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SKIBSVRAGENE FRA ØSTERSØEN – del 3 
Første indtryk af skibene undersøgt af Sea War Museun Jutland & JD-Contractor AS 

 

Arkitekt og marinarkæolog Christian Lemée. 02.12.2022 

 

VRAG 3 - En jagt 

Vrag 3 er det mindste af de tre undersøgte skibe med en anslået længde på 16 til 17 m. 

Det er dækket af et meget tyndt lag bundfald og skroget er velbevaret, dog med synlige 

skader på dækket agten for stormasten. Vrag 3 er resterne af et fartøj, som har haft et 

fyldigt skrog, med et fyldigt forskib med en kraftig dimensioneret forstævn. Skibet har haft 

et fladt agterspejl og relative slanke linjer agter. Skrogets form minder umiddelbart om 

1600-tallets handelsskibe af jagt-typen. 

 

 
VRAG 3 set fra bagbord side. 

 

Skroget er intakt i for og agterskibet, hvor man ser at plankernes halse slutter tæt i 

stævnenes spundinger. Skibet kraftig forstævn afsluttes i toppen i en karakteristiske bue, 

som de nederlandske skibe fra 1600-tallet. På bagbord side af forstævnen er der indridset 

dybgangsmærker hvis afstand er inddelt i fod. Tre-fods mærket stikker frit over 

havbunden, som derved angiver hvor dybt skroget ligger aflejret i silten. På fordækket 

findes bevaret et kraftigt ankerspil, som spænder over hele dækkets bredde. Ankerspillet 

har været betjent med håndspager, hvoraf én stadig er stukket i sit hul i spillets side mod 

styrbord. Lidt foran for midtskibs findes en stor gennemgående bjælke på dækket, lidt 

foran for fartøjets eneste mast. Masten er bevaret i sin fulde længde, dog er den revet ud 

af mastefisken i dækket og krænget bagover mod styrbord side. Denne skade synes ikke 

at være opstået for nyligt og man kan allerede her finde en mulig forklaring på skibets forlis 

i Østersøen: et forstag som springer i hårdt vejr, masten vrikker frem og tilbage alt imens 

skipper og de få søfolk ombord forsøger at mindske sejlføringen og tage presset fra riggen 

og få stabiliseret masten. Men søgangen i Østersøen kan være væmmelig og temmelig 
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voldsom med en krap sø og skibets ukontrolleret bevægelser medvirker til at masten 

”pumper” frem og tilbage, kun fastholdt af vanterne. Man kan se for sig, hvordan 

mastefisken ikke kan holde til belastningen, går i stykker og masten vælter bagover. 

Besætningen må løsne forsejl og storsejlet, men den kraftige rå falder ned over dækket. 

De tunge rundholter knuser dæksbåden, hvoraf vi finder resterne af på dækket i form af 

løse spanter, lønningsliste og agterspejl. Mastens fald knuser også dækskahytten, hvor 

kabyssen, opmuret af teglsten omkranset i en trækasse findes i styrbord side med dets 

kogegrej. Man kan forestille sig, at storsejlet har lagt sig som et ligklæde over de knuste 

skibsdele og holder dermed det hele samlet. Bølgerne skyller hurtigt ombord, pumpen kan 

ikke få alt det vand ud og skibet synker, for til sidst at ende på Østersøens bund. 

 

I løbet af få år nedbrydes sejl, tovværk, jern, og alt det materiale, som vi i dag ikke finder. 

Undtaget for de to store ankre som hænger på hver side i deres flige i forskibet og det lille 

hækanker på styrbords agterdæk er det meste jern forsvundet. Som et vidnesbyrd på 

tragedien finder vi udenfor skibets bagbord side en lårbensknogle fra et menneske… 

 

 

 
VRAG 3 – Skibet set fra styrbord for, men ankerne hængende ud over skibssiden. 

Man ser tydeligt den underløbende skrogform. 

