Mietteitä Briggharunin hylyn alkuperästä

Suomen vanhimmat laivapiirustukset? Piirustukset ovat suurella todennäköisyydellä
kruunun laivarakennusmestari Fredrik Henrik af Chapmanin laatimia vuodelta 1758.
Aikana jolloin hän tutstui Pietarsaaren ja Perdersören telakoihin.
Nämä piirustukset kutsuttiin “ en brigg med barkens skrov”, eli priki parkkilaivan rungolla.
Myöhemmin alusta kutsuttiin Kaljaasiksi (Galeas) Kölin pituus on 63 jalkaa, eli n. 21 metriä.
Piirustukset ovat osittain vain suuntaa antavia, koska paikalliset laivanrakennusmestarit
hallitsivat aikansa laivanrakennustekniikka. Näinollen myös valmistetut laivat poikkesivat
toisistaan riippuen siitä että millä telakalla ja kenen mestarin alaisuudessa ne on rakennettu.
Kauppamerenkululla ja kruunulla oli suuri tarve monikäyttöiselle alustyypille joka olisi
mahdollista valmistaa paikallisista raakaaineista nopeasti ja edullisesti. Pohjanlahden
rannikko seuduilla, mänty oli ollut käytössä jo pitkään ja sitä osattiin käyttää. Tammi
oli taas kallista ja melkein mahdotonta saada sellaisia määriä jota laivarakennus edellytti.
Männystä rakennettu laiva maksoi ainoastaan kolmanneksen verrattuna tammeen,
ja sen elinikä oli ainoastaan kolmanneksen verran lyhyempi kuin tammesta valmistettu.
Eli männystä valmistettu alus olisi mahdollista rakentaa myös suuri määriä
laivaston tarpeisiin. Esimerkiksi joukkojen ja sotatarvikkeiden kuljetuksiin.
Missä Briggharunin hylyn ja perinnelaiva Jacobstads Wapen tiet kohtaa?
Tieteellisesti ei vielä missään. Mutta olen itse vain sattumalta alkanut näkemään niin suuria
yhtäläisyyksiä näiden kahden aluksen välillä että asiaa kannattaisi tutkia tarkemmin.
Näin saisimme lisää tietoa aluksen identiteetistä ja ehkä myös sen historiasta.
Ensinnäkin täytyy ottaa huomioon että tämän kaltaisia aluksia rakennettiin paljon, ja useilla
telakoilla ja paikkakunnilla ja pitkällä aikavälillä. Eli eroavaisuuksia löytyy varmasti. Myös
käytetty rakennusmateriaali saattoi vaihdella. Jos piirustukset on laadittu 1758 ja jos
Briggharunin hylky on uponnut ehkä sata vuotta myöhemmin, niin se sopisi hyvin kuvaan.
Laiva saattoi olla rakennettu 1800-luvun alkupuolella ja oli viitisenkymmentä vuotta myöhemmin
varmasti täysin loppuunajettu ilman minkäänlaista kaupallista arvoa? Tämä voisi tukea
teorian, kansanperinnän mukaan, että alusta ajettiin tahallaan karille, vakuutusrahojen takia?
Oli niin tai näin mutta tämä on mielestäni yksi johtolanka joka olisi tutkimisen arvoinen.
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