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Utdrag ur Från Gutabygd 2001, s. 103-114, med författarens medgivande.

Sommaren 1965 blev jag god vän med Helge Hammarström ute vid Skär på Fårö. Helge hade
ett särskilt intresse för fåröbornas näringar och levnadssätt i gamla tider. Allt han berättade
och mindes uttryckte han i korta poetiska meningar. ”Förr var fåröborna både fattiga och
kunniga. De två egenskaperna hörde ihop”, sa Helge. Helge är nu borta och med honom en
källa till kunskap och insikt i strandnäringen och gammalt hantverk på Fårö.
Helge hade ett litet jordbruk och ett sågverk. När jag kom in på Helges gård första gången
lade jag genast märke till alla olika gamla redskap och båtar eller delar av båtar som låg här och
var runtomkring på hans gård. Helge berättade att han fått olika föremål till skänks av gamla
fåröbor och bara kört hem dem till gården. Mer ömtåliga föremål, som en gammal skördetröska tillverkad i Morgongåva eller en
uråldrig lokomobil, ställde Helge in i
uthusen på vintern men många saker
låg ute året runt och flyttades sällan. Inne i snickarboden hade Helge
fina handgjorda verktyg som hans
far hade tillverkat. Några föremål
var både ålderdomliga och obegripliga. Det var inte lätt att räkna ut vad
de skulle användas till eller tanken
bakom konstruktionen men Helge
hade ofta en liten spännande berättelse som förklaring. Varje sak hade
sin plats utan synbar ordning. Ibland
kunde en sak komma till användning men det mesta blev liggande på
samma plats, år efter år.
Här såg jag första gången den
gamla tvåmänningen från Langhammars. Det var i juni 1968. Båten låg
på utsidan av Helges snickarbod
bland släke från havet och vedrester
från sågen. Flera bord i mitten var intryckta och några spant var knäckta.
Helge berättade att han tidigare
på våren hade varit ute vid Langhammars på arbete och där träffat fiskaren Artikelförfattaren, Jan Sundström, med den gamla tvåmänningen vid Skärsänget på Fårö.
och lantbrukaren Gusten Larsson.
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Gusten Larsson bad Helge att ta sig en titt på en gammal båt, en tvåmänning, som blivit illa
åtgången under ett stormoväder hösten före. Den gamla båten hade skadats inne vid stranden.
Grov strandsjö hade rullat den runt mot stenar i själva uppdragsplatsen och båtlänningen.
Gusten Larsson erbjöd Helge att överta tvåmänningen i befintligt skick för tio kronor.
Helge tackade ja till erbjudandet eftersom han tyckte att den gamla båten var särskilt fin i
linjerna och byggnadssättet och på det sättet kom den från Langhammars upp till Skär på Fårö,
där den nu låg.
I tolvårsåldern hade jag reparerat och seglat en urgammal iseka i min hemtrakt i Västerbotten. Ute på Holmön i Bottenviken såg jag på 50-talet mäktiga skötbåtar och längs älvarna
kunde man ofta se de små välformade forsbåtarna i aktion. Det här intresset hade gett mig,
tyckte jag, en liten insikt om hantverket bakom en genuin allmogebåt. Jag gick några varv runt
