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Ingress

Den äldsta seglingsbeskrivningen över svenska farvatten är en text på latin från 1200-talet, 
nedskriven i Danmark. Under 1500- och 1600-talen är det holländarna som dominerar sjöfarten på 
Östersjön och även framställningen av sjökort. Först 1644 får vi den första sjöboken på svenska, 
författad av ålderstyrmannen Johan Månsson, och 1695 den första svenska sjöatlasen av Werner von 
Rosenfeldt och Petter Gedda.

Den danska ledbeskrivningen

Den latinska texten beskriver en segelled från Utlängan vid Blekinges kust upp genom Kalmarsund 
och längs svenska ostkusten till Arholma, sedan över Åland, Hangö och Porkala i finska skärgården till
Tallinn i Estland. 101 ortnamn uppräknas på vägen, och distanserna anges i ”veckosjöar” d.v.s.
roddartörnar à 8 km. Den har i våra dagar blivit en turistled under namnet ”Kung Valdemars segelled”.
Det syftar på en dansk kung, men inte den Valdemar Atterdag som erövrade Visby 1361, utan 
Valdemar Sejr, död 1241, som gjorde Danmark till en stormakt. Men det är inte troligt att han 
någonsin har befarit leden. Förklaringen är i stället att texten ingår i en handskrift från Sorø kloster, 
som också innehåller ”Kung Valdemars jordebok”, en förteckning över danske kungens jordagods.

Ledbeskrivningens innebörd och syfte är häftigt omdiskuterade. På flera sträckor omtalas parallella 
leder. Den inre farleden i Stockholms södra skärgård lyder:

De fifang usque swether sund i ukaesio. Inde usque ekiholm i. Inde usque oslaesund i et per
oslaesund i. Inde usque ikernsund i. Inde usque gardö i. Inde usque dalernsund i. Inde usque
harustik i. Inde usque litle swethiutae i. Inde usque stokholm i.

Från Fifång till Svärdsund en veckosjö. Därifrån till Ekholmen en. Därifrån till Yxlösund en och 
genom Yxlösund en. Därifrån till Vitsgarnssund en. Därifrån till Gålö en. Därifrån till Dalarö en. 
Därifrån till Harstäket (Baggensstäket) en. Därifrån till Lilla Svithiod (Sveriges holme) en. 
Därifrån till Stockholm en veckosjö. 

Detta är svårnavigerade leder som kräver lotshjälp, och den här texten har inte heller fått några 
efterföljare. De medeltida sjökorten, portolankartorna från 1300-talet, har Medelhavet i centrum. 
Några av dem tar också med Östersjön och flera svenska orter, t.ex. Stocol, Mälaren, Kalmar, Växjö 
och Söderköping, men några seglingsanvisningar finns inte bevarade.

Inseglingen till Stockholm 1623 – en 

holländsk seglingsbeskrivning 

och dess föregångare

Göran Bäärnhielm



1400-talets ”sjöböcker” – ”läskartor” i handskrift med ursprung i Brügge tar bara med rutterna från
Bornholm till Visby, Riga och Reval. Svenska Östersjökusten saknas. Under medeltiden var det Hansan
som kontrollerade Östersjöhandeln. Hanseaterna hade ingen sjökortstradition. De använde Brügge om
stapelplats och tillät inte italienska eller spanska fartyg att segla i nordiska farvatten.

Waghenaer

Det är först mot slutet av 1500-talet, då Hansan har förlorat sitt inflytande, som en ny period i
sjökartornas historia inleds med Lucas Janszoon Waghenaer från Enkhuizen och hans Spieghel der
Zeevaerdt 1584, den första sjöbok som är försedd med sjökort. Här finns till exempel en ”Beskrivning av 
Västervik vid Svenska Jungfrun och början av svenska skärgården” där vi läser att ”den berömda ön 
Gotland … har 18 byar med spetsiga torn” d.v.s. kyrktorn, som också ses på förtoningen av Gotland i en 
dansk läskarta 1568.

Spieghel var dock ett praktverk som inte lämpade sig att användas ombord på ett fartyg. Det gjorde
däremot Thresoor der Zeevaert, 1592, som var behändigare till formatet.

