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Inventering av muntliga uppgifter om äldre 
skeppsvrak och andra marinarkeologiska 
fornlämningar 

Av Christer Westerdahl 

1975 utförde författaren genom statens sjö
historiska museum en inventering av munt
liga traditionsuppgifter rörande äldre skepps
vrak och andra lämningar i skärgården vid 
Luleå. Arbetet ingick som en d d i sökandet 
efter och kartläggningen av genom fornmin
neslagen skyddade skeppsvrak i de vattenom
råden som berördes av vattenarbetena för 
byggandet av Stålverk 80. 

Följande år kunde detta arbete fortsättas 
med stöd av J. C. Kempes minnesfond och 
statens sjöhistoriska museum genom en inven
tering av Norrbottens, Västerbottens och 
delar av Västernorrlands kust. 

Följande redovisning är en sammanfatt
ning av de resultat som uppnåddes vid dessa 
inventeringar, en preliminär fornminnesin
ventering under havets yta. 

Sjöfolk och fiskare är och har framförallt 
varit en rörlig arbets- och befolkningsgrupp, 
vars muntliga tradition inte bara omfattar 
den egna hemorten. Det visade sig därför vid 
inventeringen för Stålverk 80 att det var nöd
vändigt att ta kontakt med sjöfolk längs hela 
Norrbottenskusten, för att få kännedom om 
vrakuppgifter och förlisningar i det aktuella 
undersökningsområdet. Många av de viktiga 
upplysningarna kunde hämtas hos personer 
bosatta i Kalixskärgården i norr. Med hänsyn 
till detta bör det i framtiden vara angeläget 
att bearbeta större, sammanhängande kust
områden, maritima kulturområden, i ett sam
manhang, t. ex. övre Norrlands kust, nedre 
Norrlands kust ned till norra Roslagen, Stock
holms skärgård (med kontakter mot Åland), 
inkluderande Roslagen och Södenr inlands 
skärgårdar, östergötlandskusten, Smålands-
kusten ned till Blekinge (med Öland) , Got

lands kuster, Skåneland (med kontakter över 
Öresund och till Bornholm), södra och norra 
delen av Västkusten (med kontakter mot 
Jylland och södra Norge) samt de större in
sjöarna var för sig. 

Sportdykare har utfört dykinventeringar 
längs våra kuster. Man har då valt ut ur sjö-
fartshistorisk synpunkt intressanta områden, 
t. ex. vatten längs gamla segelleder, invid fyr-
platser, bakar och andra sjömärken, för av
sökning. Däremot har man inte alltid i förväg 
försökt kartlägga de uppgifter som kan finnas 
rörande förekomsten av vrak i området, häm
tade ur människors hågkomster eller ur arkiv
handlingar. Av egen erfarenhet vet jag, att 
den förra typen av inventeringar ger en obe
tydlig utdelning i förhållande till de insatser 
som görs — även om de bedrivs med utveck
lad metodik och avancerad teknisk utrust
ning. Den tid som åtgår för att avsöka även 
begränsade bottenområden i våra vatten, med 
mycket liten siktbarhet, är mycket stor. 

Genomgång av arkivalier har en viss fördel. 
Man kan finna uppgifter om faktiska förlis-
ningsplatser. Det är dock i det sammanhanget 
viktigt att hålla i minnet att förlisningsplatsen 
sällan är identisk med vrakplatsen. Fartyget 
kan ha drivit långa sträckor genom sin egen 
flytkraft eller på lasten, efter att besättningen 
övergivit det. Det rör sig i sådana samman
hang ofta om förvånande distanser. Ett 
exempel från Norrbotten berättar t. ex. att 
mindre delar av ett förlist fartyg drivit drygt 
10 sjömil. 

Av de nämnda skälen bör en bottenavsök
ning aldrig tillgripas förrän en inventering av 
muntlig tradition utförts rörande förekomsten 
av uppgifter om vrak, förlisningar m. m. i det 
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område som avses undersökas. Med lokalbe
folkningens hjälp kan de dyrbara dykarinsat-
serna koncentreras till vissa indikerade om
råden, faktiska nätfästen, vrak eller ungefär
liga vrakpositioner. 

I samband med sportdykares insatser, spe
ciellt Paul Beckmans, "Ringarens" upptäc
kare, fick mina tankegångar ovan ett gott 
stöd. Paul Beckman är född i Östra Eds kust
socken i nordligaste Småland och är också 
bosatt där. Som vrakletare har han därför 
ett oomtvistligt försteg: han känner folket, 
speciellt fiskarna, och kan kontinuerligt um
gås med dem på ett naturligt sätt och få 
värdefulla tips över hela sitt aktionsområde. 
Det är inte bara på "Ringaren" som han har 
omsatt tipsen i praktiken. I Tjusts skärgård 
har han under årens lopp kunnat lokalisera 
drygt ett 50-tal äldre vrak, genom sägner och 
berättelser om nätfastnor. 

