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Vraket under Hokvinden
I maj 2017 utförde Nordic Maritime Group en arkeologisk förundersökning av en 
fartygslämning, RAÄ Karlskrona 86, i den nordvästra delen av Örlogshamnen 
i Karlskrona. Syftet med förundersökningen var att avgränsa vraket, som till 
största delen ligger under botten, inför en planerad muddring i hamnen. Under
sökningen resulterade i att vrakets läge kunde bestämmas och avgränsas till ett 
cirka 25 meter långt och 7 meter brett område under virkesskjulet Hokvinden. 
Genom dendrokronologi kunde fartygsskrovet dateras till perioden 1640–1720 
och troligen har fartyget blivit vrak någon gång mellan 1680 och 1750. Provenien
sen talar för att fartyget byggts i ett kustområde i norra Bottenviken.

In May 2017, Nordic Maritime Group carried out an archaeological investigation 
of a shipwreck, RAÄ Karlskrona 86, in the northwestern part of the Naval base 
in Karlskrona. The purpose of the investigation was to define the extent of the 
wreck under the sea floor ahead of a dredging project in the area. The position 
and extent of the wreck was determined and delineated to an area measuring 
about 25 times 7 meters. Through dendrochronology, the ship’s hull could be 
dated to the period 1640–1720, and most likely, the ship wrecked sometime bet
ween 1680 and 1750. The provenance of the ship timbers indicates the ship was 
built in a coastal area in the northern part of the Gulf of Bothnia. 
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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde i maj 2017 en arkeologisk förundersök-
ning av en fartygslämning, RAÄ Karlskrona 86, i den nordvästra delen av Örlogs
hamnen i Karlskrona (figur 1). Förundersökningen bekostades av Fortifikations
verket och syftade till att avgränsa lämningen inför ett planerat muddringsföre-
tag som skulle kunna komma att skada vraket. Förundersökningen resulterade 
i att vrakets läge kunde bestämmas och avgränsas till ett cirka 25 meter långt 
och 7 meter brett område under den södra halvan av virkesskjulet Hokvinden. 
Länsstyrelsen i Blekinge län bekostade en datering av fartygslämningen och 
genom dendro kronologi kunde tidpunkten för fartygets byggnation bestäm-
mas till perioden 1640 till 1720 och troligast har fartyget blivit vrak någon gång 
mellan 1680 och 1750. Proveniensen talar för att fartyget byggts i ett kust område 
i norra Botten viken.

Figur 1. Översiktskarta som visar för-
undersökningsområdet i den nord-
västra delen av Örlogshamnen i 
Karlskrona. Karta: ESRI, bearbetad 
av Jens Lindström/NMG.
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Bakgrund
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Fortifikationsverket avser att lägga ut en flytbrygga samt muddra ett botten-
område i den nordvästra delen av örlogshamnen i Karlskrona (figur 2). I området 
finns sedan tidigare en registrerad fartygslämning, RAÄ Karlskrona 86, som på-
träffades i samband med pålnings- och schaktningsarbeten som utfördes 1983 i 
syfte att förstärka det virkeskjul, även kallat Hokvinden, som fortfarande finns 
på platsen. Fyndplatsen besiktades av Sjöhistoriska museet samma år och det 

Figur 2. Flygfoto som visar det pla-
nerade muddringsområdet, FMIS-
positionen för vraket Karlskrona 
86 samt virkesskjulet Hokvinden. 
Karta: Eniro, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.



9NORDIC MARITIME GROUP

BAKGRUND

kunde konstateras att det låg ett vrak på platsen som till större delen låg be-
gravt under bottensedimenten. Utifrån vrakets nedsjunkna läge, samt det ned-
brutna skicket på de bärgade vrakdelarna, bedömdes vraket utgöra fornlämning. 
Ett prov för 14C-analys insamlades från en av de bärgade bottenstockarna men 
någon uppgift om analysresultatet framgår inte i FMIS och inte heller i Sjöhisto-
riska museets arkiv.

