullt flor, blefvo av 
den danske konungen nedhuggne och utdödde… 
och det kostbare ekvirke som då fanns i stor 
myckenhet blefvo av danskarne bortfört”  
(Cederbourg 1739 – angående Älvsborgs lösen).

TILLGÅNGEN PÅ GROV EK OCH FURUVIRKE har varit 
av utomordentlig betydelse för skeppsbyggan-
dets möjligheter och utveckling i Europa. Re-
dan på vikingatiden konsumerades betydande 

mängder grovt ekvirke, men det är först i och 
med framväxten av nya tidens nationalstater 
som avverkning av värdefull timmerskog tog 
fart. Inte bara för skeppsbyggen utan också till 
redskap, byggnadskonstruktioner och befäst-
ningsverk behövdes starkt och tåligt virke. Ek 
var då outstanding med fura som god tvåa. 
Därför är det inte så konstigt att bristen på 
grova skeppsekar och storverksträd började bli 
kännbar redan under slutet av 1700-talet. 

I SVERIGE DÄR EKEN ENDAST VÄXER SIG GROV på 
bördiga marker i landets södra delar, blev mili-
tärmaktens och främst örlogsflottans virkesför-
sörjning ett stort problem för staten. Eftersom 
eken var  ett ”regalträd”(=kronans egendom) 
och landets ekbestånd inventerades och sköttes 
genom statens kronotillsyningsmän, hade man 
en god uppfattning om ekvirkets utbredning 
och beskaffenhet. Allt sammanställdes i länsvisa 
liggare som förvaltades av örlogsmakten i 
Karlskrona. Av liggarna, som finns väl bevarade 
på marinmuseum i Karlskrona, kan man lätt 
dra slutsatsen att tillgången på ekvirke i början 
av 1800-talet började bli riktigt usel. Dessutom 
förlorade Sverige vid den tiden Pommern som 
under ett århundrade varit ett viktigt fångst-
område för ek till Sveriges örlogsvarv. Svensk 
skeppsbyggnad hamnade i kris.

Dagens tillgång på skeppsvirke
Aldrig i modern tid har Sverige haft så stora 
virkesförråd av ek som vi har idag. Vid mille-
niumskiftet uppskattades den stående volymen 
till ca 25 miljoner skogskubikmeter. Den årliga 
avverkningen uppgår till ca 500 000 fastkubik-
meter och av denna volym sågas cirka 200 000 
kubikmeter. Slutsatsen borde vara att det inte 
skulle vålla några större problem att hitta 3000 
kubikmeter till en ostindienfarare. 

Men merparten av den avverkningsbara 
eken är som tidigare sagts alldeles för klen. Ja, 
till och med ekarna på Visingsö, som Domän-
verket på 1990-talet anmälde som leveranskla-
ra för flottans behov, visade sig vid besiktning 
1996 vara väl klena, med sina i genomsnitt 
50-60 centimeter i brösthöjd.

SKEPPSVIRKE PÅ GAMMALT VIS I MODERN ”TIDH”
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DEN LILLA ANDEL GAMMAL OCH GROV ekskog som 
finns spridd över södra Sverige, hyser visser-
ligen en del mycket användbart skeppsvirke, 
men många är också ur perspektivet skepps-
byggnad otjänliga så kallade ”vrakekar”. De 
har istället sitt största värde för naturvården 
som evighetsträd. För furuvirket gäller i stort 
sett samma förhållande. De dimensioner som 
skeppsbyggandet kräver efterfrågas inte inom 
industrin och därför finns bara ett och annat 
storverksträd att hitta i urskogsliknande områ-
den – där de oftast är skyddade. 

Virkesanskaffningen
Det första ekvirket som behövdes var ämnen 
till kölen. Efter en del sonderande runt om i 
södra Sverige hittade vi några lämpliga ekar på 
västra Vätternstranden. Det visade sig finnas 

gott om dugliga skeppsekar inom ett område 
längs Vättern från Habo i söder till Hjo i norr.

Man kan gissa, att dessa ekar har ett 
samband med ekodlingarna på Visingsö och 
att den relativt långa transportvägen till kusten 
kan vara ett skäl till att området skonats från 
avverkningar.  Hursomhelst, de tre kölämnen 
som behövdes – två på 12,5 meter och ett på 
11 m – kunde avverkas på Ekhammar, Almnäs 
Bruk och Svanebacken. Därmed blev det möj-
ligt att kölsträcka Götheborg den 6 juni 1995.