Det är förvisso inte allom förunnat att kun
na "arbeta" på fältet. Undervattensarkeologi 
har fått förbli en hobby för de flesta. Det 
krävs mycket tid och tålamod för att vinna 
de åtrådda upplysningarna. Enda möjligheten 
är strängt taget att på avlönad arbetstid in
ventera folks kunskaper och traditioner. Först 
1975 öppnades dörrarna för mig själv, sedan 
jag genomgått den marinarkeologiska D-kur
sen (vid institutionen för arkeologi vid Stock
holms universitet). Idéerna växte till full viss
het vid arbetet i Norrlands skärgårdar. De 
slutsatser jag framför här är alltså delvis en 
biprodukt av den inventeringen: 

1) En viktig källa till faktiska vrakpositio
ner är lokalbefolkningens, särskilt fiskarenas, 
kunskaper och traditioner. Det gäller såväl 
uppgifter om hinder för nät- och trålfiske 
som sägner och traditioner om förlisningar. 
Denna kunskap följer, som jag redan antytt, 
maritima kulturområden och är stadd i snabbt 
försvinnande. Detta innebär, att för fornmin
nesvården helt ovärderliga upplysningar om 
några år är oåterkalleligen borta. 

2) Eftersom trävrak efter en förlisning of
tast driver långa sträckor, kan de angivna för-
lisningsplatserna ur lokaliseringssynpunkt vara 
felaktiga. 

3) När en inventering av den här aktuella 
typen är genomförd kan, bl. a. på grund av 

arbetets stora omfattning, de fornminnesvår
dande myndigheterna samarbeta med seriöst 
arbetande och kvalificerade sportdykare för 
att i detalj lokalisera och besiktiga de funna 
objekten. 

4) Arbetet kring vrak och förlisningar kan 
aldrig bedrivas i ett vakuum, utan måste ingå 
som ett bidrag till kunskapen om kulturpro
dukter, handel och sjöfart. Man kan också, 
omvänt säga att kunskapen om handel och 
sjöfart kan leda rätt i jakten på fornläm
ningar under vattnet. Det är därför nödvän
digt att i studiet dra in olika slag av bak
grundskunskap. Några exempel: kust- och 
strandlinjebundna fornlämningar på land 
(sjömärken, labyrinter, hamnanläggningar, 
bebyggelsespår), kulturgeografi, kartografi, 
bebyggelsehistoria, näringshistoria, seglings
teknik, kännedom om vindar, strömmar, is-
förhållanden, kvartärgeologi (landhöjningens 
förlopp, pollenanalys), ortnamnsforskning, ja 
t. o. m. botanik kan komma in (exotisk vege
tation på ballastplatser och dylikt). Flera av 
de senare momenten har kommit till använd
ning vid sjöhistoriska museets undersökningar 
av medeltida hamnar på Gotland och i Norr
land. 

Inventeringsarbetet 

Inventeringsarbetet inleddes i Stockholm ge
nom 1) excerpering av förlisnings- och vrak
register på statens sjöhistoriska museum. Alla 
kända förlisningar och eventuella vrak fick 
därvid ett särskilt arbetsnummer. Uppteck
ningarna infördes i en arbetspärm, 2) stu
dium av sjökort, ekonomiska och topografiska 
kartor; införande på dessa av numrerade 
punkter för varje förlisningslokal och even
tuell vrakplats, samt relevanta ortnamn (klar
text) och, mera selektivt, fornlämningar på 
land. Därvid utnyttjades givetvis riksantikva
rieämbetets fornlämningsregistcr. Som arbets-
karta utnyttjades genomgående sjökort. I 
stället för de lösa rullarna av sjökort bör man 
om möjligt använda de behändiga båtsport-
korten i pärm vid själva fältarbetet. 3) stu
dium av allmän bakgrund och förutsättningar 
för inventeringen, litteraturgenomgång, lokala 
kontakter. 

Inför fältarbetet gällde det att göra all-
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mänheten uppmärksam på att en inventering 
skulle äga rum. Av viss vikt var att jag kunde 
utnyttja personliga kontakter med norr- och 
västerbottnisk press och få "annonser" införda 
där. 1976 understödde för övrigt sjöhistoriska 
museet med en särskild pressrdease. Samtliga 
lokaltidningar i området, och även lokalra
dion, tog in inventeringsupprop av skilda slag. 
Det direkta värdet av sådana "annonser" kan 
emellertid diskuteras. Föga mer än 5—6 tips 
av totalt närmare 700 (dvs. knappt 1 % ) 
har hittills direkt föranletts av tidningsnotiser. 
En allmän erfarenhet är att krav på speciella 
åtgärder, t. ex. telefonsamtal, brev eller dylikt 
sällan möter något gensvar hos gemene man. 
Det är emellertid att märka att pressannon
seringen tjänar ett dubbelt syfte: förutom det 
direkta — att få in tips — även att skapa ett 
intresse. Vaksamheten skärps. Man har bör
jat fundera och diskutera sinsemellan, när in
venteringen tar sin början. 