båten som nu låg framför mig på Helges gård och jag insåg rätt snabbt att den måste vara tillverkad av en mästerlig formgivare. Det var tydligt och klart.
I slutet av 1960-talet gick det fortfarande att få se en och annan riktig tvåmänning längs
kusterna. Det var ganska lätt att konstatera att just den här tvåmänningen, som Helge hade
tagit hem från Langhammars, hade de rätta egenskaperna och den rätta formgivningen. Jag
kände att den var lätt i jämförelse med storleken och längden. För- och akterrummen var
följsamma och spänstiga och båtens tyngd och bärighet var koncentrerad till mittrummet. Det
var helt enkelt en genuin gotländsk tvåmänning byggd för att ros och seglas snabbt längs en
öppen kust. Alla gamla karaktärsdrag syntes, från förstävens flacka resning och språng, över
den högryggade relingslinjen och till flera yttre detaljer som jag visste kännetecknade en riktig
tvåmänning. Jag frågade Helge om han visste något om båtens historia. ”Jo”, sa Helge, ”den är
byggd av Hammarströms Evo, han som var far till den vi kallar mästerskytten här på Fårö. Jag
har samma efternamn men vi är inte släkt”.
Den som Helge Hammarström kallade ”mästerskytten” var den kände fåröbon Erik Hammarström, riksskyttemästaren, född 1894. Hans far, båtbyggaren Edvard Hammarström, var
född 1861 och bodde vid Vange, en plats på vägen till Langhammars på Fårö. Edvard avled
1945, 84 år gammal. Han döptes och kyrkobokfördes med förnamnet Eberhard. Fåröborna
tycks ibland ha använt förnamnet Evald eller Evert men mest namngav man honom med
Hammarströms Evo eller Evo i Vange. Själv skrev han Edvard och det använder vi här, eller
Evo, på fårövis.
Jaha, tänkte jag, när jag höll i relingen och studerade Edvard Hammarströms tvåmänning
framför mig, det måste ha varit en man med ett mästerligt ögonmått. Varifrån hade han fått ett
sådant fint handlag i att bygga båtar? Varifrån hämtade han måtten och formen? Hur skapade
han linjerna i helheten? Helge föreställde sig att båten var byggd runt sekelskiftet och han
pekade på förstävens resning och att spanten i mitten var helväxta. ”Jo, det kan gott vara så”,
konstaterade Helge på sitt poetiska sätt.
Jag frågade försynt om det gick att tänka sig en slags renovering och om jag kunde få köpa
båten. Helge tyckte det var en bra idé. Han uppskattade att jag såg Värdet i båten även om den
var sönderslagen på flera ställen och till synes obrukbar. Redan då, 1968, tänkte jag att båten
egentligen tillhörde Fårös kulturhistoria och jag såg framför mig hur jag skulle segla den igen
längs Fårökusten. Jag köpte en elektrisk borrmaskin till Helge och på det sättet blev båten min.
Helge tyckte det var mycket i jämförelse med att han själv betalat tio kronor.
Reparationerna sommaren 1968 gick så till att jag tog ut de bräckta borden och de knäckta
spanten och kalkerade formerna och linjerna över på nytt virke. Under reparationsarbetet såg