Här känner vi igen åtskilliga ortnamn t.ex. Stegeborg i Slätbaken (Stickxborg), Söderköping
(Zuydercooper), Södertälje (Telgen), Värmdö (Verden), Yxlan (Vxe), Väddö (Wedde), Uppsala,
Bottenviken (Boddicus sinus) medan andra är mera svårförklarliga: Sijlbuij, Schelsuier, Hontsbaij.
Kanske har de med sillfiske och säljakt att göra?



beskrivningen av Stockholmsleden läses: ”Från Dalarö (Daeler) till Djurhamn (Duerhaven) går inloppet
till Stockholm i nordost till nord och nordnordost. Från Djurhamn till Stendörren (Steendoren) sträcker
den sig åt sydväst och sydväst till väst; därifrån till den gamla kyrkogården åt västnordväst. Från den
gamla kyrkogården till Vaxholm i väst och västsydväst. Där kan man spärra inloppet med en bom.
Därifrån till Kungshamn (Conincxhaven) eller S. Blasius holme (S. Blaesgesholm) är kursen sydväst till
syd och sydsydväst. Därifrån är kursen till staden Stockholm västnordväst och nordväst en mil.”

Ledens sträckning mellan Djurhamn och Vaxholm och belägenheten av den ”gamla kyrkogården” 
förblir gåtfulla. Sjökortet är alltför småskaligt för att ge någon klarhet.

Blaeu, Zeespieghel 1623

1600-talets holländska kartutgivare verkade på en dynamisk marknad. Thresoor gavs ut i många
upplagor, den sista 1608. Samma år kom en moderniserad sjöbok av Willem Blaeu. Hans konkurrent
Johannes Janssonius gav 1620 ut en ”piratupplaga”, och Blaeu kontrade med att ge ut en större sjöbok,
Zeespieghel 1623, med 111 nya sjökort



Här finns en detaljerad beskrivning av Stockholmsleden. Den går in mot nordost mellan Lantsoort 
och Ionge Karwasen (Inre Karvasen), fortsätter mellan Wigsteen (Viksten) och Schaeropen (Skrapan) 
och förbi Middelsteen (Mällsten). ”Det är en stor hög klippa med en stor klyfta eller sadel, med ännu 
en liten holme en smula åt väster; där emellan kan man inte segla, ty de hänger samman med grund 
och klippor.” Inne på västlandet ligger hamnen Ramskloof (Rammklöv) där man kan ankra innanför 
klipporna. En halv mil nordost om Mällsten ligger ”udden av fasta landet eller Svenska skären 
(Nåttarö), där det står en kvarn.”

Kvarnen har använts av Nåttarös ende jordbrukare, en frälsebonde med sex tunnland åker, och 
kanske också av bönderna på de andra stora öarna, Rånö, Ålö och Utö. Under 1600-talet hade de 
tillsammans ett 20-tal gårdar och 100 tunnland. De var genomgående frälsebönder som lydde under 
olika storgods. Man kan föreställa sig hur de måste ro med spannmålen för att mala den i kvarnen på 
Nåttarö hals, en klippudde som länge var avspärrat militärområde.



Leden går vidare förbi Roo Koe (Röko) till Elsnab (Älvsnabben). ”Älvsnabben är en hamn bakom två
små öar där konungens örlogsskepp vanligen ligger för att vänta på vind när de skall gå ut till sjöss… Den
som kommer från söder kan över den södra ön se masterna på de skepp som ligger där bakom…”



Leden går vidare förbi Rotholmen, där det fanns ett skeppsvarv under Nordiska sjuårskriget 1563-
1570, genom Jans gat (Johannessund), det nu försvunna namnet på sundet mellan Kycklingarna och 
Stockskär, där Dalarö skans sedan byggdes 1656, och där det gick en farled till 1984, vidare till Raedholm
(Rågholm), ”som är en lång klippa; där uppe står tre tunnor på stänger” och Groote Daler (Dalarö). ”Där
ligger en kyrkogård inne på land där stupade polska soldater från det sista polska kriget ligger begravda.”

Någon polsk krigskyrkogård vid Dalarö är inte känd från några andra källor. Formuleringen ”slain Poles
people in the last Polish wars” i den engelska upplagan tyder på att det är soldater som har stupat i 
strid. Annars kunde man tänka sig krigsfångar som har avlidit under tvångsarbete. Det enda tillfälle då 
polska soldater kan ha stridit på svensk mark var under Sigismunds landstigning 1598, då han en tid 
behärskade Stockholm. 1600-1605 förde hertig Karl ett polskt krig, men det utspelade sig i Livland, 
likaså Gustav II Adolfs polska krig, som började 1617.