Själva inventeringen i fält bör i möjligaste 
mån bedrivas som personliga intervjuer, i 
minsta möjliga mån som telefonsamtal. Här 
får inventerarens personlighet avgöra tillväga
gångssättet. Jag föredrar att möta potentiella 
uppgiftslämnare på tu man hand. 

Jag vill dessutom anföra, att inventeraren 
i utbyte mot information aktivt bör sprida 
upplysningar om faktiska förlisningar, ja 
överhuvudtaget den inhämtade kunskapen. 
Han/hon bör bokstavligen kunna sitt område 
med ledning av arbetskartan. Jag har funnit 
att intresset för sjöfart och sjöolyckor påtag
ligt har ökat genom detta ömsesidiga utbyte. 

Det totala antalet personer jag kontaktade 
under tre veckor 1975 var så högt som 120, 
under 2]/z månad 1976 hela 350. Det säger 
sig för övrigt självt att någon bandinspelning 
av intervjuerna därför aldrig kunde komma 
ifråga. 

De viktigaste uppgiftslämnarna är och för
blir fiskarena. För att mängden av informa
tion skall kanaliseras rätt fordras också att 
deras historia, vanor och fiskeredskap är 
kända: var fiskar man t. ex. med trål? (lant
bruksnämnderna kan upplysa). Hur djupt 
går man ned? Hur är bottnarna? Var finns 
andra möjliga hinder på bottnarna än vrak 
(t. ex. sjunktimmer, gamla prickar eller rem

mare)? Vilka fiskeredskap används i övrigt 
och i så fall var och hur? 

Angående själva intervjumetoden kan kon
stateras, att den ena intervjun oftast ger den 
andra. Nya tips om kontaktmän och andra 
uppslag strömmar ständigt till. Anteckningar 
fördes fortlöpande i en dagbok, där bokstav
ligen allt fann sin plats, alla tips infördes 
vidare direkt på arbetskartorna med så kor
rekt positionsangivdse som möjligt. En klar 
distinktion upprätthölls mellan olika katego
rier av tips, speciellt mellan förlisningsplats 
och vrakplats. 

Naturligtvis ger intervjuerna många för 
bakgrunden värdefulla upplysningar om folk
kultur och näringsliv i området (säljakt, fiske, 
järn- och glasbruk, lastageplatser, ballastplat
ser, sågverk, flotlning, representativa fartygs
laster, sjömansliv osv. Dessa antecknades gi
vetvis också. Dessutom kan belysas t. ex. olika 
lokala båttyper, fiske-, sköt- och lagnbåtar, 
lots- och tullskutor eller vedfartyg. Även så
dana sägner som endast perifert berörde sjö
farten antecknades. 

En systematisk registrering av hamnar, 
lastage-, ankar-, ballast- och varvsplatser på
börjades under inventeringen 1976. Hamnar
na måste a priori anses vara av marinarkeolo-
giskt intresse (jfr undersökningen av Djur
hamn i Stockholms skärgård: se SSHM:s ar
kiv). Varven är intressanta, eftersom dit in
bogserats havererade fartyg för uppläggning, 
vilka stundom sjunkit på vägen, eller sänkts. 
Vid nybyggen kunde konstruktionsdelar också 
överföras från upplagda fartyg till de nya 
skroven. 

ö v r e Norrlands varvshistoria går längre 
tillbaka än man vanligtvis tror. Allmogebåtar 
har givetvis byggts sedan kolonisationen, men 
även i Kronans regi är verksamheten tidig: 
galejor till örlogsflottan byggdes på 1500-
talet i Kåge i norra Västerbotten. Incitamen
tet till de stora fartygsbyggena under slutet 
av 1700-talet och 1800-talets förra hälft kom 
genom den store fartygskonstruktörens, Fred
ric H. af Chapman, upptäckt av skogsresur
serna i Norrbotten. Vid 1830-talet hade Norr
landskusten 1/3 av Sveriges handelsflotta. 

Angående traditionens relativa fortlevande 
finns en klar tendens till att folkminnet lever 
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längre i de områden där skärgården och far
lederna ligger nära land och i större, lantliga, 
bosättningsområden, t. ex. i Jävreområdet 
söder om Piteå och Storöhamn i Kalix, Norr
botten. Luleområdet har emellertid i detta 
avseende påverkats negativt av stadens när
het. I alla områden är det tydligt, att om-
lokalisering och utflyttning lämnat stora luc
kor i traditionerna. Särskilt fisket har drab
bats. Yrkesfiskarna blir allt färre. 

