
 

 

SKIBSVRAGENE FRA ØSTERSØEN – del 2 

Første indtryk af skibene undersøgt af Sea War Museun Jutland & JD-Contractor AS 

Arkitekt og marinarkæolog Christian Lemée. 02.12.2022 

 

VRAG 1 – En nederlandsk GALIOT? 

 

Fra hovedskibet SIMA søsættes ROV (Remote Operated Vehicule) udstyret med kamera 

og lyskaster ned mod det første af de tre vrag vi skal undersøge på denne ekspedition. 

Det er med spænding, at vi på skærmene i kontrolrummet følger med udstyret 150 meter 

ned til bunden af Østersøen, ca. 25 sømil øst for Gotland. De første billeder viser et relativt 

stort fartøj, ca. 25 meter langt. Det er forholdsvis velbevaret i sin trækonstruktion, dog 

konstaterer vi hurtigt, at jern, sejl og tovværk er nedbrudt. Sigtbarheden er meget god, 

man kan se 4 til 6 meter frem i vandet. Masterne står stadig oprejste i skibet, det er et 

magisk syn, som møder os her i det absolutte mørke, kun oplyst af de medbragte 

projektører på ROV’en. Vi tager en indledende runde om vraget for at få os et indtryk af 

hvad vi her har med at gøre og vurdere omfanget af dokumentationsopgaven. 

 

 
 

Vrag 1 på havbunden, set fra bagbord side 

 

En skulptur på toppen af roret 

På skibets dæk dukker en beskadiget klinkbygget skibsjolle frem på kameraet. Ved 

agterskibet ses nedgangen til en kahyt, og rorhoved kommer frem på skærmen i 

kontrolrummet og alle vi udbryder sammen et ”woaw”! På toppen af roret er der nemlig 

bevaret en flot udskåret træfigur, som repræsenterer et mandshoved, den er i utrolig god 

stand. Figuren bærer en slags stiliseret hjelm, med en fugl hvilende på toppen. Fuglens 



 

vingerne hviler på hver side af hjelmen og dens hals og hoved ligger ned over hjelmens 

forside. Det kan se ud som en stiliseret svane eller gås. Den ejendommelige træfigur 

bærer et kraftigt overskæg og en kraftigt krøllende hårpragt. Dens udførelse er en kende 

naivistisk, ansigtstrækkene forestiller ikke et vellignende mandsportræt, dens øjne er en 

kende for store. Stilmæssigt minder udskæringen om en 1600- eller 1700-tals krigerfigur, 

som ofte blev påsat orlogsskibe, men også på bygninger. Dens placering på toppen af 

roret er overraskende, dog findes der referencer til Nederlandske skibe fra denne periode. 

Skulpturens funktion har måske været at ”holde øje” med rorgængeren og sørge for, at 

denne altid var koncentreret om skibets kurs. Normal er skibe udstyret med en galionsfigur 

af en eller anden art, som har skulle skræmme havets uhyrer og beskytte skibet mod det 

onde og farefulde, som måske fandtes i havet. Søfolk har altid været overtroiske og siden 

oldtiden har skibe været udsmykket med en figur eller et symbol som skulle beskytte det 

og dets mandskab. 

 

 
Figur af mandshoved monteret på toppen af roret. 

 

På roret er påmonteret en meget kraftig rorpind, som nærmest er en bjælke, der ender lige 

foran for agterkahytten, som selv har en nedgang på skibets styrbord side.  Rorpinden er 

stadig udstyret med en blok på hver side af dens ende ved styrepladsen. Den må have 

været tung at manøvrere og det har været nødvendigt at rigge blokke på hver side for at 

kunne dreje roret, som var orienteret mod styrbord side. Måske var det dens stilling da 

skibet gik ned? Foran for roret og agterkahytten findes styreplads, hvor der er en pumpe 

midtskibs, med en delvist bevaret pumpestok. Der findes også bevaret resterne af en 

pumpe helt ude i borde på hver side af stormasten. Her mangler pumpestokkene, som kan 

være ødelagt i forbindelse med rundholter og ræer er faldet ned på dem. 