Eftersom vrakets utbredning i området var osäker och att det var oklart hur 
de planerade muddringarna kommer att påverka lämningen gav Länsstyrelsen 
NMG i uppdrag att utföra en förundersökning för att avgränsa fornlämningen 
samt att insamla träprover för dendrokronologisk analys för att få en bättre date-
ring på vraket.
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Syfte

Huvudsyftet med den marinarkeologiska förundersökningen har varit att av-
gränsa fornlämningen RAÄ Karlskrona 86, dvs. att klargöra fartygslämningens ut-
bredning på och under botten. Ett sekundärt syfte var även att datera lämningen.
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Kulturmiljö och historik

Örlogsbasen i Karlskrona anlades redan på 1680-talet och är den direkta anled-
ningen Karlskronas existens. Efter den svenska annekteringen av framför allt 
Skåne och Blekinge i samband med freden i Roskilde i februari 1658, växte sig 
behovet av en örlogsbas i de södra isfria delarna av Östersjön allt starkare. Den 
svenska flottan som tidigare varit stationerad kring Skeppsholmen i Stockholm 
behövde en hamn som låg isfri större delen av året och varifrån man snabbt 
kunde segla ut och möta fientliga flottor. Huvudfienden var Danmark som un-
der den senare halvan av 1600-talet ofta var allierad med Nederländerna (Sten-
holm 1999:11).

Platsen för den nya örlogsbasen valdes med omsorg och man ville hitta en djup 
väderskyddad hamn som var lätt att försvara. Valet föll på ett område sydväst om 
Trossö där det fanns flera mindre öar vilka genom försänkningar och utfyllnader 
skulle kunna härbärgera den nya örlogsbasen. Karlskrona började uppföras på 
jungfrulig mark och fick sina stadsprivilegier redan i augusti 1680. Efterföljande 
år började den nya staden ta form även om det till en början gick långsamt.

Det krävdes dock en hel del arbete med att stänga till sunden mellan öarna för 
att få en skyddad hamnbassäng för den nya örlogsbasen. Arbetet med att fylla 
igen sunden var tids- och resurskrävande och för detta användes uttjänta fartyg 
som utfyllnader i bland annat kajer och bryggor men även som försänkningar 
i sund (Ekberg 2008:9). Fartyg sänktes framförallt under 1700- och 1800-talen 
och det finns flera historiska kartor som visar var de olika skeppsvraken ligger. 
På en karta från 1804 finns till och med många av vraken utmärkta med fartygs-
namn (figur 3).

Figur 3. På denna karta (beskuren) 
från 1804 finns flera vrak i anslut-
ning till Örlogshamnen ut ritade och 
flera av dem är till och med namn-
givna. Källa: Krigsarkivet (ur Hans-
son 2016:5).
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VRAKET UNDER HOKVINDEN

Sundet mellan Trossö och Lindholmen började försänkas redan i slutet av 
1600-talet och här sänktes flera större örlogsfartyg varav två lokaliserades vid 
en arkeologisk utredning 2015 (Hansson 2016).

Under 1800-talet genomfördes omfattande utfyllnader på den sydvästra sidan 
av Trossö där Kockums varv (tidigare Karlskronavarvet) ligger idag. På kartan i 
figur 6 framgår omfattningen av dessa utfyllnader tydligt.

Hokvinden
En hok, håck eller hoch, bestod av pålar nedslagna i sjöbotten. Pålarna fung-
erade som inhägnader för skeppstimret, som under den era då örlogsfartygen 
respektive master och mastbommar byggdes av trä förvarades i vattnet. Om-
rådet användes under 1700-talet för virkesförvaring och för detta ändamål be-
hövdes ingen takkonstruktion men de vertikalt nedslagna pålarna behövdes för 
att hålla skeppsvirket på plats.

I början av 1800-talet byggdes ett småbåtsskjul på några av hokpålarna och 
byggnaden kom därefter att kallas Hokvinden (figur 4). I det historiska kart-
materialet avbildas Hokvinden först från mitten av 1800-talet (Byggnadsminnes-
förklaring av byggnad nr 223, den s k Hokvinden på fastigheten Karlskrona 4:20 i 
Karlskrona kommun. Länsstyrelsen Blekinge län, 2007-02-13. Dnr 432-5674-05).

