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Staffan von Arbin är marinarkeolog, verksam vid  
Bohusläns museum. Artikeln är en sammanfattning  
av hans bidrag till det tvärvetenskapliga Hyttehamns- 
projektet: Medeltida Vättersjöfart – en studie med  
särskild inriktning mot transporter av järnprodukter.  
Hyttehamnsprojektet var ett samarbete mellan  
bland andra Västergötlands museum, Riksantikvarie- 
ämbetet UV Bergslagen, Forsviks Industriminnen  
och Bohusläns museum. 
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Vättern var en gång förbindelselänken mellan Östergötland och 
Västergötland, Närke och Småland. Där sjötrafiken idag utgörs av 
Visingsöfärjor, en handfull lustfartyg och en mängd fritidsbåtar  
seglade under medeltiden tungt lastade skutor med järn, bygg-
nadsmaterial och allehanda jordbruksprodukter.

Vättern viktig för medeltida 
transporter av järn 
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et ska sägas på en gång att sjöfarten 
på Vättern under medeltiden är ett i 
stora delar okänt kapitel. De skriftliga 

källorna är få. Mellan raderna går det ändå att 
utläsa vilken betydelse sjön spelade för både 
städer och bygder runt Vättern vid denna tid.

Redan då kan två huvudfarleder urskiljas: 
dels en nord-sydgående som band samman 
den norra Vätterbygden med den södra, dels 
en väst–östlig, som sammanlänkade Västergöt-
land med Östergötland. De viktigaste orterna 
för den senare var Hjo på västsidan och 
Hästholmen på den östra. Hjos funktion som 
överskeppningsort för trafiken mellan Öst-
ergötland och Västergötland är sannolikt av 
gammalt datum. En del forskare antar att det 
var därför staden blev till. Också Rödesund 
vid nuvarande Karlsborg var betydelsefull. 
Därifrån gick det förhållandevis enkelt att 
via Tivedens stora sjöar ta sig till Vänern och 
vidare till Västerhavet. På Östgötasidan fyllde 
Motala motsvarande roll genom Motala Ström 
som rinner ut i Östersjön. 

Det är inte i detalj känt vilka laster som 
fraktades på Vättern under den aktuella 
perioden. Men att det bland annat rörde sig 
om olika skogs- och jordbruksprodukter, järn i 
olika stadier av förädling samt kalk- och sand-
sten för byggnadsändamål står klart.

FEM BERGSLAGER GRÄNSADE under medeltiden 
till Vättern. I Närke fanns Lerbäck, i Öster-
götland Godegård, Hällestad och Vånga och i 
Småland, Taberg. Redan under tidigt 1300-tal 
fanns masugnar i Lerbäck. I Östgötabergsla-
gerna är beläggen från senare delen av seklet. 
I Taberg, strax söder om Jönköping, härleds 
brytningen av järnmalm till slutet av 1400-talet. 

De fåtaliga skriftliga dokument som finns 
bevarade om transporterna av järn berör 
huvudsakligen klostrens intressen i bergshan-
teringen. Det är känt att Vadstena kloster ägde 
järnskattande gårdar i Närke. Att döma av de 
skriftliga källorna tycks dock uppbörden av 
järn ha varit tämligen begränsad. Åren 1447 
och 1457 uppgick den till omkring 2,5 ton, 
medan den år 1466 hade minskat till cirka  

1,1 ton. Om siffrorna är representativa för  
den tiden är vanskligt att säga. Även vissa öst-
götska gods räntade i järn till klostret, liksom 
enstaka gårdar i Västergötland, Värmland och 
Dalarna. År 1560 omtalas förutom Vadstena 
också Alvastra som mottagare av järn från  
de av Gustav Vasa inrättade kronohamrarna  
i Östergötland.

DET ÄR DOCK OKLART HUR STOR DEL av järnet 
som fysiskt fraktades till klostren. Det är inte 
otänkbart att huvudparten gick direkt till 
försäljning, kanske också export, utan att ta 
omvägen via Vadstena eller Alvastra. Samtidigt 
kan man inte blunda för att behovet av järn 
tidvis måste ha varit stort i både Vadstena och 
Alvastra. Det gäller givetvis under den tid då 
klosterbyggena pågick, men även senare. Inte 
minst vet man att behovet av hovslagning var 
stort i Vadstena till följd av den strida ström-
men av resenärer och pilgrimer som passerade 
staden. Denna verksamhet kom därför att 
noga regleras i klostrets ekonomistadga. Det 
framgår tydligt att åtminstone en del av järnet 
gick till klostrets egen smed. Det finns också 
belägg från år 1457 om att det fanns en vatten-
driven hammarsmedja vid Forsviks kvarn, på 
Västgötasidan, som sedan århundradets början 
ägdes av klostret. 