 

Et dækshus for mandskabet og passagerer  



 

Lidt længere fremme for styrepladsen findes en mindre overbygning, måske skibets kahyt 

for dets mandskab og passagerer? På taget af kahytten, hvis side beklædning er faldet af, 

er bevaret et stor kvejl tovværk. Denne trosse synes at ligge klar til at blive bundet fast til 

det anker som stadig ligger på agterdækkets styrbord side, eller til de store ankre som 

hænger på rælingen i forskibet. Kahyttens sider er bygget af klinklagte brædder, som er 

faldet af, sandsynligvis fordi de har været fæstnet med jernsøm, som nu er bortrustne. 

Man kan se lidt ind i kahytten, dens indgang findes i midten af agterskottet. 

 

 
Vrag 1 set fra bagbord forskib. 

 

På forsiden af kahytten ligger der to tønder tværs på dækket. Tønderne er delvist faldet fra 

hinanden, formentlig fordi de har været samlet med jernbånd, som er rustet bort. På 

styrbord side findes en klinkbygget skibsbåd, delvist ødelagt (forstævnen er faldet af og 

nogle planker er flækkede). Foran for skibsbåden kan man ane en lastluge delvist dækket 

af sedimenter. Hele dækket er dækket af et relativt tykt lag silt eller sedimenter. 

 

Stormasten står stadig oprejst 

Lidt foran for midtskibet rejser stormasten sig, stadig på sin plads gennem dækket. Mellem 

kahyt og masten ligger der en del rundholter tilhørende skibet rig. De er faldet ned på 

dækket fra masten da jernbeslagene er rustne. Der er næsten intet jern bevaret på skibet: 

blot de store ankre og hvad der ligner mindre jernkonkretioner. Men fordi skibets skrog 

sandsynligvis har været samlet med trænagler, er skroget dog relativt intakt, bortset fra i 

dets ender, som vi senere vil se. Foran for masten anes en stor kraftig gennemgående 

bjælke, som har ligget vandret tværs over dækket og sandsynligvis været fæstnet til 

skibets sider. Denne bjælke er nok beregnet til at modstå tryk på skrogets sider, når skibet 

ligger i havn langs med en kaj eller med andre skibe omkring. Lidt foran for denne bjælke 

anes konturerne af en luge, en mulig nedgang til et mandskabslukaf eller en anden 

opdeling af lastrummet. 



 

Skibets forreste ende slutter i en meget rund facon: skroget har en firkantet form set i plan 

(fra oven). Lige agter for stævnen findes et kraftigt vandretliggende ankerspil, som 

spænder mellem skibets sider, hvortil det er fæstnet. Denne simpel opbygning er typisk for 

nederlandske skibe fra 1600- og 1700-tallet. I ankerspillet er der tilvirket huller til 

håndspager: lange stænger, som er blevet brugt til at dreje spillet med. Enkelte er stadig 

på deres plads. Ved stævnen hænger der stadig 3 stokankre, to i bagbord side og et i 

styrbord side. Ud over jernet er ankerstokkene af træ, med en buet form på underkanten, 

også rimeligt velbevarede. Ankrene er placeret hængende i deres flige på rælingen, med 

ringen placeret lige under de kranbjælker, som har været anvendt til at have dem 

hængende i, klar til brug. De tunge ankre blev firet op og ned ved hjælp af taljer fæstnet i 

kranbjælker. Kranbjælken i bagbord har stadig et knæ under dens yderside (for at 

forstærke det), men knæet i styrbord er faldet af. Disse knæ har været dekoreret med et 

udskåret slyngende motiv. Agter for kranbjælkerne findes to kraftige pullerter på begge 

sider, til at fortøje skibet ved. 

 



 

 
Vrag 1 set fra forskibet. 

 

Et langt bovspryd stikker frem fra stævnen, samt en parallelt liggende rundholt, som kan 

have været beregnet til at forlænget bovsprydet med. Dette antydes af de jernkonkretioner 

som kan observeres for enden af bovsprydet. De to dele hviler på forenden af skibet (nær 

ved deres oprindelig placering) mens deres yderende er faldet ned og hviler nede i 

havbunden. Bovsprydet er udstyret med træklamper som er gennemboret af huller, 

beregnet til at styre de linjer og tovværket som har været brugt til at betjene forsejlene 

med. 

 

Et næsten kasseformet skrog 

Som beskrevet tidligere er skibets forskib og agterskib ekstrem rundet og næsten 

kasseformet set i plan. Forstævnen består af en meget kraftig trækonstruktion, som er 

sammensat af flere dele. Det har en svag udfaldene krumning, og er for oven udstyret med 



 

kraftige vandrette knæ, fæstnede til de øverste af skrogets planker. På begge sider af 

forstævnen er der huller (klyds) til ankertrosserne hvoraf en længde er delvist bevaret i 

bagbord side. På toppen af forstævnen findes en jomfru og konkretioner fra stævnbeslag, 

hvortil forstaget har været fæstnet. 