Figur 4.Hokvinden fotograferad från 
öster inifrån Örlogshamnen. I bak-
grunden syns Kockumsvarvets jätte-
lika skrovhall. Foto: Jens Olander.
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Tidigare undersökningar

1983
Vraket under Hokvinden påträffades vid pålningsarbeten som utfördes 1983 var-
vid Sjöhistoriska museet efter samråd med Riksantikvarieämbetet utförde en 
besiktning av lämningen. Det konstaterades att vraket var beläget under ett båt-
hus (Hokvinden) och att endast någon vrakdel var synlig ovan botten men att det 
gick att konstatera att vraket fortsatte under botten om man stack ner armen i 
de lösa sedimenten. I de schakt som upptogs i samband med pålförstärkningen 
av båthuset påträffades en del vrakdelar men de trädetaljer som vid dessa ar-
beten bärgades visade sig vara starkt nedbrutna. I samband med Sjöhistoriska 
museets besiktning, som utfördes av Bert Westenberg, bärgades en bottenstock 
för dokumentation och provtagning för 14C-analys varefter den lades tillbaka på 
botten (figur 5). Vad den 14C-analysen gav för resultat framgår dock inte i FMIS 
eller i Sjöhistoriska museets arkiv.

Av tillgängligt kartmaterial att döma framgick att inget båtskjul funnits på 
platsen 1797 och att det inte kunde uteslutas att vraket ingått i den utfyllnad 
som gjorts av angränsande landområden och att det vid uppförandet av båt-
skjulet inte ansågs utgöra ett hinder och därför tilläts ligga kvar (FMIS RAÄ 
Karlskrona 86).

Figur 5. Denna bottenstock bärga-
des för dokumentation och prov-
tagning 1983. Foto: Bert Westen-
berg/SSHM.
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VRAKET UNDER HOKVINDEN

2015
2015 utförde Sjöhistoriska museet en arkeologisk utredning inför sjöförläggning 
av en avloppsledning mellan Hasslö och Lindholmen i Karlskrona. Utredningen 
omfattade sonarkartering och dykbesiktning av sonarindikationer samt en antik-
varisk kontroll vid nedläggningen av avloppsledningen vid Lindholmsbron. På den 
västra sidan av Lindholmsbron påträffades två tidigare okända fartygslämningar 
och dessa kunde med hjälp av historiska kartor identifieras som regalskeppen 
Solen (1667–1696) och Victoria (1658–1686). Dessa fartygslämningar finns ut-
märkta på den västra sidan av Lindholmsbron på kartan i figur 6. Norr om Vic-
toria finns ytterligare två vrak utmärkta, Halfmånen och Carlshamn, men dessa 
ligger idag antagligen begravda under fyllnadsmassor norr om Lindholmsbron.

Solen

Victoria

Halfmånen

Carlshamn

´

Planerat muddringsområde

Dagens strandlinje

Utbredning fartygslämning

Figur 6. Utsnitt från 1804 års karta 
men med det planerade mudd-
ringsområdet och det faktiska lä-
get på fartygslämningen Karlskrona 
86 markerade. Kartan är rektifierad 
mot dagens strandlinje som återges 
som en orange linje. Karta: Krigsar-
kivet, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.
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Metod och genomförande

Förundersökningen, som bekostades av Fortifikationsverket, utfördes av Jens 
Lindström från NMG den 22 maj 2017 i samarbete med personal från Marin-
basen, vilka svarade för dykutrustning, båt samt ytorganisation.

Förundersökningen inleddes med att bottenområdet där muddring planeras, 
samt botten under Hokvinden, okulärbesiktades genom dykning varefter ett 
två meter långt armeringsjärn användes som sondstav för att lokalisera even-
tuella lämningar under botten. Uppstickande och synliga delar av vraket video-
dokumenterades. Efter sondning videodokumenterades påträffade vrakdelar 
varefter tre prover för dendrokronologisk analys insamlades från tre olika tim-
mer från fartygs lämningen. Då datering av vraket inte var huvudsyftet med un-
dersökningen bekostades den dendrokronologiska analysen av Länsstyrelsen i 
Blekinge län.
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Resultat