Edvard Hammarström i 70-årsåldern när han arbetade vid Svens på Fårö med att forma borden
till Adolf Werkelins ”fiskabat”.
Foto: Gunnar Jansson 1932. Nordiska museets arkiv.

jag detaljerna i mästerbyggaren Edvard Hammarströms handlag. Det är de detaljer som inte
syns så lätt utifrån, för den oinvigde. En skicklig formgivare skaffar sig ofta yrkeshemligheter i
handlaget med sitt material för att skapa form och funktion. Jag skall här nämna två exempel
från Edvard Hammarströms tvåmänning. Det första exemplet är hur han fått de karaktäristiska linjerna när vi betraktar hans båt från sidan och ser det skarpa och smäckra utsprånget

i för- och akterrummen. Den formen kunde Edvard Hammarström göra genom att han högg
ut bordplankorna i en mer än vanligt markerad S-profil. På det sättet fick han stävarnas flacka
och höga utsprång i förhållande till den högresta relingslinjen. Det här är estetiskt tilltalande
för ett nutida öga, särskilt när båten ligger på vatten. Men, Edvard Hammarström byggde
givetvis inte enbart för skönheten och våra ögon. De gamla skickliga gotländska båtbyggarna
såg förmodligen inte begreppen skönhet och funktion som åtskilda och abstrakta värden.
Sanningen är nog den att de två egenskaperna skönhet och funktion hörde ihop. Numera kan
vi inte helt säkert och i detalj beskriva hur till exempel en som Edvard Hammarström hanterade formen. Det finns endast ett fåtal uppmätningar och linjeritningar utförda på gotländska
tvåmänningar. En detaljrik uppritning finns i Nordiska museets arkiv från 1930-talet, efter
Magnus Dyfvermans arbete i Gammelgarn, men i ett noggrant studium ger den uppritningen
inga exakta svar om en byggnadsteknik som ger den egentliga formen. Vi vet att de gamla
båtbyggarna byggde utan färdiga mallar vilket säger en del om deras handaskicklighet. Hur de
egentligen byggde är en mer eller mindre förlorad kunskap idag.
En gotländsk tvåmänning är först och främst en båt som byggdes för fisket och det var
fiskesättet och fiskeplatserna längs hemmakusten som bestämde de lämpliga egenskaperna.
Den skicklige båtbyggaren var den som bäst kunde förena alla viktiga krav till egenskaper och
funktioner som hållbarhet, låg vikt, lätt att arbeta i, lätt att ro, lätt att segla, snabbhet, smidighet, följsamhet och bärighet.
Den andra byggnadstekniska detaljen eller exemplet som visade sig när jag reparerade
Edvard Hammarströms tvåmänning var hur han hyvlat ned bordens tjocklek i för- och akterrummen. Nedhyvlingen är gjord gradvis så att borden har halva tjockleken in mot stävarna.
Det kunde han göra enbart med utvalt och segt kärnvirke. Det här hade stor betydelse för att
få den rätta formen och smidigheten i skrovet. Ännu idag, efter kanske 100 år, har några av
bordplankorna i Edvard Hammarströms tvåmänning en bärnstensglänsande lyster och hårdhet som bara det finaste kådrika kärnvirket kan ha.
De två byggnadstekniska exemplen, som jag beskrivit här, bevisar att en gammal båtbyggare, som Edvard Hammarström, inte byggde med mallar utan att han hade andra metoder för
att ge rätt form till båten. Det var betydligt mer sofistikerade metoder som krävde större insikter och skicklighet än att arbeta med byggmallar. Och det var säkerligen så att fiskaren, som
beställde bygget, mycket väl kunde bedöma om det hela var rätt utfört och om båten uppfyllde
alla de viktiga funktionerna eller inte.
Fåröskalden Richard Ostman (1904-1993) berättar i boken Fårö förr och nu: ”De flesta här
byggde sina båtar själva, de band sina garn och nät om vintern, det skulle vara i ordning allt
till vintern. Bygga båtar, det var då någon som måste hjälpa andra som inte kunde. Det var två
stycken som for omkring i gårdarna och byggde båtar, den ene hette Petter Sundberg vid Broa,
den andre hette Evert Hammarström vid Friggårds. De kunde sin sak, de var riktiga snickare
och de hade inte gått i någon skola för att lära sig sitt yrke, det hade de själva i händerna.”
(Anm.: som vi ser använde Richard Östman förnamnet Evert. Det är också osäkert om hans
minns rätt om platsen Friggårds.)
Att skickliga båtbyggare gick omkring och byggde båtar på beställning var vanligt förr på
Gotland. Mer vanligt var dock att fiskare och strandbönder som regel byggde sina tvåmänningar själva. En del av dem utvecklade sin skicklighet som då ofta gick i arv från far till son.
En skicklig båtbyggare som Edvard Hammarström byggde förmodligen mer än hundra båtar
av olika slag under sin livstid.

Linjeritning och sektioner på tvåmänning från Fårö efter Edvard Hammarström (1861-1945). Båtens l.ö.a. är 5,14 m. Den byggdes omkring förra sekelskiftet i furu med spant i gran. Inredningen
ändrades på 1960-talet men var förmodligen utförd på traditionellt sätt med framtoft och segeltoft
i förrummet med alternativa placeringar av förmasten. Framstävens profil har en karaktärsfull
resning. Edvard Hammarström byggde lätta och följsamma båtar genom att han bl.a. hyvlade
borden tunna i för och akter.
Linjeritning av Jan Sundström efter uppmätning och projektion.