Bredvid kyrkogården omtalas en sandvik, d.v.s. Sandemar, ett gods som under medeltiden tillhörde 
Tyska orden och där ett säteri bildades på 1670-talet av greve Falkenberg. Vid norra udden av hamnen 
Dalarö ligger ett blindskär tätt vid land med namnet Soutsack, säkerligen detsamma som Saltsäcken, 
idag namnet på ett strömt farvatten förbi Dalarö. 1623 var Dalarö ännu en obetydlig ort. Detta år 
byggdes en skans på fastlandet, men arbetet på den nuvarande Dalarö skans på Stockskär började först 
1656. Tullstation och kapell kom till på 1630-talet.

Leden går vidare förbi Kleyne Daler (Smådalarö) och mellan två höga klippor, nu Edesön och Munken,
förbi Steendeur (Stendörren), Koehaven (Kohamn), Kruyshaven (Krysshamn), Berckhaven (Berghamn)
till Duerhaven (Djurhamn). Norr om Berghamn går leden till Norrbotten, stängd för utländska skepp.



Under 1500-talet och början av 1600-talet var Djurhamn en viktig station för den svenska 
krigsflottan, väl skyddad bakom de tre holmarna som är utsatta på kortet framför Byn (Buy van 
Duerhaven) som den fortfarande kallas.

Leden viker av mot norr runt Skepparön mitt för Drayboom, där ett litet hus är utsatt inne i en vik. 
Ordet betyder ”vridbar bom” och skulle kunna syfta på ett spel för att varpa fartyg upp mot ström och 
vind. Men på kartan Swenske Skiärgården står det ”Tvärbomen” på Skepparön mittemot, och det ser ut 
att gå en spärr tvärs över sundet. En karta från 1704 visar ”Torpet Tvärbohmen” på sydvästra sidan av 
Skepparön mot farleden.

Leden går vidare norrut genom Winstroom (Vindöström), förbi Seugh (Sandö sugga), genom
Lindalssundet förbi Scheggen (Skägga), genom Stecksondt (Stegesund) alternativt Coninxdiep (en
missuppfattning av namnet Kodjupet dvs. Kogg-djupet) och till Vaxholm. ”Vid Vaxholm står Konungens
slott; där blir alla skepp visiterade, antingen de går upp eller ned. Sundet där bredvid är så tätt 
igenpålat att man kan stänga det med en bom”. Hela tiden anges kompasskurser, distanser och 
landmärkenas kännetecken.



Från Vaxholm går leden via Westerrack (”Västra raksträckan”, troligen Tenösund), Eeldam (sundet
mellan Granholmen och Edlunda), den höga ryggen Muysholm (Stora Höggarn) och Coningshaven
(Kungshamn) fram till Stockholm.

Inloppet till Stockholm

Mittemot Kungshamn finns ett 
oförklarat Raedholm, ute i vattnet en ö 
med tre sjömärken. Lustholm är Skepps-
holmen, som tidigare hetat Vångsön, 
men fick namnet Lustholmen, sedan 
Johan III på 1590-talet uppfört ett 
lusthus där, och behöll detta namn till 
1640-talet, då flottans anläggningar 
jämte namnet Skeppsholmen flyttades 
över från nuvarande Blasieholmen. På 
sydsidan till vänster ser vi Tjärhovet
(Teerboeden) med sina bodar vid 
stranden och galgen på Stigberget.

Willem van de Wijks kerk i Nacka syftar förmodligen på den holländske järnbruksentreprenören med 
detta namn som i mars 1595 fick fullmakt av hertig Karl att ha hand om Nacka bruk, som bestod av en
hammarsmedja vid Nackaåns utflöde i Järlasjön och en krutkvarn vid Vettingeströmmen i Tyresö Nyfors.
Någon kyrka är inte bekant, däremot fanns det ett kapell vid Danvikens hospital som flyttats till Nacka 
på 1550-talet.

Staden Stockholm avbildas omgiven av pålkransar och murar och med inte mindre än sex spetsiga 
torn jämte Tre Kronor. Söder om Slussen ser man Maria Magdalena kyrka och tornet på Söderport i 
lantlig miljö. Detta är den första kända Stockholmsbilden från 1600-talet. Den erinrar om både 
Blodbadstavlan 1520, Franz Hogenbergs graverade Stockholmsbilder 1580 och träsnittet av Stockholm i 
Henrik Keysers sidentryckta väggalmanacka Calendarium perpetuum 1637 utan att vara en direkt 
efterbildning.