FORSVIK DREVS SOM AVELSGÅRD, vilket innebar 
att den brukades direkt av Vadstena kloster för 
att trygga försörjningen av vissa nödvändiga 
varor – bland annat smidesjärn. Det är inte 
helt känt varifrån järnet till hammaren häm-
tades, även om det är sannolikt att åtminstone 
en del av det ”avradsjärn” som klostret uppbar 
i Närke förädlades här. Den år 2000 upptäckta 
masugnsruinen vid Hyttehamn, norr om  
Forsvik, antyder att järn möjligen också kan  
ha hämtats från närmare håll. Men eftersom 
ruinen bara ligger tiotalet meter från Vätter-
stranden är det under alla omständigheter 
troligt att malmen i huvudsak kom båtledes. 

LERBÄCKS BERGSLAG VAR SENARE – under 1600-, 
1700- och 1800-talen – intimt sammanlänkat 
med Tabergs bergslag i Vätterns andra ände. 

D
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Hösten 2000 påträffade amatörhistorikern Eric Julihn 
en tidigare okänd masugnsruin vid Hyttehamn, norr 
om Karlsborg invid Vättern. De kol 14-analyser som 
gjordes kort efter upptäckten pekar mot att masug-
nen var i bruk under 1300-talet. Eftersom Hyttehamn 
ligger utanför de kända medeltida bergslagsregioner-
na bedömdes fyndet som arkeologiskt högintressant. 

År 2003 drogs riktlinjerna upp för ett större tvärve-
tenskapligt projekt kring platsen. En fråga som tidigt 
väcktes var hur transporterna av träkol, malm och 
färdigt tackjärn till och från Hyttehamn varit organise-
rade. En rimlig tanke var att de i stor utsträckning gått 
över Vättern, antingen med fartyg eller med slädar på 
isen vintertid. 

Parallellt med de arkeologiska undersökningarna på 
land genomfördes också en marinarkeologisk under-
sökning i vattnet utanför ruinen. Förhoppningen var 
att finna rester av transportsystem för järnprodukter. 
Resultatet blev en besvikelse. Förutom begränsade 
slaggmängder påträffades inga fynd som med säker-
het kunde sättas i samband med hyttverksamheten. 

I det fortsatta arbetet kring Hyttehamn bedömdes 
det angeläget att vidga det geografiska perspektivet 
till att omfatta hela Vätterregionen. Eftersom det 
historiska och arkeologiska källmaterialet kring med-
eltida sjötransporter i Vättern är begränsat, vidgades 
studien till att omfatta sjöfartsförhållandena i ett mer 
allmänt perspektiv under samma tid. 

Hyttehamnsprojektet
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På Carta Marina, den tidigaste någorlunda korrekta kartan över  
Norden, är ett fartyg inritat på norra Vättern mitt för ”Hamar”,  
då något av centrum för transporterna av järn. 

Från kalkbrotten i Harge i Ham-
mars socken bröts stora mäng-
der kalksten, lokalt benämnd 
limsten, som skeppades till Jön-
köping för vidare transport till 
masugnarna vid Taberg. Kalkste-
nen användes där som så kallat 
flussmedel, det vill säga den 
gjorde smältan mer lättflytande. 
Som returlast förde man med sig 
motsvarande mängder järnmalm 
från Taberg till masugnarna vid 
Askersund samt Igelbäcken och 
Granvik som båda låg invid Vät-
tern några mil norr om Karls-
borg. Transporterna ombesörjdes 
huvudsakligen av bönder från 
Harge by med hjälp av primitiva 
klinkbyggda och råriggade sku-
tor, benämnda ”råbockar” eller 
”Hargepesar”. 