Elly Werling på Fårö, 85 år, berättar om sin farfar, Evo: ”Han var envis och finurlig och han
hade skadat ena benet i sin ungdom när hästen skenade så han var litet halt. Han gjorde många
båtar på ladan och höll på med det till 70-årsåldern. Vi barn fick hjälpa till att hålla i borden
när han yxade till dem. Farfar byggde både tre och fem båtar varje vinter som mest. Det var så
fint att se på hur han arbetade.”
Som båttyp är den gotländska tvåmänningen en drygt fem till sex meter lång spetsgattad
och klinkbyggd snipa för två mans besättning. Det är ingen enhetlig båttyp på så sätt att alla
är lika. Tvåmänningens form, funktion och byggnadssätt fick den genom materialet, byggnadstekniken och båtbyggarens egen uppfattning om hur han skulle uppfylla kraven på viktiga
egenskaper.
Edvard Hammarströms byggde sin tvåmänning på en lätt och smal köl. Stävarna är fästa
(lackade) till kölen på det gamla traditionella sättet med en grov enenagel och kraftiga spikar.
Borden är av ca 1-1,25 cm tjocklek men markant avfasade (nedhyvlade) i för och akter. Bordens bredd varierar kraftigt med den huggna S-formen. Det är i första hand varje bords profil,
nedhyvlingen av bordens tjocklek och stävarnas fall som bestämmer mycket av båtens linjer
och form. Stävarna (bjaurar, på gutamål) skulle alltid vara av krokväxt virke och omsorgsfullt
utvalda. Särskilt förstäven skulle vara stilren och hög. I förstäven mot översta borden satt stävkraften (stammluko) med ett borrat hål för fånglinan. Delen mellan förstäv och segeltoften är

framstammen. Den gotländske folklivsskildraren, P. A. Säve, skrev att tvåmänningarna längs
Gotlands nordvästra kust och Fårön hade ”tämligen upprättstående stävar och äro således
trubbiga”. Säves beskrivning stämmer dock inte alls in på Edvard Hammarströms tvåmänning,
snarare tvärtom.
Spanten i framstammen tillverkades med särskild omsorg eftersom de ansågs viktiga för
att få rätt smidighet, svikt och följsamhet i sjögång. En tvåmänning fick absolut inte vara stum
i skrovet (som senare snipor byggda för motordrift). Vissa spant i Edvard Hammarströms tvåmänning är nu reparerade men de som är i original gjordes i mjukare granträ. Spanten kring
förmast och segeltoft (storräng och sjägelrangi) var kraftiga ända upp till relingskanterna.
Nästa del förifrån av tvåmänningen kallades stutbåset (stäutbasä). Här stuvades matkistan
och annat löst gods.

Benämningar på allmän svenska och på gutamål av tvåmänningens delar och inredning.
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Framtoftsspantet (framtuftu) gick också upp till relingen. Vid framtoftet satt framkarlen
och han skulle ha gått om plats för benen och här var båtens drivcentrum vid rodd och i fisket.
Det så kallade nollspantet (millrangi) ansågs viktigt för båtens form och utvaldes med
särskild omsorg. Det skulle helst vara helväxt.
Delen mellan nollspantet och baktoften var lastutrymmet (millräumä). Lastrummet avslutas med baktoftsspantet (baktuftsrangi) och här var också hålet i toften för aktermasten.
I akterdelen satt bakkarlen. Han var ofta den äldre och erfarne som styrde båten. Bakkarlen hade också ansvaret för länsen (håjsen). Länsen eller öskaret (haisakaret) måste alltid ligga
säkert under en durk och nära att nås av bakkarlen. Bakkarlen halvstod med knäet mot toften
vid arbetet med fiskegamen.
Akterdelen kallas bakstammen med stamskygden. I den förvarades fiskefångsten. I bakre
stammen gick i gamla tider ett spant upp till relingen som stöd för styrtullsroningen på varje
sida. Det ska här tydliggöras att även in på 1900-talet fanns i allmänhet inte roder på gotländska tvåmänningar utan man styrde med en åra. Den som seglat och rott en tvåmänning in mot
stranden i strandsjö förstår att en styråra måste ha varit mera praktiskt än ett roder. Om man
valde roder eller styråra till sin båt varierade med förutsättningarna och den strand där man
fiskade. I aktern fanns också en liten hylla.
Relingen i en tvåmänning (ejsningi, umränningi) stärktes med en 3-4 cm bred furulist
både på utsida och insida. På ovankanten satte man gärna en list av ek.