Den muntliga traditionens beständighet va
rierar. Som exempel kan nämnas, att det i 
Storöhamn i Kalix var helt bortglömt att en 
norsk brigg totalförlist alldeles utanför sam
hället för blott ca 100 år sedan. A andra 
sidan berättades om en betydligt äldre för-
lisning, som hade haft direkt betydelse för 
orten: en besättningsman sades ha bosatt sig 
i en grannby. 

Inventeraren är dock inte alldeles utläm
nad åt en ojämn tradition. Lokala forskare 
kan lämna mycket värdefulla bidrag till ar
betet. I Västerbotten har sålunda i stort sett 
hela det tillgängliga arkivmaterialet genom-
gåtts av redaktör Kurt Boberg i Umeå och 
kusttullmästare Alf Öhman i Skellefteå. De
ras material bygger i viss mån på förarbeten 
som gjorts av redaktör Carl-Ola Andersson, 
Skellefteå. Piteskärgården i Norrbotten har 
täckts av redaktör Allan Forsberg, Piteå. I 
någon mån har dessa forskare också upp
tecknat muntligt material. 

Vid en inventering av ett område är det 
också i hög grad av intresse att inrikta under
sökningen på de lokaler som har benäm
ningar med maritim anknytning. De började 
systematiskt upptecknas vid 1976 års invente
ring. I huvudsak omfattar de följande grup
per: 

1) Namn som förekommer på sjökort. 

2) Namn som förekommer på sjökort och/ 
eller topografiska och ekonomiska kartor. De 
senare tycks ha betydligt korrektare transkri-
bering och förekommer dessutom ymnigare 
än på sjökort. 

3) Namn som blott används av lokalbe
folkningen. Dessa namn kan ersätta andra på 
kartor eller sjökort. Ibland är de informativa 
för den initierade ortsbon. Gamla Bräckaren, 
ett grund i södra Norrbotten, kallas av fiska

rena Westerbergs grund efter en lots, som 
sägs ha fört upp ett fartyg på just det grun
del. O m fartyget sedan sjönk där förmäler 
inte våra källor. Ofta är det frågan om ytterst 
små lokaler, ett enstaka grund i en grupp 
som kan ha ett kollektivt namn, typ: Mellan-
grundsbrotten, Hamnskären. 

4) Namn som t. o. m. försvunnit hos lokal
befolkningen. De är ofta av samma typ som 
3) . Enda sättet att komma åt dem är att söka 
i äldre skifteshandlingar, där utskiftade fiske
platser anges med namn. 

Ortsnamnsforskare (speciellt Ivar Modeer 
1933, 1936, 1945 1956) har verkat för att 
inrikta intresset på grund eller öar, som bär 
personers egennamn eller namn som ur
sprungligen skulle kunna vara fartygsnamn, 
t. ex. Persgrundet, Inezgrundet. Det har i 
vissa fall visat sig kunna ledas i bevis, att 
egennamnets ursprung ligger i namnet på en 
båt, som gått på just där eller namnet på 
skepparen eller lotsen som förde fartyget. 
Andra viktiga namntyper innefattar namn 
på skeppstyper: exempelvis knarr, bussa, 
snäcka. Alla typerna kan förekomma bland 
namn enligt ovan. Med tanke på deras po
tentiella värde för marinarkeologin bör de 
systematiskt upptecknas, innan de helt för
svinner. 

Det har nu gått så långt, att fiskelokalerna 
i skifteshandlingar kan vara svåra att ens 
fästas vid rätt grund eller skär, eftersom den 
senast använda benämningen på detta nu
mera är okänd för lokalbefolkningen. 

Därmed går jag in på en allmän redovis
ning av namntyper. 

Det finns åtskilliga namn av intresse för ett 
studium av den totala maritima bilden i kust
bygderna: fartygsleder, hamnar, näringar och 
sjöfartens villkor i allmänhet. Ibland kan 
också ortnamn direkt tyda på förekomsten av 
vrak. Tolkningen är dock sällan entydig utom 
i ett ytterligt fåtal fall. Följden är givetvis, att 
ortnamn i stort förblir av låg dignitet som 
indikatorer i jämförelse med faktiska vrak
uppgifter. En jämförelse med registrerade 
objekt av annan typ visar dock ofta, att 
samma osäkerhet vidlåder också dessa. Jag 
sätter själv godtyckligt gränsen för "maritimt 
objekt", där ortsbefolkningen självmant på-
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pekat ortnamnets intresse för mitt syfte, näm
ligen vraksökningen. Följande kategorier har 
jag preliminärt tyckt mig kunna urskilja: 

Nationalitetsnamn. Dessa kan ange en kon
takt mellan kustområdet i fråga och andra 
länder eller områden. I några fall är det fråga 
om fiskegrund, som kan ha utnyttjats av en 
viss nationalitetsgrupp. Inte överraskande är 
namnen på Finn- (Taväst-) flest i öv re Norr
land. I övrigt kan nämnas få namn på Norsk-, 
Fransk-, Fransman-, Kanada-. Som jämförelse 
kan nämnas, att det i nedre Norrland också 
förekommer namn på Garp- (Tysk-), Lapp-, 
Est-, Åland-, Dansk-. En närbesläktad namn
typ härleds från olika områden inom landet. 
Mas-, Gävle (bo)-, Axmar-, Bollsta-, Pit-. 