Hur gamla anor denna trafik 
har är inte känt. Vissa forskare 
menar att det är först under 
1600-talet som man kan se 
tecken på reguljära transporter 
av detta slag. Andra hävdar att 
trakten kring Harge by och 
Hammar redan under senme-
deltiden var en betydelsefull 
maritim ”enklav”, vars bas 
åtminstone delvis bör ha bestått 
av transporter av järn och andra 
bergsprodukter. Man menar att 
det knappast kan ses som en 
slump att Olaus Magnus på sin 
Carta marina från år 1539 pla-
cerat ett mindre enmastat skepp 
– för övrigt det enda avbildade 
i hela Vättern – mitt för texten 
”Hamar”, dagens Hammar. Inte 
utan intresse i sammanhanget 
är att Olaus Magnus i höjd med 
Askersund på kartan låtit trycka 
”Ferrum” – det latinska ordet 
för järn.
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SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

91

Kartan är ritad av Olaus Magnus, Sveriges siste katolske biskop. Det tog honom tolv år  
(och en hel del fantasi) att åstadkomma den. Kartan trycktes i Rom 1539, ursprungligen  
i svartvitt men har senare färglagts.

På Carta Marina, den tidigaste någorlunda korrekta kartan över  
Norden, är ett fartyg inritat på norra Vättern mitt för ”Hamar”,  
då något av centrum för transporterna av järn. 
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Städer, borgar och kloster
Jönköping, Hästholmen, Hjo och Vadstena 
var städer redan på medeltiden och beroende 
av sjöförbindelserna på Vättern. Andra orter, 
som Askersund och Motala, fick stadsprivile-
gier långt senare (1643 respektive 1881), men 
utgjorde ändå viktiga knutpunkter för både 
handel och kommunikation under medeltiden.

HJO omnämns första gången i skrift i ett testa-
mente upprättat i Hästholmen 1327. Det är 
ett tydligt bevis på förbindelserna mellan de 
båda orterna. Som stad benämns Hjo först år 
1413. Vi vet också att Vadstena kloster hade  
en intäktsgård i Hjo under 1400-talets senare 
del. Dess funktion var sannolikt att magasi-
nera uppbörden, som huvudsakligen bestod  
av smör från klostrets gods i Västergötland,  
i avvaktan på försäljning på marknaden  
i Hjo eller för vidare befordran till klostret. 

HÄSTHOLMEN. Mycket tyder på att orten tidigt 
var kopplad till Alvastra kloster, grundat på 
1140-talet och beläget bara någon kilometer 
från den naturliga hamnen i Hästholmen. De 
äldsta skriftliga beläggen för Hästholmens roll 
som hamnplats härrör från 1300-talet. Under 
1400-talet upplevde Hästholmen en ekono-
misk tillbakagång, sannolikt beroende på att 
Vadstena då tagit över rollen som handelsplats 
och nav för transporterna mellan orterna runt 
sjön. Samtidigt som aktiviteterna i Hästhol-
men minskade ökade de i Hjo. Intressant i 
sammanhanget är att båda städerna tycks ha 
haft identiska sigillbilder – ett mindre, enmas-
tat skepp. 

VADSTENA är belagt som kungsgård redan vid 
mitten av 1200-talet. Sedan denna utvecklats 
till ett kloster på 1370-talet dröjde det till år 
1400 innan Vadstena fick sina stadsprivilegier. 
Läget invid Vättern och mellan bergslagerna 
i norr, slättbygden i öster och södra Öster-
götlands skogsbygder gjorde Vadstena till en 
knutpunkt för handeln med spannmål och 
järn. Mycket av detta järn kom båtledes från 
Askersund. 

JÖNKÖPING omnämns första gången i skrift-
ligt källmaterial år 1278. Namnet skrivs då 
Junakøpung, vilket har tolkats som ”han-
delsplatsen vid den aldrig sinande bäcken”, 
alternativt ”handelsplatsen vid betesmarkerna”. 
Stadens tillkomst förknippas vanligen med 
kungamaktens militära och handelspolitiska 
ambitioner att behärska det strategiskt viktiga 
vägmötet vid Vätterns södra ände. 

BORGAR OCH KLOSTER. I Vätterbygden finns ett 
relativt stort antal medeltida borgar. Många 
är strandbundna, varför både persontrafik och 
transporter av byggnadsmaterial, förnödenhe-
ter och utrustning i stor utsträckning får antas 
ha gått sjövägen. En av de mest betydelsefulla 
var Näs på Visingsös sydostspets. Den anlades 
redan på 1150-talet och var under tidig medel-
tid centrum i den segdragna maktkampen mel-
lan sverkerska och erikska tronpretendenter. 