DET SOM BEHÖVDES HÄRNÄST VAR spant och 
bottenstockar. På 1700-talet byggdes spanten 
av krumek som skarvades, ”laskades” ihop till 
en spanthalva.  Denna teknik skulle inte klara 
de hållfasthetskrav som sjöfartsverket idag 
kräver för ett ”oceangående segelfartyg för 

I speciella ekplantager sköttes träden för att de skulle växa till önskad form. Det säger sig självt att det 
var ett mycket långsiktigt arbete.

SKEPPSVIRKE PÅ GAMMALT VIS I MODERN ”TIDH”
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persontrafik” som ju Götheborg är. Därför fick 
man göra ett avsteg från den tidsautentiska 
konstruktionen. Spanten byggdes istället som 
massiva limträbalkar, av lamellimmad fura. 
Sorteringskravet motsvarade klassen T28 och 
furuvirket köptes från Norrbotten. 

Under 1996–1998 gjorde vi åtskilliga 
utsyningsresor runt om i södra Sverige för att 
säkerställa det ekvirke som behövdes. Vi fann en 
hel del av de timmer som behövdes till Göthe-
borgs förtimring (”fartygsskelettet”), men insåg 
snart att många av de ekar som såg felfria ut på 
rot, hade ringsprickor och ljus frostring, främst 
från krigsvintrarna 1941-43. Ju längre söder och 
öster ut – ju större var förekomsten av dessa. 

Av de ställen som ändå kunde leverera 
större kvantiteter av godtagbart ekvirke kan 
nämnas; Össjö Gård, Munka Ljungby i Skåne 
och Baggeboda gård nära Olofsström i Ble-
kinge. På Baggeboda avverkades 30 ekar. Efter 
avverkning återstod 24 godkända ekstockar. 
Stocklängden varierade mellan 6,2 och 12 me-
ter och stockarnas mittdiameter var mellan 50 
och 80 cm, vilket gav stockvolymer mellan 1,2 

och 4,7 kubikmeter. Det mesta var rättimmer, 
men några hade lätt krum eller S-form.

VI HAR FUNDERAT MYCKET ÖVER HUR man på 
1700-talet transporterade dessa kolosser från 
skogen till varven. Ett svar på detta hittade vi 
hos familjen Bengtsson på Baggeboda gård. 
Under främst 1800-talet levererade gården en 
hel del skeppsvirke till Karlskronavarvet och 
inne i salongen på den vackra mangårdsbygg-
naden fanns en oljemålning som gav svaret.  

Under 1998 inriktade vi utsyningen på 
områden längre norrut. Vi återvände till västra 
Vätternstranden. Vi hittade ytterligare ekar på 
Almnäs bruk och fick också tips om att stora 
ekar fanns på godset Häldeholm strax intill 
Almnäs. På Häldeholm fanns gott om grov ek, 
och vi lyckades förhandla oss till en leverans på 
25 ekbjässar. 

Andra viktiga fångstplatser i Västsverige 
som bör nämnas är Morlanda Säteri och 
Anfasteröd Gård i Bohuslän och Koberg i 
Västergötland.

Götheborgs förtimring färdig och bordläggningen påbörjad. 

SKEPPSVIRKE PÅ GAMMALT VIS I MODERN ”TIDH”
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VI HADE VID DET HÄR LAGET INSETT, att vi inte 
skulle klara av att hitta allt ekvirke som be-
hövdes till förtimringen inom landets gränser. 
Och snart skulle stora kvantiteter ek behövas 
till bordläggning och garnering (=invändig 
bordläggning). 

Under tiden letade vi med ljus och lykta ef-
ter ett mycket speciellt ekämne, den längsta av 
de tre timmer som byggde förstäven från kölen 
och uppåt i förstäven. Den fick snabbt smek-
namnet ”bananeken” på grund av sin kraftiga 
böj. Färdigt timmer skulle vara 5 meter långt 
och 40 x 45 cm grovt. 

Efter två års letande och annonsering insåg 
vi att vi inte skulle hitta denna krumma ek-
bjässe. Lite av slump fick vi 1998 kontakt med 
ett danskt företag, Dansk Skibstrae som driver 
sågverk och virkeshandel i Aabenraa på Jyl-
land. Företaget hade stor erfarenhet av träfar-
tyg och kunde hjälpa oss att hitta en bananek 
på Fyn, vilket blev inledningen till ett flerårigt 
samarbete kring projektet. Genom Dansk 

Skibstrae lyckades vi förvärva huvudparten av 
det virke som skulle behövas till bordläggning 
och garnering.  