Vid den okulära besiktningen som inledde förundersökningen påträffades inga 
skeppstimmer vare sig ovan eller under botten i det planerade muddringsom-
rådet (figur 7). Däremot påträffades ett område med vrakdelar under den södra 
halvan av Hokvinden. Nära land på cirka en meters vattendjup, några meter från 
den stengrund som byggnadens västra kortsida vilar på, stack det upp fyra spant-
toppar av furu. Spanten stack upp mellan 0,1 och 0,3 meter och de var kraftigt 

Planerat muddringsområde

RAÄ Karlskrona 86

Hokvinden

Okulärbesiktigat område

Utbredning fartygslämning

0 10 20 m

´

Figur 7. Ortofoto över den nord-
västra delen av Örlogshamnen med 
det okulärbesiktade området samt 
vrakets läge under Hokvinden mar-
kerat. Den blå punkten visar vrakets 
position enligt FMIS. Källa: FMIS, be-
arbetad av Jens Lindström/NMG.
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REsULTAT

eroderade (figur 8). Spantraden fortsatte i riktning mot byggnadens stengrund 
och det förefaller som att grunden till Hokvinden är lagd ovanpå vraket. Synligt 
på botten under Hokvinden stack det upp enstaka bordläggningsplankor av furu 
samt en kraftigt löst liggande bottenstock som bärgades för provtagning varefter 
den lades tillbaka på botten. Det visade sig att det var samma bottenstock som 
bärgades för provtagning 1983 (figur 5) men på grund av fotoförbud fick den inte 
fotograferas under förundersökningen. Avsaknaden av klinkhak på den bärgade 
bottenstocken (spantet) tyder på att fartyget varit kravellbyggt.

Avgränsning
För att ta reda på vrakets utbredning under botten användes ett 2 meter långt 
armeringsjärn som sondverktyg. Sondningarna påbörjades vid de uppstickande 
delarna av vraket och fortsatte sedan i ostlig riktning vinkelrät ut från stranden. 
Botten bestod av mycket lösa sediment och utanför vraket var det inga problem 
att trycka ned hela sondstaven i leran.

Det visade sig att ett stort sammanhängande skrovparti finns bevarat 0,2–1,2 
meter under botten. Den största delen av vraket ligger under den södra halvan 
av Hokvinden men lite av vraket sticker ut utanför dess södra vägg under den 
pålade bryggan som löper parallellt med byggnadens södra vägg (figur 7). Vatten-
djupet närmast land uppgick till 0,5 meter och längs ut var vattendjupet omkring 
2 meter. Vrakets östra delar ligger djupast under botten.

Storleken på vrakets utbredning under botten uppskattas till cirka 25 x 7 meter 
men det är fortfarande oklart hur stor del av vraket som ligger under utfyllnads-
massorna väster om Hokvinden. Eftersom vraket ligger så pass nedsjunket i bot-
ten var det vid besiktningstillfället inte möjligt att fastställa åt vilket håll far tygets 
för respektive akter ligger.

Figur 8. Bilden är tagen under Hok-
vinden och till höger i bild syns silu-
etterna av fyra uppstickande spant-
toppar tillhörande vraket. Mycket 
mer än så är inte synligt av vraket 
ovan botten. Foto: Jens Lindström/
NMG.
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VRAKET UNDER HOKVINDEN

Figur 9. På bilden syns samma spant-
toppar som i figur 8 men här är de fil-
made från andra hållet. Från spantet 
som handen håller i sågades ett prov 
för dendrokronologisk analys. Foto: 
Jens Lindström/NMG.

Figur 10. De tre proverna som skick-
ades på dendrokronologisk analys. 
Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 11. Endast ett av de tre prover na 
gick att datera och det var denna 
bordläggningsplanka som hade 140 
årsringar. Foto: Jens Lindström/
NMG.
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REsULTAT

Dateringsresultat
Totalt så insamlades tre prover för dendrokronologisk datering. Det första provet 
sågades från en bordläggningsplanka som satt fästad vid några av spanten, prov 
nummer två togs från den löst liggande bottenstocken (figur 5) och det tredje 
provet sågades från spantet i figur 9 (figur 10). Samtliga prover var av furu vilket 
talar för att hela fartygsskrovet är byggt av furu.