Klostren i Alvastra och Vadstena hade 
båda betydande godsinnehav på ömse sidor av 
Vättern i form av gårdar, skogar, kvarnar och 
fiskevatten. Därtill ägde de gårdar på Visingsö. 

Hjo

Karlsborg

Hyttehamn

Forsvik

Askersund

Harge

Motala

Vadstena

Alvastra

Gränna
Visingsö

Jönköping

Häst-
holmen
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Driften och förvaltningen av dessa gods måste 
tidigt ha skapat ett behov av sjötransporter. 
När det gäller Alvastra kloster så tror man sig 
veta att klostret redan under 1100-talet ägde 
mark i Kråk i nuvarande Karlsborgs kommun. 
Vadstena blev också tidigt en vallfartsort. Även 
om de flesta pilgrimer kom landvägen kan 
man förmoda att många också kom med båt 
över Vättern. 

ARKEOLOGISKA FYND och lämningar som vittnar 
om medeltida sjöfart på Vättern är sällsynta. 
Det saknas verifierade fartygslämningar som 
kan dateras till denna tid. Märk att jag skriver 
verifierade, eftersom det inte kan uteslutas att 
det bland de fartygslämningar som inrappor-
terats av sportdykare genom åren finns sådana 
av hög ålder. 

Så vitt känt finns det inte heller några 
arkivaliskt belagda fartygsförlisningar från 
denna tid. I flera lokalhistoriska verk om 
sjöfarten på Vättern återberättas visserligen en 
tradition gällande den så kallade Kyrkogårdsön 
i norra Vättern. Enligt en variant av tradi-
tionen skall två fartyg ha förlist vid ön under 
digerdödens härjningar på 1350-talet. Den 
muntliga traditionen förtäljer vidare att de 
förlista fartygen var ”de största slags båtar som 
kunna segla i Vättern”. Även om minnet av 
en förlisning i och för sig skulle kunna tänkas 
leva kvar i folktraditionen under 650 år är det 
troligare att det rör sig om en förklaringssägen, 
ägnad att ge en bakgrund till namnet och den 
begravningsplats som finns på ön. 

Däremot finns ett mindre antal så kallade 
lösfynd som eventuellt kan sättas i samband 
med förlista fartyg från medeltiden. Exempel-
vis påträffades 1983 en myntskatt vid dykning 
utanför Hästholmens hamn. Fyndet består av 
mer än 280 mynt som präglats mellan ca år 
1400 och 1520. Av allt att döma rör det sig 
om en mynttransport som av någon anledning 
gått förlorad.  

Hamnkonstruktioner med trolig datering 
till medeltid har bland annat dokumenterats 
vid schaktningar i centrala Vadstena. På flyg-
foton över strandområdet kan man dessutom 
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Ett miljonprogram där höghusen växer upp 
som svampar. Som får unga barnfamiljer att 
jubla och arkitekter att bli till sig i polotröjorna. 
Nej, vi talar inte om 1960-talet utan en nära 
framtid. Där den dominerande doften är trä. 
Intresset för träbyggande ökar nämligen snabbt 
nu. Vi på Sveaskog bidrar till den utvecklingen. 
Detta genom att skräddarsy skogsråvaran 
så att husen kan bli både kostnads- och 
energieffektivare, klimatsmartare och högre än 
vad som tidigare varit möjligt. 

www.sveaskog.se/skraddarsytt

Nu förverkligar vi 
och våra kunder den 
nya, klimatsmarta 
folkhemstanken.
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ana rester av bryggor eller kajer i form av 
timrade stenkistor ute i vattnet. En omfattande 
hamnanläggning med stenkistor har också 
dokumenterats utanför Näs borg på Visingsö. 
Stockar härifrån som analyserats med hjälp av 
dendrokronologi (årsringsdatering) har gett 
osäkra dateringar som spänner från mitten av 
1100-talet och fram till 1300-talets senare del.