Om sjöyrken vittnar namn på Kapten-, 
Skeppar-, m. fl. 

Namn angivande skeppstyper. I övre Norr
land förekommer i huvudsak namn på Skut-, 
Båt-, Skepp-, Pråm-, Snack-, Kugg- (se ne
dan) . I nedre Norrland kan dessutom före
komma namn på Bus (s)- (jfr B. Ohlsson 
1939, m. fl.). Barsa (Bursa)- (jfr H. Hans
son 1960). Drak-, Kyrkbåt-, Storbåt-, Hax 
(e)- , Tremänning-. Dessa namn torde likaså 
indikera en tidigare maritim anknytning. 

I tre kända fall talar ortnamn i mellersta 
Norrland direkt om vrak: Skutvraksudden, 
Skutvraket, Vrakoren. 

Lednamn. Bidrag till kunskapen om äldre 
sjöleder ger namn på Led-, Styr-, Me (d ) -
(att segla efter me innebär att segla direkt 
efter ögonmärken — enslinjer — och erfaren
het ) . Sjömärken utefter leder antyds av 
Stång-. Båk-, Kors-, Stav-, Stak-, Stolp-, 
Kummel (Kumlan)- , Kalmarn, Bote-. Av 
dessa förekommer ett fåtal i övre Norrland. 

Namn angivande hamnar, ankar- och 
lastade plåt.ser. Den största gruppen av intresse 
bland skärgårdsnamnen är utan tvekan nam
nen på -hamn, minst 50 i övre Norrland, för 
hela Norrlandskusten över 200. Andra namn 
av intresse i sammanhanget är sådana på 
Last-, Ankar-, Pål-, Ring-, Moring-, (för för
töjning). Krog- eller Gäst-, Namn på Kalk-, 
Salt-, Ved-, Tjär (a)- , Kol-, Tegel-, Malm-, 
Järn-, (Gruv-) kan visa på platser där dessa 
varor inskeppats, i några fall har de bevis
ligen även kunnat beteckna platsen för en 

fartygslast av detta slag, som gått i djupet. 
Namn som kan antyda delar av vrak eller 

skeppsutrustning är: Block- (vanligast sten
block), Nagel-, Pump-, Klock-, T u n n ( a ) - , 
Spir-, Segel-, Vant-, m. fl. 

Om äldre varvsplatser talar namn på 
Varv-, Bygg-, Byggnings-. 

Auktoritetsnamn. Som sådana vill jag be
teckna namn med anknytning till värdslig 
eller religiös auktoritet. Jag känner till ett 
dussintal exempel från övre Norrlandskusten. 
Namn med religiös anknytning är: Biskop-, 
Präst-, Munk-, Gudman-, Jungfru- (Fru-) , 
Kors-, S:t Olof-. Namn med värdslig anknyt
ning är t. ex. Kungs-, Fogd-, Domar-, Rid-
dar-, Junker-, ni. fl. 

En intressant namngrupp ur vår syn
punkt är namnen på Kugg-. De har av 
Crumlin-Pedersen (1965) tolkats som kvar
levor av de frisiska koggskeppens expansion i 
Östersjön under vikingatiden. Även högme
deltida hansakoggar kan ha kommit ifråga 
som namngivare. I Norrbotten dyker en till 
synes närbesläktad namngrupp upp vid Stor
ön i Kalix skärgård: Kuggarna, Kuggen 
(Stor- och Lill-), Kuggrynnan. Jag höll själv 
i min rapport till statens sjöhistoriska mu
seum möjligheten öppen, att det kunde röra 
sig om ett dialektord. Ortnamnsforskaren 
Gunnar Pellijeff kunde också i brev bekräfta 
detta: "kugg" kunde här motsvara det syd
ligare "knagg" och bör alltså uppfattas som 
rent naturbeskrivande. Det är möjligt, at t 
detta inte är sista ordet i frågan, men skepsis 
är ändå i hög grad på sin plats. Ett ytter
ligare kuggnamn i övre Norrland är skäret 
Kuggen söder om Hörnefors i södra Väster
botten. I nedre Norrland tycks Kuggören vid 
Hornslandet vara det enda exemplet. 

Ortnamnen bör vid sammanfattning av in
venteringen bringas att tjänstgöra i sitt sam
manhang. Ortnamnsuppteckningar bör gi
vetvis ske i samarbete med professionella ort
namnsforskare. 