 

 
Vrag 1 set fra oven. Bemærk den meget fyldige skrogform. 

 

Skroget er relativt velbevaret i midterpartiet, hvor plankerne er sammenhængende. Men 

ud mod enderne er plankerne sprunget op fra deres fæste til spanterne i forskib og i 

agterskib, så den bagvedliggende spantekonstruktion er synlig. Om disse planker har 

løsnet sig mens skibet sejlede, eller efter at det er gået ned er ikke muligt at afgøre med 

sikkerhed, men hvis det er sket da skibet sejlede, kan det været årsagen til dets forlis. 

Skaderne kan også være opstået da skibet har ramt havbunden og derved fået påført et 

kraftigt slag på dets bundkonstruktion, måske forstærket af dets tunge last. Det kan ikke 

bestemmes med sikkerhed. Men skaderne synes at være voldsomme, da hele 

plankeender er faldet fra i begge skibets ender. En anden forklaring kan være, at fordi 

plankerne krummer forholdsvis voldsomt meget rundt for at opnå den fyldige skrogfacon, 

har spændingerne i plankerne været så store at de har rettet sig ud og skroget har åbnet 

sig. Da jernnaglerne er rustet bort, har det måske også medvirket til at få skrogets ender til 

at åbnes. 

 

Vinduer med udsmykning 

I agterenden findes to højtplaceret firkantede åbninger, én på hver side af stævnen. 

Åbningen i bagbord side har stadig udsmykning bevaret over dens øverste kant. Hvad der 

i første omgang syntes at være skrift, antages at være resterne af en udsmykning i form af 

blomsterranker og kranse. På havbunden under dette vindue er der observeret planker og 

trædele, hvoraf nogle synes at kunne være rester af ornamentering. På grund af den 

foreløbig lave opløsning i billedkvaliteten og den kraftige sedimentering omkring skibet er 



 

det svært at afgøre om det virkelig er ornamenterede skibsdele vi her har fundet. Udover 

toppen af agterstævnen med dens udskåret mandshoved og ornamentering omkring 

åbningerne agter kan der også ses lidt ornamentering i form af slyngninger på det lille 

knæ, som findes bevaret under kranbjælken i bagbord forskib. 

 

 
Vrag 1 set fra agter bagbord. 

 

Hvad angår vragets rigning er både stormasten og mesanmasten bevarede. Mesanmasten 

er bevaret i sin fulde højde af ca. 16 til 17 meter, stormasten synes ikke registreret i sin fulde 

højde over dæk; kommende undersøgelser vil kunne bestemme dets højde. Flere 

rigningsdele ligger også spredt omkring på dækket og udenfor skibet, blandt andet mange 

jomfruer og blokke af forskellige størrelser. Skibets rundholter synes alle at være faldet ned 

i nærheden af de master hvor de engang har været fæstnet til, og dette burde gøre en 

fremtidig rekonstruktion af riggen mulig. Storråen har været forsynet med stænger fæstnet 

til råens overside, som fortæller, at skibet også har ført læsejl, som var letvejrssejl. 

 

Vrag 1 - En forlist galiot? 

Det første indtryk af skibsvraget er, at det repræsenterer resterne af en såkaldt galiot, som 

var en skibstype der i løbet af 1600-tallet kom til at erstattede skibstypen fløjten til 

sejladsen i Nordsøen og Østersøen. En galiot var et rundgattet sejlskib af nederlandsk 

oprindelse og almindeligt udbredt i Nordeuropa og Skandinavien som fragtskib, men det 

blev også anvendt til hvalfangst i det nordlige ishav. Galioter kunne have forskellige rigning 

med to til tre master, som førte gaffelsejl, råsejl og stagsejl og havde et karakteristisk langt 

bovspryd. Skroget var meget fyldigt og havde vinduer agter. Størrelsen varierede fra 65 til 

90 laster (en last, eller læst er ca. 2,5 tons) og længden var i starten af 1600-tallet ikke 

mere end 60 til 70 fod (ca. 20 til 23 m), men i 1700-tallet øgedes den til et maksimum af 

100 fod (ca. 30 m). Galioter blev for det meste anvendt til den private søfart, men de var 

også transportskibe for VOC (Det Nederlandske Ostindiske Kompagni), hvor de allerede 



 

fra 1640’erne erstattede fløjterne. Galioterne tjente også det nederlandske admiralitet, som 

forsyningsskibe og til kommunikation. 