Tofterna i en riktig tvåmänning var lågt placerade i båten och här låg master, segel och
åror. Årorna tillverkades i gran. Årbladen hade en flat sida som var vänd akterut och en konisk
sida som var vänd förut. Åran hölls fäst vid årtullen genom en bygel i årskaftet. Årskaftet var
smäckert medan årlommen var kraftig och ofta förtyngd för att få en hävstångsverkan. Handtaget i åran var inskuret. Båtar utan roder styrdes under segling med en bakåra på särskilda
styrtullar i akterns låringar.
Tvåmänningen seglades med två master med ett stor och ett baksegel och ibland med ett
toppsegel på förmasten. Stor och bakseglen var riggade med spristänger. Förseglen kunde vara
en fock och ibland även en klyvare. Toppseglet var oftast en trekant men en spritopp var inte
alls ovanligt. Kombinationen av olika segel kännetecknar det speciella med att segla en gotländsk tvåmänning. Storseglet satt i den främre segeltoften när man seglade med både för och
aktersegel. Om vinden var hård seglade man enbart med storseglet och masten sattes då i ett
akterläge för att bibehålla båtens lateralcentrum i seglingen. Varje fiskare med en tvåmänning
seglade säkert på sitt eget sätt. Ibland kunde man använda bakseglet med spristång som toppsegel över storseglet och ibland seglades ”braidfock”. Då riggades bakseglet med underliket
mot förmasten och själva bakmasten och spristången riggades rakt ut över sidan och relingen.
P.A. Säve skrev på sin tid ”med sådana båtar kunde man segla sönder allt vatten”. Det bör också
sägas att det var först i slutet av 1800-talet som tvåmänningarna i allmänhet riggades med två
master. Tidigare seglades tvåmänningarna enbart med en mast.
Vid en inventering, som gjordes 1922, över gamla typer av båtar i bruk i fisket på Gotland
redovisades 250 stycken tvåmänningar. Kanske tycker vi idag att detta låter som en låg siffra
men den är förmodligen riktig eftersom den som gjorde inventeringen utgick från en bedömning om en båt verkligen var en genuin tvåmänning enbart byggd för att ros eller seglas. Redan

Tvåmänning för segel utanför Langhammars på Fårö. Bakkarlen styr med en styråra i en särskild
styrtullsroning. Styråra var förr den vanligaste styranordningen för en tvåmänning under segel.
Så sent som på 1880-talet började man segla med två master. Tidigare var det vanligast med en
mast och ett storsegel.
Illustration av Jan Sundström.