För studiet av äldre sjöleder och hamnar 
kan urskiljas en serie ackumulationer (fig. 1) 
av belägg, där ortnamnen ingår som en kom
ponent: 

1) Området kring Storön i Kalix skärgård, 
Norrbotten, där en äldre fartygsled enligt 
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Fig. 1. Ackumulationer av marinarkeologiska be
lägg längs Norrlandskusten. Området söder om 
Örnsköldsvik är ofullständigt inventerat. Märk de 
förhållandevis jämna avstånden mellan S:t Olofs 
hamn på Drakön, Kyrkesviken i Grundsunda, Jung
fruhamnen på Bjuröklubb och område nr 1, Storön 
i Kalix. Produktion: förf./Britta Eriksson, Statens 
sjöhistoriska museum. — Concentrations of sample 
of marine archaeological interest along the northern 
part of the Baltic coast of Sweden. 

kartmaterial och tradition passerat de nu helt 
uppgrundade sunden (nu näs eller halvöar) 
vid Siksundet, Storöhamn och Båtskärsnäs. 
Av ortnamn kan nämnas det mycket intres
santa '"Companisundet", nu försvunnet, upp
taget på skifteskarta 1646, som namn på det 
dåvarande sundet vid Storöhamn, flera namn 
på hamn-, skut-, kugg- och båt-, namnet 
Korsskär längs leden. Fornlämningar, bl. a. 
husgrunder på relativt hög höjd vid strand
linje på ön Berghamn, labyrinter vid Sik-
sundet. I mitten på 1300-talet möts ärke
biskopen av Uppsala och biskopen av Abo i 
en hamn, betecknad som "oppidum" med 
namnet "Companasundh (Ahnlund, 1920)" 
mellan Luleå och Torneå kyrkor, vilket torde 
motsvara området. Nätfastnor. Varvsplats. 

2) Området vid norra Kågnäset, Väster
botten. I närheten finns Kågeområdet med 
viktiga förhistoriska fynd (Serning 1960). 
Här finner man sägner om vrak och vrak
plundring, nätfastnor, en ankarplats enligt 
1790 års sjökort, vissa fornlämningar och 
flera intressanta or tnamn: Stor- och Lill-
snäckhamnen (de enda av sitt slag i övre 
Norrland), Ankarberget, Skutudden m. fl. 

3) Området kring Burvik, Västerbotten. 
Angående grannorten Bureå (se Gustafsson 
1976). Ortsnamn Korsögern/Korsörarna, 
Jungfruviken, Pålhamnen. Förlisningsuppgif-
ter. Ankarplatser (Storsladan) enligt 1790 
års sjökort, varvsplats (Byggnäsudd). Vissa 
fornlämningar. 

4) Områden vid Tavastögern, SO Umeå 
i Västra Kvarken. På jämna avstånd avteck
nar sig här sannolika replipunkter för en 
äldre segelled, från inloppet till Umeå räknat. 
Jungfruögern utanför Tavastögern, Rovögern 
med labyrint, ankarplats enligt 1790 års sjö
kort, och flera mindre, nu uppgrundade sjö
leder (ortnamnet Ledskär), Korsögern vid 
spetsen på nästa näs, följt av Kyrkögcrn 
(Norrfjärden). Jfr särskilt Lundströms 
(1976) antagande om ortnamnstyperna 
(fig- 2 ) . 

5) Holmön i Kvarken, tillsammans med 
St Fjäderägg, Ängesön, Grossgrunden och 
Holmögadd uppvisar ön Bottenhavets (och 
en av Östersjöns) största kända vrak- och 
förlisningsfrekvenser (t. ex. Boberg 1976). 
Ett vrakfynd är dessutom känt på land, ovan
för 5 m-kurvan på topografiska kartan, i en 
nu uppgrundad vik upp mot nuvarande By-
viken (ortnamnet Båtögern på land) . Åt
skilliga fornlämningar. I omedelbar närhet 
flera ankarplatser, varav åtminstone tre på 
sjökort av år 1790. I området kan eventuellt 
sägas ingå ett intressant medeltida fynd från 

Fig. 2. Exempel på arbetskarta. Sjökort 512 Bred
skär—Umeå—Holmön. "Marilima objekt," förlis-
ningsuppgifter och äldte sjöleder inprickade. Om
fattar områdena 4 och 5 i listan över ackumulatio
ner av marinarkeologiska belägg. — Example of 
inventory map: regular sea chart with recorded 
older sea routes, place-names and objects or areas 
of supposed marine archaeological interest. 
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Tabell. Inventeringens kategorier. Preliminär uppställning. 