FARTYGSTYPER PÅ VÄTTERN. För att få en bild av 
hur fartygen i Vättern kan ha tett sig under 
medeltiden är man hänvisad till att tolka de 
konstnärliga avbildningar som finns. Hästhol-
mens/Hjos sigillbild från sent 1300-tal är en 
sådan. Fartyget på sigillbilden ser ut att vara  
en mindre, klinkbyggd öppen båt eller skuta. 
Den är utrustad med en mast och råsegel,  
och på masttoppen kan man ana något som 
skulle kunna vara en vimpel. Akterstäven 
är rak och försedd med ett akterstävsroder 
medan förstäven är kraftigt uppåtsvängd. Det 
rör sig med andra ord om en under nordisk 
medeltid allmänt förekommande skeppstyp, 
vilken hämtat sina drag från såväl inhemskt 
som kontinentalt skeppsbyggeri. Det enda på 
sigillbilden som i någon mån kan sägas skilja 
sig från hur andra, liknande fartyg vanligen 
avbildas vid den här tiden är den exceptionellt 
högt uppdragna förstäven. 

Ett skepp med samma egenhet finns av-
bildat på en kalkmålning i Kumlaby kyrka på 
Visingsö. Målningen är daterad till 1400-talets 
senare del. Frågan är om de högt uppdragna 
förstävarna är ett karaktärsdrag som är specifikt 
för de fartyg som seglade på Vättern under 
medeltiden? Kumlabyskeppet uppvisar även i 
övrigt stora likheter med skeppet på sigillbilden. 

Det har antytts att råbockarna, det vill säga 
Hargeböndernas speciella fraktfartyg för trans-
port av bland annat järnmalm och kalk under 
senare århundraden, skulle ha rötter i medeltid 
eller kanske till och med vikingatid. Denna 
uppfattning har dock ifrågasatts. 

SLUTORD. När det gäller den medeltida 
Vättersjöfarten kan man säga att vi har de 
övergripande dragen någorlunda klara för oss. 
Fortfarande är dock såväl detaljer som sam-
manhang allt annat än tydliga. För att komma 
vidare i ämnet behövs fördjupade studier inom 
flera olika discipliner. Likväl tror jag att den 
största framtida forskningspotentialen ligger 
hos marinarkeologin. Vättern saknar som 
bekant de träborrande organismer som finns 
i salta hav och som på några få år bryter ned 
allt exponerat trämaterial. Betingelserna för 
bevarandet av arkeologiskt material är därmed 
mycket goda. 
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Hästholmens stadssigill från 1300-talets senare  
del. Sedan Vadstena tagit över Hästholmens roll  
som nav för transporterna på Vättern skapade  
sig Hjo ett liknande sigill. 

Det medeltida skepp som är avbildat i Kumlaby  
kyrka på Visingsö har stora likheter med det på  
Hästholmens stadssigill. 
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Nyfiken på skog?

www.bergvikskog.se

Hur många träd finns det i Sverige?  
Kan träd frysa?

Följ oss på Facebook där vi postar lite  
annorlunda kunskap om skog för alla.

facebook.com/nyfikenpaskog  

Intressant om Vättern
Landhöjningen uppgår idag till cirka 3,5 millimeter per år  
i Vätterns norra del och omkring 2,6 millimeter i dess 
södra. Den ojämna höjningen innebär i praktiken en land-
sänkning i Jönköpingstrakten med knappt en millimeter 
om året. Förloppet kallas sjötippning och kan liknas vid 
ett fyllt badkar som sakta lyfts i ena änden. Detta förklarar 
varför man idag på några få meters djup i Huskvarnaviken 
bland annat finner områden med fossil skog, massiva  
torvbildningar samt ett stort gravröse från bronsåldern 

Vättern är känd för sina snabba vindkantringar och top-
piga vågor, något som äldre tiders sjöfarande var väl med-
vetna om. En John Bohman skrev år 1840 att ”Hvad Sjöns 
charakter i allmänhet beträffar så kan anmärkas att den, så 
väl öppen som isklädd, är för sin farlighet vida beryktad”. 

I sjöns södra del, som saknar skärgård, är det ont om  
naturhamnar. Ett plötsligt uppdykande oväder kunde 
därför lätt sluta illa för den skeppare som inte i tid hann 
i hamn. Att många fartyg slutade sina dagar på Vätterns 
botten framgår av haveristatistiken som sträcker sig från 
1800-talet och framåt.

Vätterfakta
Vättern är Sveriges 
till ytan andra största 
sjö och en av de 
största i Europa. Den 
mäter 135 kilometer 
från norr till söder och 
är som bredast vid 
Motala, 31 kilometer. 

Störst djupet är  
128 meter och  
medeldjupet 39,8 
meter. 

Vättern har 11899 
öar, holmar och  
skär, främst norr  
om linjen Karls- 
borg–Motala.  
Söder därom  
saknas egentlig  
skärgård. 
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