 

I fartøjets agterende er dæksplankerne løsnet i styrbord side, så de underliggende 

dæksbjælker står synlige. Alle klædningsplankerne som har lukket spejlet, har løsnet sig 

og er endt på havbunden. Det er sket fordi de har været fæstnet med søm som er rustet 

bort. Da netop spejlets planker mangler, er det muligt at se helt ind i det, som har været 

agterkahytten. Man kan tydelig se et bord. Diverse genstande som stammer fra 

indretningen og selve døren ind fra agterdækket er også synlige. 
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VRAG 3 set fra agter. Klædningen fra agterspejlet er faldet af, og det er muligt at se 

ind i skibets agterkahyt. 

En figur på roret 

 

I lighed med vrag 1, findes på toppen af roret af vrag 3 en usædvanlig velbevaret 

udhugget mandsfigur. Denne er en regulær skulptur, og billedskærerarbejde er utrolig flot. 

Her har vi med kunst at gøre. Figuren kendetegnes ved en kraftig næse, hvorunder der 

vokser et kraftigt og svungne overskæg. Øjnene er fremstillet med en utrolig smuk 

præcision, som giver hele ansigtet et meget stærkt udtryk. Hovedet prydes af en hjelm, 

med en stiliseret fjerpragt og hvad der kunne være metalringe ned langs siderne. Denne 

figur af en fordums kriger er uden tvivl fremstillet af en professionel billedhugger. Den har 

skulle imponere beskueren og den har været dyr! 

Derfor er det underligt at finde den på sådan et mindre fartøj. Kan det skyldes, at vi her har 

resterne af et specielt fartøj, måske et stateligt skib? Kan det dreje sig om en lille kongelig 

jagt, anvendt til transport af prominente personer eller til at udbringe meddelelser i 

Østersøområdet?  
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VRAG 3 - Mandfigur fra toppen af roret. 

  

Et navnebræt på havbunden 

 

Fra agterstævnen er der faldet genstande ned på havbunden, bland andet flere 

træstykker, som kan tilhøre agterspejlets konstruktion, såsom planker og større knæ. Men 

endnu en særlig genstand har tiltrukket forfatterens opmærksomhed: et træstykke med 

tydelig skrift. Har vi her fundet skibets navnebræt? Det er der meget som kan tyde på, da 

det ligger under agterspejlet. Dog er det bemærkelsesværdigt at finde, hvis skibet skulle 

være fra 1600-tallets sidste halvdel, hvad mange skibstekniske detaljer peger på, såsom 

forstævnen udformning, selve skrogformen, ankerspillet, figurens stilart. Det står tit at 

læse, at skibe fra 1600-tallet ikke havde navnebræt men en udskåret figur eller andet pryd, 

som symboliserede skibets navn. Den kommende behandling af de indsamlede 

fotogrammetriske optagelser vil kunne bidrage med at klarlægge spørgsmålet. 

Men som noget unikt finder vi et bræt med tydelige bogstaver. Det er dog delvist dækket af 

et andet stykke træ fra vraget, men her bliver vi stillet overfor en yderst interessant gåde, 

som på sigt vil kunne bidrage til at identificere skibet. At det er et navnebræt, synes 

bekræftet af den udsmykning, som omgiver træstykket. Her kan man ane en slags 

udskåret guirlande løbe langs kanterne. Fra venstre kan skriften læses som: ”… na 

Sophia”. 

Kan man tænke sig at skibet har hedet ”Anna Sophia” eller noget andet som ender på 

Sophia og trods sin beskeden størrelse har det været et skib som skulle udstråle status i 

form af dens udsmykning på rorets top? Vi kender til en dronning Anna Sophia, nemlig 

Anna Sophie født komtesse Reventlow og dronning af Danmark-Norge fra 1721 til 1730 

som ægtefælle til Frederik 4.’ 
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Men der kendes også et skib fra 1700-tallet med navnet Anna Sophia. Det var et 

orlogsskib som blev bygget under konstruktøren Ole Judichær, påbegyndt i 1721 og søsat 

i 1722. Det havde 90 kanoner ombord og en styrke på 663 besætningsmedlemmer. 

 

 

 
 

VRAG 3 – Skibets formodede navnebræt. 

 

Hvad angår skibets rigning er både stormast samt løse rundholter bevaret. Flere 

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

diverse blokke, samt røstjernene som stadig er fæstnede langs skibssiden. Stormasten 

kan have været sammensat af to masteemner. Skibets rundholter synes alle at bevarede, 

og dette burde gøre en fremtidig rekonstruktion af riggen mulig. 