Norrbotten 
1975 1976 

Funna kartor 3 — 
Siigner, hörsägner 24 17 
Sägentyp: blindfyrar 

vrakplundring I 1 
Faktiskt upptäckta eller synliga rester av vrak 28 7 
Förlisningsplatser enligt SSHM:s register (ung. lokali
serade) 29 3 
Okänd plats (enligt förlisningsregister) 3 —• 
1 historisk tid känt vrak eller känd förlisningsplats . . . . 28 26 
Fastnor/nätfästen 23 39 
Ankarplatser; hamnar-, lastageplatser 17 97 
Objekt lokaliserade genom ekolod 4 1 
Lösfynd (antydande vrakförekomst) 4 11 
Förlisningsuppgifter med obestämt läge 3 •— 
Båtfynd på land 4 9 
Ortnamn 4 18 
totala antalet reg. ortnamn under gemensamt kollektiv-
nummer är ca 300 
Ballastplatser ca5 •— 
Varvsplatser 2 ca45 

BD totalt 

3 
41 

2 
35 

32 
3 

54 
62 

114 
5 

15 
3 

13 
22 

Västerbotten 
1976 

36 

1 
65 

113 
1 

48 
53 
99 

2 
20 
13 
10 
25 

Totalt 

3 
77 

3 
100 

145 
4 

102 
115 
213 

7 
35 
16 
23 
47 

ca 5 
ca47 

ca 3 
ca 39 

ca 8 
ca86 

St Fjäderägg (Serning 1960) (fig. 2 ) . 
6) Norrbyn I Norrbyskär i östra Västerbot

ten. I området ingår de ålderdomliga ort
namnen Kalmarn och Kuggen, vrak och för
lisningsuppgifter. Vissa fornlämningar, bl. a. 
labyrint (Snöan). 

7) Området norr om Galtström i Medel
pad. En smått unik ansamling av ortnamn 
på bl. a. Jungfru-, Kyrk-, Hamn-, o. s. v. 
Detta område tjänar blott som en antydan 
om mellersta och nedre Norrlands delvis re
dan kända ackumulationer. 

Till detta bör fogas att fornlämningarna i 
norra Norrlands skärgård bitvis är ofullstän
digt kända. 

De redan kända och delvis undersökta me
deltida hamnarna Drakön, Kyrkesviken, 
Jungfruhamn och Kyrkbyn (Piteå) redovisas 
av Huggert (1976), Eklund (1973, 1974), 
Gustafsson (1976), Lundholm (1976) och 
Lundström (1976). 

Angående labyrinternas förekomst har jag 
stött mig på ännu opublicerade undersök
ningar av redaktör John Kraft, Uppsala. 

Sjöleder utöver de nu nämnda har in-
märkts på arbetskartor i enlighet med äldre 
sjökort och traditioner hos ortsbefolkningen. 

En annan kategori marina objekt av in
tresse vid inventeringen är, som antytts av 

ortsnamnstyperna, lösfynd som kan härröra 
från förlista fartyg. Ett exempel är mynt
fynd. I två fall har sådana fynd längs Norr
landskusten sannolikt lett till bestämning av 
positioner för vrak. 

I Västernorrlands län har preliminärt regi
strerats ett 100-tal objekt. Inventeringen vän
tas nästa år (1977) fortsätta med detta län 
och nedre Norrland, så småningom ned till 
och med Stockholms skärgård. 

De objekt som registrerats kan preliminärt 
indelas i följande kategorier. I flera fall har 
objekt måst redovisas på flera kategorier (An
talen är också preliminära men torde endast 
behöva justeras marginellt. Samtliga är redo
visade på sjökort och i skrivna rapporter på 
statens sjöhistoriska museum.) 

Totalt registrerades ca 150 objekt 1975, ca 
550 1976, tillsammans alltså ca 700. Det kan 
naturligtvis verka smått imponerande med 
en lista på ca 700 registrerade objekt från 
ett så relativt kort fältarbete. Antalet ger 
emellertid en falsk bild av det faktiska resul
tatet. Underförstått är, att vrakpositioner 
kanske bara omfattas av en tredjedel av det 
totala antalet objekt. Vrakuppgift och förlis-
ningsuppgift upptar ju vardera ett nummer. 
Många registrerade objekt är säkert dubbla 
eller flerdubbla hänvisningar till samma vrak/ 
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förlisning betraktad ur olika perspektiv (vrak

delar, lösfynd o. s. v . ) . Där osäkerhet före

ligger, markeras detta dock i listan över ob

jekt. I flera fall är vraken jämförelsevis mo

derna och av ringa marinarkeologiskt intresse, 

i något fall har de troligen hunnit bärgas och 

huggas upp. Positionerna angivna på kartor

na är genomgående approximativa. Flera 

fastnor/nätfästen kan dessutom förutsättas 

avse sjunktimmer m. m. De väsentliga objek

ten omfattar troligen 50—100 nummer. 

