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Månadens föremål på Fornsalen

Träbåten vid Petes –
god representant för tvåmänningarna
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Hemmansägare Jakob Jakobsson (1852-1911) Lilla Sindarve i Hamra, lär ha varit den förste
ägaren till den tvåmänning som numera finns att beskåda vid Petes museigård i Hablingbo,
ett av Gotlands fornsals annex. (Foto: RAYMOND HEJDSTRÖM)

Augusti månads föremål i Gotlands fornsal finns att se i ett av museets annex,
Petes museigård i Hablingbo. Det är en tvåmänning, en gotländsk fiskebåt,
byggd för precis 100 år sedan, 1890.
Båten är deponerad i museet av föreningen Träibatn, som 1988 inköpte den
från förre ägarens arvingar för 100 kronor. Det ringa värdet förklaras av att den
under de senaste trettio åren legat upp- och nedvänd på stranden vid Ojmundsbods fiskeläge i Hamra och därför numera endast kan göra tjänst som musei
föremål. Med hänsyn till sin ålder och sitt byggnadssätt, bland annat är den helt
hopfogad med handsmidd spik, får den dock anses vara väl värd att bevara för
eftervärlden.

Öppna en-, två- och tremänningar av trä utan annan framdrivnings
möjlighet än åror och segel användes av de gotländska fiskarna ända fram till
omkring 1910, då motorer började komma i bruk. Antalet roddplatser i båten
anger om det är fråga om en en-, två- eller tremänning. Något förenklat skulle
man kunna säga att de små enmänningarna (c:a 14-17 fot långa) nyttjades för
det kustnära fisket, medan tvåmänningarna (c:a 17-22 fot) främst användes
vid strömmings- och torskfisket längre från land. För det av gotlänningarna
utvecklade drivgarnsfisket efter strömming långt ute till havs lämpade sig
tremänningarna eller storbåtarna (c:a 22-26 fot långa) med tre eller fyra mans
besättning bäst. Det var med dessa båtar som – påstod en gång Fornsalens
grundare P. A. Säve – ”de djärvaste fiskarna kunde segla sönder allt vatten”.

Lång utvecklingstid

Den gotländska fiskebåtstypen har uppenbarligen utvecklats under mycket
lång tid och den har anpassats efter de speciella förutsättningarna utefter de
gotländska kusterna, något olika för olika kuststräckor. De öppna stränderna
utan skyddande hamnar har gjort det nödvändigt att göra båtarna lätta men
samtidigt starka så att de kan dras upp på stranden av sin besättning, i en
tvåmänning vanligen två man. Till skillnad från sin kusin Ölandssnipan, som
tillverkas helt i ek, är därför en tvåmänning byggd av bord av tunna furubräder
(endast 10 mm tjocka), spikade till köl och stävar av kärnfuru och med spant,
tofter och master av gran. Endast sådana detaljer som utsätts för kraftig nötning
– bland annat relingslist och årtullsfästen – är av ek.
Spanten, sågade ur självvuxna granstubbar, är också nedbringade till ett
minimum vad det gäller dimensionerna, antalet är däremot större än i t.ex.
Ölandssnipan. Normalt brukar spanten i en tvåmänning vara insatta med 7580 cm:s mellanrum. De är även koncentrerade till båtens botten, där man kan
förvänta sig de största påfrestningarna i en båt som skall segla i långgrunda
kustvatten och dras upp på steniga stränder.

Båtens lösa utrustning – åror, roder, master, segel med mera – har tyvärr
gått förlorad under den tid båten legat obrukad. I stamluckan i fören finns
inskuret ”B 90” vilket sannolikt bör tolkas så att båten byggts år 1890, dock osäkert om B:et betecknar någon av ägarens eller byggarens initialer.1 Båtens förste
ägare skall emellertid ha varit hemmansägaren Jakob Jakobsson (1852-1911) vid
Lilla Sindarve i Hamra (muntligt av Torsten Gislestam, Hoburgs hembygdsförening), möjligen byggde denne också båten. Enligt Henry Ahlqvist i Sanda,
som redan för många år sedan upptäckte och mätte upp båten, är den däremot
med största sannolikhet byggd av fyrmästaren vid Hoburgen, Johan Axel Oskar
Wirsén (1828-1913), som varit upphovsman till ytterligare åtminstone ett 80-tal
båtar på södra Gotland. Hans båtar är oftast byggda utan spunningar för bordläggningen i stammarna och med omlottskarvar över kölen på helspanten, ett
par särdrag som ju båten från Ojmundsbod är utrustad med.
För att ge en uppfattning om hur båten kan ha sett ut när de var i brukbart skick med två master med varsitt sprisegel av lärft eller linne, samt fock
och k lyvare, visas också en modell i skala 1:5 av en gotländsk fiskebåt från
1870-talet. I svag vind kompletterades ibland segeluppsättningen med ett eller
två toppsegel såsom man kan se på Mathias Klintbergs fotografier från När och
Lau socknar i början av seklet.
För den intresserade bifogas också en kortfattad litteraturlista. Dessutom
kan man när det handlar om båtar och fiske i äldre tider på Gotland naturligtvis inte undvika att rekommendera ett besök i fiskerimuseet i Kovik, där det
mesta av den gamla strandkulturen finns beskrivet och bevarat.
Seglande tvåmänningar kan för övrigt fortfarande beses vid de tävlingar för
allmogebåtar som föreningen Träibatn och föreningen Östergarnsbåtar anordnar sommartid, i år bland annat söndagen den 5 augusti i Katthammarsvik.
Jan Utas
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Lilla Sindarve har B som bomärke.

God representant

Båten från Ojmundsbod är på flera sätt en god representant för den gotländska
tvåmänningen: klinkbyggd, 6,05 m lång (20 fot) och 1,59 m bred med ett djup
över kölen midskepps på 53 cm. Den har som de flesta tvåmänningar sju bord,
det översta dock bara ett par tum brett. Såsom är regel i äldre båtar är borden
i hela längder utan skarvar. Borden är spikade till stävarna utan spunningar
(uthuggna skåror). Också spantningen är traditionell med fem helspant och sju
halv- eller bottenspant. Dock är två av helspanten skarvade omlott mitt över
kölen, vilket är ovanligt, normalt försöker man lägga ofrånkomliga skarvar på
helspanten så högt upp på sidorna som möjligt.
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