ETT ANNAT SPECIALSORTIMENT INOM skeppsbygg-
nad är ”knän”, vinkelämnen för att sammanfo-
ga långskeppskonstruktioner med tvärskeppet. 
I moderna byggnads- konstruktioner används 
stålknän (vinkeljärn), men historiskt var 
rotbensknän av gran och grenknän av främst 
ek en stor handelsvara.  Eken som har pålrot 
utvecklar som regel inte speciellt grova sidoröt-
ter. Man var därför hänvisad att hitta grova 
grenknän av ek för marina konstruktioner. 
Dessa fann man bäst bland gamla ”sparbankse-
kar” i hagmarken och sådana fanns det gott 
om förr. Idag är det inte speciellt populärt att 
fälla sådana ekar, men vi lyckades ändå hitta 
ett antal ”okontroversiella” ekar för ändamålet. 
Cirka hälften av de 60 grenknän som behövdes 
fick vi dock köpa från Danmark. 

Transport av storverksträd till hamnen vid Baggeboda gård, som ligger vid sjön Halen inte långt från 
Olofström i Blekinge. Sent 1800-tal. Oljemålning på Baggeboda Gård. Foto: Författaren.
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Riggen
Riggen på en fullriggare är tekniskt komplice-
rad och kräver stor kunskap för att konstru-
eras och byggas. Under 1999 tillsattes därför 
en rigg-grupp som enbart skulle jobba med 
konstruktion och bygge av riggen till skeppet. 
För att få en bra bild över hur man skulle gå 
tillväga på tidsautentiskt vis gjorde alla inblan-
dade en studieresa till Karlskrona och Marin-
museum i december 1999. Här kunde man 
studera ”af Chapmans” riggmodeller som finns 
väl bevarade och visar konstruktionerna i de-
talj.  Master, rår och bogspröt byggs upp av ett 
flertal ämnen som sammanfogades både i längs 
och tvärled på ett sofistikerat och tekniskt 
komplicerat vis. Vi insåg snart att mastbygge 
måste varit riktigt ”hightech” på 1700-talet! 
Till exempel är stormastens undermast, som 
har en största diameter på 75 cm och är 26 m 
lång, uppbyggd av 20-talet furuämnen som är 

sammanfogade i både längs och tvärled med 
ett komplicerat haksystem.

Helt klart var, att tillgången på storverks-
träd och dess dimensioner och kvalitet skulle 
bli avgörande för om tidsautentiska master 
överhuvudtaget skulle kunna byggas.

En studie av mätbestämmelser för stor-
verksträd och mastämnen från mitten av 
1800-talet (Israel af Ströms Handbok för 
skogshushållare) redovisar följande mått:

Master 1:a klassen: 
Minsta längd: 70 fot (23,1 m)
Minsta diameter vid 1/6  

     av trädets längd: 23 tum (57 cm)
Volym: 133 kubikfot (3,8 kubikmeter)

DIMENSIONERNA PÅ DE STÖRSTA elementen i 
Chapmans mastkonstruktioner stämde mycket 
väl in på dessa mått. Frågan blev om vi skulle 
kunna hitta sådana furugiganter? Och om vi 
skulle få fälla dem?  Chapman hittade sina 
storverksträd genom att finkamma älvdalarna 
från mellersta norrland och ned mot Mel-
lansverige. ”En veckas vandringar från tidig 
morgon till sen kväll kunde i bästa fall ge upp 
mot 20 dugliga mastämnen”, skriver han.

Efter mycket sökande från Jämtland i norr 
till Småland i söder lyckades vi inte få ihop 
speciellt mycket. Då kom tipset om Hökensås.

VINTERN 2000 KONTAKTADE VI skogsförvaltningen 
på Hökensås häradsallmänning och fick möj-
lighet att inventera furubeståndet där. Det vi-
sade sig finnas gott om gamla överståndare av 
rätt dimension och längd. Provfällning av ett 
antal furor gjordes och vi kunde konstatera att 
virket var mycket tätvuxet och uppfyllde den 
kvalitet som efterfrågades. Åldern varierade 
mellan 150 och 210 år. 

Styrkta av detta besked skulle vi vända 
hem, men bestämde att först göra ett besök 
på Sätra bruk mellan Töreboda och Karls-
borg. Jag kände väl till Sätra Bruk, där jag var 
skogspraktikant på 1970-talet, och visste att 
Sätra då levererade bland annat furupålar till 
Götakanalbolaget samt kraftledningsstolpar. 