på 1910-talet byggdes tvåmänningar med tanke på att de skulle drivas med en inombordsmotor och med en propelleraxel ut genom akterstäven och om man inte satte in motorn redan vid
bygget så byggde många för en senare motorinstallation.
Henry Ahlqvist, med flera, som skrev en uttömmande artikel om gotländska tvåmänning
ar i Föreningen Svenska allmogebåtars tidskrift Träbiten, nr 12, 1976, visade i artikeln fotografier, från Nordiska museets arkiv, på en tvåmänning, byggd 1932, av Gustav Sandelin vid
Ava på Fårö. Fotografierna visar att Gustav Sandelin byggde en jämförelsevis kort och fyllig
tvåmänning med 8 bord på var sida i motsats till den längre och slankare äldre typen av båtar
som hade 5-7 bord. Gustav Sandelins bygge från 1932 gav säkert en styvare och tyngre båt som
kunde drivas med motor.
Henry Ahlqvist skrev i artikeln i Träbiten 1976, att efter 1930 byggdes ett fåtal tvåmänningar av den ursprungliga gamla typen och han säger att när motorerna avlöste åror och segel
så ändrade beställarna av båtar sina krav och önskemål. Henry Ahlqvist skrev 1976: ”de gamla
båtarna ingick i en strandkultur som det idag endast finns en ringa del av kvar.”
Edvard Hammarströms gamla tvåmänning från Langhammars seglade sista gångerna i
början på 1980-talet. En sommardag råkade ett gäng Gotland runt-seglare på bilutflykt stanna
intill vår strandbod vid Skär på Fårö. De hade avbrutit tävlingen och gått in till Visby med

Tvåmänningen från Langhammars på strandänget mot Ekeviken innanför Skärsände på Fårö.
Akvarell av Jan Sundström.

bruten mast och passade nu på att åka upp till Fårö på sightseeing i bil. De här seglarna såg den
gamla tvåmänningen och såsom välbeställda herrar brukar göra så frågade de frankt och hjärtligt om det gick att få provsegla. Javisst, var svaret och sällan har vi skådat en sådan segling i
friska vindar ute på Ekeviken på Fårö. Väl iland, med bibehållen båt, blev omdömet att det var
en segling väl värd att jämföras med ett Gotland runt-race.

Under senare år har tvåmänningen från Langhammars legat under en gammal vindpinad
tall vid Skärsände. Stället utvaldes av mig så som den sista viloplatsen och en gång om året har
jag smort bordläggningen på Edvard Hammarströms mästerliga farkost med förtunnad linolja.
Det är nu en omsorg som egentligen inte följer den gamla gotländska seden att låta en gammal
båt ligga ifred på sin sista viloplats. Men för Fårö hembygdsförening var det en god omsorg när
man upptäckte båtens ursprung och ålder i ett pågående projekt som innebär att föreningen
inventerar och försöker bevara resterna av en strandkultur vars främsta symbol kanske är den
gotländska tvåmänningen, gotlandsfiskarens lilla farkost i arbetet med sin enkla näring.
Konstnären och kännaren av all gotländsk strandnäring i gamla tider, Erik Olsson i
Sanda, berättar från sina tidigaste möten med fåröbor, att gamla fiskare på Fårö sa om Edvard
Hammarströms båtar att de var särskilt lättrodda och seglade snabbt: ”Evos batn jär sum ain
skumskaid pa vattn”, var ett sägesätt, och ett mer poetiskt omdöme om en båtbyggare kan vi
knappast finna. Skeid är det fornnordiska ordet för sked, men också för en mindre båt, en
träsnipa. En skumsked, föreställer vi oss, är något som vi rör lätt över en yta. Isländskan säger
skeid, gutamålet säger, i bestämd form, skaidi och fårömålet säger skaide - och skumskaide!
”Skumskaide”, se här, det var namnet på Edvard Hammarströms egen lilla båt, berättar Erik
Olsson och pekar ut den i en etsning från Haganäs fiskeläge på Fårö.
Vi kan idag inte helt och fullt förstå de gamla båtbyggarnas hantverk och det är rimligt att
utgå ifrån att deras praktik är en förlorad kunskap. För den som önskar fördjupa sig i tvåmänningens historia så finns det flera källor. Två namn ska nämnas här. Det är först den legendariske fiskaren och författaren Knut Ekman från Gnisvärd, (1871-1947), och hans efterlämnade
skrifter och uppteckningar och det är också fiskaren och båtbyggaren Henry Ahlqvist, (19171996), som gjort en kulturbevarande praktisk insats.
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