 

 
En halvanden mast galiot efter Groenewegen - 1789. 

 

Størrelsen og rigningen på det påtrufnes vrag fortæller at vi her meget sandsynligt har at 

gøre med en såkaldt halvanden mast 80 til 90 fod lang galiot (personlig kommunikation fra 

Ab Hoving, fhv konservator på Rijksmuseum i Amsterdam). Fartøjstypen findes afbildet på 

et kobberstik af Groenewegen (1790). Her ses et fartøj med to master, en figur på toppen 

af roret, en skibsbåd på styrbord side, en dækskahyt, et kraftigt ankerspil i forskibet og et 

langt bovspryd. Man skulle næste tro at der her er et ”snapshot” af det vrag som 

ekspeditionen har undersøgt! 

Men også i F.H. Chapman’s storværk ”Architectura Navalis Mercatoria” publiceret første 

gang i 1768, hvori der afbildes forskellige fartøjstyper fra samtiden, møder vi galioter. Heri 

finder vi tegningen af en nederlandsk fartøjstype benævnt HOY, men som meget vel også 

kan forestille en galiot, med vinduer agter og dekoration på rortoppen. I samme værk 



 

findes rigningen afbildet, med det karakteristiske lange bovspryd, som ser ud til at bestå af 

to dele, hvorpå hænger flere forsejl. 

 

 

 
En halvanden mast galiot. Rigning efter Chapman 1768. 
 

 

 



 

HOY eller galiot, med skulptur på Rorhovedet, efter Chapman 1768. 

 

Hvorfor gik skibet ned? 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt entydigt at bestemme, hvorfor galioten gik ned. 

Men da vi ser at skroget har åbnet sig både i forskib og i agterskib kan man antage at der 

her måske skal søges en mulig forklaring på, hvorfor skibet er gået til bunds. Det kan også 

se ud, som om vi har at gøre med et ældre fartøj, som ikke har været helt sødygtigt. 

Skaderne på skroget er af et sådan voldsomt omfang at de må været opstået enten mens 

skibet har sejlet i meget hårdt vejr eller fordi det har ramt noget drivgods på havoverfladen 

eller er kollideret med et andet fartøj. Men det kan heller ikke udelukkes at det er begyndt 

at nedbrydes efter det havnede på havbunden. Hvis bordplankerne har givet efter mens 

skibet sejlede, er vandet strømmet meget hurtigt ind og det er gået ned før besætningen 

overhovedet har haft en chance for at reagere. Skibsbåden ligger stadig på dækket, derfor 

må vi antage at ingen besætningsmedlemmer har forladt skibet. Hvis vi vender tilbage til 

stikket af en galiot afbildet af Groenewegen og indtegner bølger af ca. 3 meters højde, 

som ikke er ualmindelige i Østersøen når det blæser 14m/s, danner der sig hurtigt et 

dramatisk billede af et fartøj som er ude i hårdt vejr. Hvis vinden er endnu hårdere, vil 

søen være ubehagelig krap med kort afstand imellem bølgetoppene. Springer skibet læk, 

bliver det hurtigt bordfyldt, og pumperne kan ikke følge op med vandmassernes 

indtrængen. 

Der kan også gisnes om lasten har været meget tung og har bidraget til nedbrydningen af 

skibet på vragbunden hvor dens vægt har været med til at presse enderne ud af facon. 

Det var ikke ualmindeligt, at galioter sejlede ind i Østersøen med ballast, som kunne bestå 

af teglsten og tagsten til byggeri i havnebyerne. Men da ekspeditionen har ikke været inde 

og se hvad lastrummet indeholder, for ikke at ødelægge vraget kan vi ikke fortælle hvad 

vores galiot sejlede med. Det kunne dog konstateres, at lugerne var skalkede, så det er 

højst sandsynlig at lasten stadig er ombord. 

Afslutningsvis må vi konstatere, at vi aldrig med sikkerhed, vil kunne bestemme hvorfor 

galioten sank. 

 



 

 

Galiot efter Groenewegen 1789, med indtegnet søgang. C. Lemée 2022. 