Efter att inventeringsresultaten slutbehand

lats, vidtar detaljlokalisering och besiktning 

av objekten. Det är då enligt min uppfatt

ning naturligt, att inventeraren kontaktar 

sportdykare i lokala klubbar anslutna till 

Svenska Sportdykarförbundet. I mitt fall sam

tyckte klubben Polar i Luleå 1975 att utföra 

arbetet på frivillig bas. Polar har därefter 

kontaktat flera klubbar i Norrbotten för sam

arbete. De ansvariga förband sig att inkomma 

med fortlöpande rapporter. Vi hoppas att 

experimentet skall slå väl ut. I Västerbotten 

följdes samma linje 1976, och klubbar kon

taktades i Skellefteå och Umeå. 

När så slutligen någon form av översikt 

kring beståndet av fornlämningar under vat

ten är verklighet, kan det bli aktuellt att 

värdera objekten inför en uppmätnlng/foto-

grafering/detaljdokumentation. 

Exempel på registrerade uppgifter om marin

arkeologiska objekt (1975) 

1) Holmsundet, Björkbyn. Top. kartan Luleå NO 
U T M 793 524 "G:t skutwrak" utmärkt på karta 
från 1752: "N:o 273 Continuation af Chartan 
öfwer Biörsbyn uti Luhleä Socken Tredje Fögde-
riet och Wästerbottens Lähn afmätt 1752 af GAA 
( ? ) . " 

53) Västra Gräddmanshällan. Förlisnings- och 
vrakplats för briggen "Reform" Norge 1866. Se 
förlisningsregistret. Enligt fiskarna skall området 
S grundel vara fyllt av "fastnor", varför man ogär
na nät- eller trålfiskar i närheten. Det är alltså 
okänt om vraket finns där. 

59) "Fördärvet". Enligt traditionen skulle här 
på 1700-talet en spansk (?) skuta ha gått under. 
Skepparen, den ende överlevande, som i varje fall 
var spanjor, räddades i land på Likskär ((Ligg
skär) och kom sedermera att bosätta sig i Pålänge, 
där traditionen gätt vidare. 

125) Svartänget. N. Degersjön U T M 232 226 
på Top. Byske NV. Bätfynd vid sjö, ej upptaget. 
Fyndet gjort vid dikesgrävning, Waldemar Westin, 
Jävre, f 1900, som var med, berättar att året var 
1920, och att man fann båten på nivå med foten 
när diket grävts ned så att stor-(flottar)stövlarnas 
överkant var i höjd med mark-(myr)ytan d. v. s. 
ca 1—1,30 m. Stället läg då i sjökanten, där diket 
gick ut — men ungefär samtidigt med diket sänk
tes sjön och båtfyndet ligger nu ca 100 m upp på 
land. 
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Inventory of Oral Traditions 

Before any underwater reconnaissance for 
shipwrecks can be carried out, an extensive 
inventory ought to be made of traditions 
about founderings/wreckages and other rele
vant finds, especially obstades to fishing on 
the bottom of the sea. 

The author expresses the following opini
ons, partly based upon the two years of 
fieldwork of this kind in the Norrbotten and 
Västerbotten coastal regions in the extreme 
north of the Baltic: 

1. Since wooden wrecks tend to drift afloat 
long distances after they have foundered, most 
statements in written documents on places of 
founderings or suspecled dangerous areas 
would be of little interest for the localization 
of the final resting places of wrecks. Instead 
a certain tendency can be discerned for 
wrecks to group along shorelines exposed to 
winds and currents. 

2. Therefore it seems that the only com-
paratively reliable source on the position of 
actual underwater objects is fishermen and 
other local people, who know the waters from 
their own experience. One fruitful category 
would be genuine tradition carried down by 
several generations in the same area, another 
the knowledge of justly feared and therefore 
precise localities where nets and trawls get 
stuck. This knowledge follows maritime cul
tural areas and is at the moment disappearing 
very rapidly. 

3. It seems that a firm cooperation must 

be established between qualified and respon-
sible skin divers and the archaeological autho
rities in order to locate and make a preli
minary documentation of the objects disco
vered in this männer. 

4. T o be able to follow up and interpret 
correctly the results of an investigation of the 
kind referred to above, the determined scholar 
has to have recourse to an interdisciplinary 
knowledge of e.g.: ancient monuments on 
land, the history of local economy and settle
ment, sailing techniques and routes, the study 
of place-names, quaternary geology, prevail-
ing winds and currents, even botany could 
be of interest (to discover ballast sites). 

The Northern Norrland investigation serves 
here as a pilot study on the validity of these 
statements. They seem to work surprisingly 
well. During a three week fieldwork in 1975 
the approximate yield was 150 registrered 
marine objects, whereas the 2/2 months of 
1976 stepped up the yield to all-in-all 700. 
In addition anchor-sites, harbours, wharfs 
and place names have been collected and 
sorted out systematically. The author has put 
up a priority list of single objects as well as 
regions of accumulated evidence for further 
investigations. The author wishes to point out 
that the results are as yet preliminary but 
the work will continue in the pilot area and 
along the Baltic coast of Sweden down to 
the outskirts of Stockholm. 
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