Proverna skickades först på dendrokronologisk analys till Dendro.dk i Dan-
mark men inget av proverna kunde dateras (bilaga 1). Ett nytt dateringsförsök 
gjordes med Nationella Laboratoriet för Vedartsanatomi och Dendrokronologi 
på Lunds Universitet som fick ta del av mätningar av Prov 1 som utförts av Dendro.
dk.

Prov 1 (figur 11) som kom från en bordläggningsplanka hade 140 årsringar och 
provanalysen gav följande resultat (bilaga 2, prov 55767):

Yttersta/yngsta årsringen dateras till 1636. Förutsatt att virket saknar splint så är tim-
ret avverkat efter 1697. Om delar eller hela splinten finns kvar i provet är virket avver-
kat 1637–1720. Proveniensen är Väster-, Norrbottens län, eller finska Lapplands län.
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Diskussion

Förundersökningen resulterade i att vraket under Hokvinden kunde avgränsas 
och dateras om än ganska grovt. Den dendrokronologiska dateringen pekar på att 
skrovet troligast byggts någon gång under perioden 1640–1720 i ett kust område 
i norra Bottenviken. Frågan är när det blev vrak och varför det hamnade där det 
ligger idag? Om man räknar med att livslängden för ett träfartyg under denna pe-
riod var maximalt 25–30 år så är det rimligt att anta att fartyget blev vrak någon 
gång mellan 1680 och 1750 då det är inte särskilt troligt att vraket hamnade på 
platsen innan Örlogshamnens etablering på 1680-talet. Enligt den rektifierade 
kartan från 1804 (figur 6) sjönk fartyget nära land med en av stävar na vänd in 
mot stranden och med tanke på det ringa vattendjupet bör vraket till en början 
ha varit väl synligt ovan vattenytan. I och med att området under 1700-talet an-
vändes för förvaring av skeppstimmer är det inte orimligt att vraket, i alla fall till 
en början, användes just för det ändamålet.

Andra fartygslämningar som medvetet har sänkts inne i, och i anslutning till, 
Örlogshamnen har i regel använts som försänkningar eller som fundament i ut-
fyllnader och dess placering på botten har varit noga planerad. Vraket under 
Hokvinden utmärker sig här genom att det inte medvetet har täckts över och 
att det inte heller finns det med på någon av de historiska kartor, från 1700- och 
1800-tal, som visar var det ligger vrak på botten i och omkring Örlogshamnen. 
Detta skulle kunna indikera att vraket förlist oavsiktligt på platsen alternativt att 
det sänkts medvetet för att användas som en hok, det vill säga en inhägnad på 
botten för förvaring av skeppstimmer.
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Vraket under Hokvinden
I maj 2017 utförde Nordic Maritime Group en arkeologisk förundersökning av en 
fartygslämning, RAÄ Karlskrona 86, i den nordvästra delen av Örlogshamnen 
i Karlskrona. Syftet med förundersökningen var att avgränsa vraket, som till 
största delen ligger under botten, inför en planerad muddring i hamnen. Under
sökningen resulterade i att vrakets läge kunde bestämmas och avgränsas till ett 
cirka 25 meter långt och 7 meter brett område under virkesskjulet Hokvinden. 
Genom dendrokronologi kunde fartygsskrovet dateras till perioden 1640–1720 
och troligen har fartyget blivit vrak någon gång mellan 1680 och 1750. Provenien
sen talar för att fartyget byggts i ett kustområde i norra Bottenviken.

In May 2017, Nordic Maritime Group carried out an archaeological investigation 
of a shipwreck, RAÄ Karlskrona 86, in the northwestern part of the Naval base 
in Karlskrona. The purpose of the investigation was to define the extent of the 
wreck under the sea floor ahead of a dredging project in the area. The position 
and extent of the wreck was determined and delineated to an area measuring 
about 25 times 7 meters. Through dendrochronology, the ship’s hull could be 
dated to the period 1640–1720, and most likely, the ship wrecked sometime bet
ween 1680 and 1750. The provenance of the ship timbers indicates the ship was 
built in a coastal area in the northern part of the Gulf of Bothnia. 
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