Grenknän av ek på Götheborgs kanondäck.  
Foto: Författaren.
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Men fanns några lämpliga träd kvar? Vi fick 
kontakt skogsförvaltaren på Sätra som hjälpte 
oss leta upp några ytterligare furubjässar.

Under vårvintern avverkades som ett 
pilotprojekt furubjässarna på Sätra samt sju på 
Hökensås. Fällningen måste göras med omsorg. 
Eftersom det inte fanns någon packad snö fick 
man göra en bädd av ris för att stammarna inte 
skulle skadas vid fällningen. Förr ”bäddade” 
man med stora rishögar på vilka mastträden fäll-
des. Träden var ju oerhört värdefulla och för den 
skogsägare som kunde leverera ett par oskadade 
masteträd var förtjänsten mycket god!  Hursom-
helst vi gjorde så gott vi kunde med vår snäva 
budget. Endast ett av de nio träden skadades vid 
fällningen och det kunde ersättas med ett annat. 
På ett annat hade vi missat ett spillkråkehål och 
det blev därmed vrakat. Det skulle så småning-
om visa sig, att många vackra masteträd fick stå 
kvar på grund av hackspettshål.

Även terrängtransporten fick göras med 
stor omsorg. Våra moderna skogsmaskiner är 
inte anpassade för att transportera 20 meter 
långa jättefuror! Nej, de måste lunnas ut med 
stor försiktighet för att inte skadas. Befintliga 
stickvägar fick i flera fall rätas ut.

UNDER SOMMAREN OCH HÖSTEN 2000 specifice-
rade vi vilka dimensioner och kvaliteter som 

skulle behövas för att bygga upp hela riggen.  
Med kravspecifikationen i hand utsynade vi 
under hösten ett 50-tal furor på Hökensås. 
Efter bortfall för dolda skador och fel, samt ett 
par som skadades vid avverkningen fick vi ihop 
en leverans på 40-tal felfria furor. Ytterligare 
furor utsynades och inköptes från andra håll 
och snart återstod bara ett ämne! Det största av 
dem alla – mesanmasten som skulle vara solid, 
det vill säga bestå av en enda stam. Vi letade 
mycket – från Småland till Jämtland – och till 
slut fann vi den vid Uddeholm i Värmland. 
Här hade Uddeholm AB under sin storhetstid 
ett skogsreservat som man kallade ”kredi-
ten”. Enligt sägnen användes ”krediten” som 
visningsobjekt när säkerhet skulle ställas för 
banklån då skogstillståndet i övrigt började bli 
skralt. Här hittade vi vår mesanmast.

För att hantera och styra riggen på ett 
någorlunda kraftsparande och smidigt sätt 
behövdes slutligen virke för tillverkning av 
jungfrur, dotkoppar, block med mera. Alla de 
drygt 700 block som ingår i riggen är massiva 
och tillverkade i alm. För detta behövdes cirka 
100 fastkubikmeter rundvirke. Det mesta av 
detta virke kom vi åt tack vare almsjukan. 
Merparten donerades av parkförvaltningar  
och kyrkogårdar i Västsverige. 

Sammanfattning
Projektet Ostindiefararen Götheborg har visat att det gick att återskapa det kunnande och den 
kompetens som behövs för att bygga en 1700-tals fullriggare. Samtidigt har vi lärt oss att de av-
verkningsbara ekvirkestillgångar som behövs inte finns i Sverige. Mer än hälften av ekvolymen fick 
vi importera. Virket till riggen, i huvudsak fura, är dock i sin helhet svenskt. Men jag tror att motsva-
rande volymer av samma kvalitet till ett liknande fartygsprojekt sannolikt skulle bli svåra att hitta.
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Götheborg för fulla segel
Text ur författarens dagbok den 4 juni 2005: ”I svag vind och regn stävade vi ut ur  
Göteborgs hamn förbi Nya Älvsborgs fästning och ut mot Vinga. Och så äntligen började  
vi sätta segel, ett efter ett; Blinda, fockmärs, storstag, stormärs och storsegel. Efter order 
bemannade vi gårdingar, boliner, brassar, skot och halsar. Vinden tilltog och något över- 
väldigad såg jag för min inre syn kölstockarna på stapelbädden 1995 och tänkte;  
Jag drömmer det här är inte sant! Men Götheborg seglade! 
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