 

En statelig jagt? 

Det første indtryk af skibsvraget er, at det repræsenterer resterne af en mindre jagt, en 

skibstype som kom til i løbet af 1600-tallet. Det blev ofte anvendt til transport af personer, 

til færgefart eller til kommunikation mellem skibene i orlogsflåden og kunne betjenes af en 

lille besætning, typisk 3 til 4 mand.  Jagter var bygget med et fyldigt skrog og et agterspejl. 

Om VRAG 3 er et dansk, svensk eller et nederlandsk skib kan der ikke umiddelbart svares 

på. Men som det eneste af alle tre undersøgte vrag er der taget et stykke træ op fra skibet. 

Når denne prøve snart bliver undersøgt og resultaterne foreligger, kan det medvirke til at 

bestemme hvor gammel skibet er og måske også hvor træet stammer fra.  

Dersom vi måske også har navnet, kan vi måske finde ud af hvilket skib som er belevt 

undersøgt, på 150 metres dybde øst for Gotland.  

Der findes flere ikonografiske kilder, som afbilder jagter, helt tilbage fra 1600-tallet, dog er 

der endnu ikke fundet nogle, hvor vi kan finde sammenstemmende informationer med vrag 

3. 
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En nederlandsk jagt, efter Groenewegen 1789. 
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En Bæltsmakke –Eckersberg. Skibet størrelse og især forstævnen er meget lig 

VRAG 3. Dog er der ingen agterspejl på det afbildet fartøj. 
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En jagt forhales i Københavns havn. 1800-tallet. Københavns Bymuseum. 

 

 

Konklusion 

Der er ingen tvivl om, at de 4 dages undersøgelser af tre vrag i Østersøen har medvirket til 

at skaffe ny viden og fremtidsperspektiver for kendskabet til den maritime handel og 

sejlads i Østersøen. Set i et videnskabeligt perspektiv, har sammensætningen af holdet 

været fremragende og de anvendte metoder været helt perfekte for at kunne frembringe 

enestående resultater i løbet af meget kort tid. 

Foreløbig kan vi antage at de tre skibsvrag stammer fra perioden 1600 til 1800, og alle 

repræsenterer de forskellige typer fartøj, som har sejlet på Østersøen og forbundet de 

forskellige områder. Vi har en Galiot, VRAG 1, som har været et meget almindeligt skib at 
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møde i alle havnene. Denne fartøjstype har fragtet varer fra Nordsøen til Østersøen, frem 

og tilbage i de sejlbare måneder på året. Galioter tilhører typisk den nederlandske 

byggetradition, hvor man prioriterede lastevne, enkelte rationelle byggemetoder, gerne 

nedarvet helt tilbage fra bygningen af kogger i middelalderen, hvor man ikke byggede efter 

tegninger, men efter ”opskrifter” og overleveret erfaringer. 

Vi har identificeret et galeaserigget fartøj, VRAG 2, der måske er bygget efter de 

anvisninger og nye metoder, som blev udviklet og anvist af H.F. af Chapman. Denne 

skibstype kunne anvendes til transport af fragt i hele Østersøområdet, men også sejle på 

Nordsøen. At vi har fundet et armeret fartøj, fortæller også om de urolige tider i Østersøen, 

hvor man skulle beskytte sig mod eventuelle fjender. Et muligt navnbræt kan være med til 

at finde navnet på skibet og dermed også dets hjemhavn. 

Til sidst har vi det mindste, som dog ikke er uinteressant, da vi herfra har en prøve, som 

kan være med til at bestemme alder, men også et muligt navn. Alle de indsamlede 

informationer kan nu danne grundlag for kommende undersøgelser, som forhåbentlig kan 

udmønte i publikationer, hvor de gode historier kan fortælles, danne grundlaget for saglige 

og informative samt oplevelsesrige udstillinger. Fremtidens undersøgelser og forskning vil 

bidrage med flere svar på de mange spørgsmål vragene har rejst. Et samarbejde med 

andre institutioner og især med nabolandene i Østersøområdet vil uden tvivl også komme 

projektet til gode. 

Vi er blevet en enestående viden rigere… 

 

Christian Lemée 

Frederiksbergs, 19.11.2022 
 


