
Fotevikens Museum kommer i slutet av som-
maren 2011 att genomföra en längre sjötur med 
koggen ”Tvekamp av Elbogen”. Denna kogg är 
en kopia av Skanörskoggen, en kogg från ca 
1390 som år 1991 av museet påträffades utanför 
Skanör. Fram till och med 1995 gjordes omfat-
tande marinarkeologiska undersökningar av 
vraket. Det kunde då konstateras att koggen, 
byggd i Mecklenburgområdet, var den största 
kogg som hittills påträffats. Skeppet har fört 
minst fyra kanoner på däck vilket gör det till ett 
av världens äldsta kända, med eldvapen bestyc-
kade skepp. 

Med mycket stor sannolikhet är skeppet ett av 
de stora skepp som ingick i den piratflotta vil-
ken härjade Nordens kuster efter det att drott-
ning Margareta tagit makten året 1389 och till-
fångatagit den svensk/tyske kungen Albrekt av 
Mecklenburg. Från sitt fängelse på Lindholmen 
borg lyckas han få ut en order att hans gamla 
hemland Mecklenburg skulle samla en flotta för 
att härja drottningens kuster. Det s.k. ”viktualie-

brödrasällskapet” grundades. Under flera 
år sände  dessa ut tusentals sjömän och 
krigare från just det område där Skanörs-
koggen vid samma tid byggdes.
  
På förslag från Fotevikens Museum beslöt 
Malmö stad år 1998 att i samarbete med 
museet bygga en kopia av skeppet. Fote-
vikens Museum hade det totala ansvaret 
för det vetenskapliga arbetet, rekonstruk-
tionen samt hela byggprocessen. Koggen 
sjösattes år 2003 och kunde genomföra sin 
jungfruseglats under segel år 2004.

Under årets segeltogt för vi för första 
gången Tvekamp av Elbogen upp mot det 
gamla Sveriges kuster. Vi avser att följa 
en del av den s.k. ”Kung Valdemars segel-
led” vilken är känd från 1200-talet. Denna 
segelled sträckte sig från Blekinge upp mot 
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Åland och vidare över till Finland. Vår resa blir 
dock avsevärt kortare eftersom vi kommer att 
besöka Visby. 

Tvekamp av Elbogen har under åren varit ute 
på längre sjöturer. Ett antal tyska hamnar har 
besökts. Så också en färd norrut utmed den 
svenska västkusten. Dessa turer är av mycket 
stort vetenskapligt värde. Dels testas skeppets 
sjöduglighet vid olika väderförhållanden. Förra 
året råkade man t.ex. ut för en storm mellan 
Skåne och Bornholm och det visade sig då att 
skeppet utan större svårigheter kunde rida ut 
denna. Dels testas det sociala livet ombord på 
ett skepp av denna medeltidstyp. 

En viktig del av Tvekamp av Elbogens uppgift 
är också att sprida kunskap om medeltiden runt 
Östersjön. Passagerare kommer därför i hamn 
att tillåtas gå ombord men också vara med som 
betalande gäster under kortare turer i samband 
med de olika hamnlägena. 

Även om koggen är ett fynd från Skanör för ko-
pian givetvis sin hemort Malmös flagga. Den är 
därför en värdig symbol för Malmö som medel-
tida kuststad; staden som grundades av den 
danske ärkebiskopen Jakob Erlandsen ca 1254. 



Besättningen

Skeppets befäl och säkerhetsbesättning består av 
personal från rederiet Historiska Skepp som är 
Fotevikens Museum organisation för handha-
vandet av koggen. Den ordinarie besättningen 
utgörs av föreningen SVEG:s marina sektion, 
det s.k. Skeppslaget. Dess medlemmar kommer 
under färden att agera som ambassadörer för 
vårt nordiska kulturarv. Givetvis kommer de att 
vara medeltidsklädda.

Se mer på hemsidan www.medeltidsskeppen.se 
och www.svegsbyalag.se.

Etapper under resan

Resan delas in i följande etapper: Malmö – Ska-
nör – Ystad – Kalmar – Oskarshamn – Visby – 
Oskarshamn – Kalmar – Ystad – Malmö.

Det övergripande programmet delvis prelimi-
nära programmet ser ut på följande sätt:

Fredagen 29 juli: Förberedning för klart skepp.

Lördagen 30 juli: Seglar med passagerare i 
Malmö.

Söndagen 31 juli: Avgång mot Falsterbokanalen 
05.00. Ankommer på förmiddagen och deltar i 
”Havets dag”. 

Måndagen 1 aug: Tidig avgång mot Ystad, 
ankomst under förmiddagen. Passagerarsegling 
och uppvisning av skeppet. Lämnar Ystad på 
kvällen.

Onsdagen 3 aug: Ankommer Kalmar om kväl-
len.

Torsdagen 4 aug: Passagerarsegling och uppvis-
ning av skeppet. Lämnar Kalmar på kvällen för 
Oskarshamn.



Fredagen 5 aug: Passagerarsegling och uppvis-
ning av skeppet. Lämnar Oskarshamn på kväl-
len för färd till Visby.

Söndagen 7 aug till söndagen 14 aug: Skeppet 
går i passagerartrafik i Visby.

Måndag 15 aug: Skeppet lämnar Visby för färd 
mot Oskarshamn.

Tisdag 16 aug: Skeppet ligger i Oskarshamn.

Onsdag 17 aug: Skeppet ligger i Kalmar.

Torsdagen 18 aug: Skeppet lämnar Kalmar.

Fredagen 19 aug: Skeppet ankommer till Ystad 
på kvällen.

Söndagen 21 aug: Ankomst till hemmahamn i 
Malmö

Fakta om Tvekamp av Elbogen

Originalskeppet: Skanörskoggen från ca 1390, 
påträffad av Fotevikens Museum 1991. Byggd i 
Mecklenburgområdet.
Hemmahamn: Malmö 
Sjösatt: 2003.
Köllängd: 18,4 meter 
Max djupgående: 2,4 meter 
Max totallängd med för- och akterkastell: 29,0 
meter 
Max bredd, relingsnivå: 8,0 meter 
Max höjd vid däcksnivå: 3,4 meter 
Max höjd till akterstäven: 5,6 meter 
Max höjd till förstäven: 8,5 meter 
Vikt av skrovet cirka: 86 ton 
Total vikt: cirka 131 ton 
Bruttodräktighet: 155 
Nettodräktighet: 46 
Hjälpmotor med motorstyrka: 169 kW 
Segelarea: 225 kvadratmeter 

Fotevikens Museum, Museivägen 24,  236 91 Höllviken
Kontaktperson: Björn M Buttler Jakobsen   Tel: 0404 330 800, 0707620612  Mail: info@foteviken.se