Ytterligare ett par inlopp omtalas norr om Landsort. Ett där man kommer upp till leden vid Dalarö,
troligen genom den trånga farleden mellan Utö och Ornö. Ett annat går in vid Sweetsche sanden
(Sandhamn) mellan en hög klippa och en lite lägre och kommer fram till leden vid Berghamn.

Sammanfattning

Den här seglingsbeskrivningen är den sista och utförligaste av de holländska ”läskartorna”. Den
innehåller flera intressanta detaljer som inte återfinns i andra källor och därför står kvar som 
frågetecken: Kvarnen på Nåttaröhals, Jans gat – Johannessund, den polska krigskyrkogården vid Dalarö, 
Drayboom vid Djurhamn, de oförklarade ortnamnen efter Vaxholm.



Den tillhörande kartan, Caarte van’t Stocholmse Liet med sin titelkartusch i senrenässans med
broskornamentik och maskaroner, är inte utan intresse som den första mera detaljerade kartan över en
svensk inomskärsfarled. Men som navigationshjälpmedel är den föga användbar. Det är fortfarande 
texten som är det väsentliga, kartan är snarast en illustration. Den kallas inte heller ”passkarta”, den 
vanliga beteckningen för ett sjökort som man kunde mäta i.

Man får ett allmänt intryck av kustlinjens konfiguration, men också detaljer som utmärker särskilda 
öar och som nämns i texten: de tre kullarna och båken på Viksten, Mällstens höga klippa, kvarnen på 
Nåttarö, de tre tunnorna på Rågholmen, träd på vissa öar, ankarplatser flerstädes. Det är en 
kombination av karta och perspektivbild, där man har antagit, att de områden, på vilkas utsträckning 
kartografen kände sig säker, framställdes i plan bild, medan mindre väl kända skärgårdsområden 
framställdes schablonmässigt genom ”segmentformiga små kullar, vilande var och en på sin egen 
horisontlinje” (Dahlgren & Richter, Sveriges sjökarta s. 11).

Den har tydliga drag av att ha blivit upprättad från sjösidan efter hörsägen: Väster om Landsort ser vi
Herrhamra (Heirhamer) som en samling klippor och grund utanför stranden. I själva verket är det en
hamn och en gård inne på Torölandet. Namnet återfinns redan hos Waghenaer. Man ser för sig hur den
svenske lotsen pekar in mot land och säger ”Herrhamra” och den holländske skepparen nedtecknar 
detta namn på den talrika samling klippor och skär som kan skymtas väster om Landsort.

Mellan Älvsnabben och Rotholmen är ett spetsigt torn markerat inne på kustkonturen, men varken
namngivet eller omtalat i texten (bild 5 till höger). Det skulle kunna vara Österhaninge kyrka, men det 
är inte sannolikt att den är synlig till sjöss. Möjligen har lotsen pekat ut riktningen eftersom den var
sockenkyrka för Dalarö och Tyresö till 1636.

Leden upp till Djurhamn är jämförelsevis lättseglad, efter Djurhamn blir det betydligt 
svårare, och kartan ger en åskådlig bild av detta. Kanholmsleden via Gällnöport hade visserligen 
”upptäckts” 1616 men det hade ännu inte nått de holländska sjöfararna, och den förefaller inte ha 
blivit offentliggjord förrän med Jonas Hahns Den namnkunnige ålder-styrmanens och capitainens ... 
Johan Månssons uplifwade aska, eller Des förnyade sjö-märkes-bok öfwer farwatnen inom Öster-sjön, 
1748, som beskriver både Kanholms- och Djurölederna. Den senare användes således ännu långt in på 
1700-talet.



Blaeus karta över 
Stockholmsleden levde kvar i 70 år. 
En version med titeln Nieuwe
paskaert van het Stockholmse liet
flankerad av en herreman och en 
gruvarbetare, med Nämdö och 
Möja namngivnaNemdoon, Moian) 
och i förenklad men kraftfull gravyr 
och kolorering, återfinns i Johannes 
van Keulens De groote nieuwe
vermeerderde zee-atlas ofte water-
werelt, 1692, bara tre år före 
Werner von Rosenfelts och Petter 
Geddas General hydrographisk
Chart-book öfwer Östersiön, 1695, 
med en special som ger en 
betydligt bättre orienterad och 
proportionerad kartbild över 
Stockholms södra skärgård.
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