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Två vrak mellan Stärnö och Boön
Nordic Maritime Group AB utförde i början av juni 2017 en arkeologisk utredning 
som omfattade två fartygslämningar i sundet mellan Stärnö och Boön i Karls-
hamns kommun. Syftet med utredningen var att ta reda på om vraken utgjorde 
fornlämningar och om de riskerade att beröras av de muddringsarbeten som 
planeras i området i samband med anläggandet av Stärnö marina.

Fartygslämningen RAÄ Karlshamn 57, utanför Stärnö, bedömdes vara slopad 
på platsen någon gång under mitten av 1900-talet.

RAÄ Karlshamn 46 var en betydligt äldre fartygslämning som genom dendro-
kronologisk analys med viss osäkerhet kunde dateras till mitten av 1600-talet. 
I och på botten utanför vraket påträffades vita klumpar av kalk som vittnar om 
att fartyget har varit lastat med osläckt kalk som av någon anledning blivit blött 
och börjat brinna vilket troligtvis resulterat i att fartyget förlist.

In June 2017, Nordic Maritime Group AB conducted an archaeological survey in-
volving two wooden shipwrecks in the waters between Stärnö and Boön in out-
side Karlshamn in the south-east of Sweden. The purpose of the survey was to 
find out if the wrecks were to be considered as protected ancient monuments.

The shipwreck next to Stärnö, RAÄ Karlshamn 57, proved to be a quite recent 
wooden shipwreck that most likely ended up at the sea floor in the mid-20th 
century.

RAÄ Karlshamn 46 was a significantly older ship which could be dated by den-
drochronological analysis to the mid-1600s. On top of, and around, the wreck 
white lumps of lime were found that suggests that the ship was carrying quick-
lime which for some reason become wet and perhaps even started a fire onboard 
which finally took the ship down.
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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde i början av juni 2017 en arkeologisk 
utredning som omfattade två fartygslämningar i sundet mellan Stärnö och Boön 
i Karlshamns kommun. Syftet med utredningen var att ta reda på om vraken ut-
gjorde fornlämningar, och om de riskerade att beröras av de muddringsarbeten 
som planeras i området i samband med anläggandet av Stärnö marina.

Fartygslämningen RAÄ Karlshamn 57, utanför Stärnö, visade sig vara en far-
tygslämning som bedömdes vara slopad på platsen någon gång under mitten 
av 1900-talet. RAÄ Karlshamn 46 var en betydligt äldre fartygslämning som 
genom dendrokronologisk analys med viss osäkerhet kunde dateras till mitten 
av 1600-talet. I och på botten utanför vraket påträffades vita klumpar av kalk 
som vittnar om att fartyget har varit lastat med osläckt kalk som av någon an-
ledning blivit blött och börjat brinna vilket resulterat i att fartyget förlist. På insi-
dan av vraket fanns tydliga spår av brand. RAÄ Karlshamn 46 utgör fornlämning.
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Bakgrund

Karlshamns kommun planerar att anlägga en marina i stenbrottet på Stärnö (figur 
1). Detta innebär en väsentligt ökad aktivitet i området med mer grundgående 
båtar som riskerar att skada eventuella fornlämningar i området. En av fartygs-
lämningarna, RAÄ Karlshamn 57, ligger nära det område där vallen mot sten-
brottet kommer att öppnas upp när stenbrottet ska vattenfyllas. Länsstyrelsen 
gav NMG i uppdrag att genomföra en arkeologisk utredning för att klargöra de 
aktuella fartygslämningarnas position och ålder. Utredningen utfördes i direkt 
anslutning till en arkeologisk förundersökning som utfördes i vattnet väster om 
Boön dagarna innan utredningen påbörjades.

Figur 1. Översiktskarta som visar ut-
redningsområdet (röd elips) mellan 
Stärnö och norra Boön söder om 
centrala Karlshamn. Karta: Terräng-
kartan, Lantmäteriet.
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Utredningens syfte, metod 
och genomförande

Syfte
Syftet med den marinarkeologiska utredningen har varit att klargöra lämningar-
nas position och ålder, samt att ge förslag på avgränsning så att lämningarna inte 
skadas av ökad båttrafik i området.

Metod och genomförande
Utredningen utfördes av Jens Lindström från NMG den 7–8 juni 2017 i sam arbete 
med marinarkeolog Mikael Björk från Karlshamn. Alexander Rinaldo från AR Dyk-
entrepenad AB anlitades som dykledare. All dykning utfördes från den lokala 
dykklubbens (Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn) dykbåt och i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) för dykeriverksamhet.
Dagen innan utredningen påbörjades hade bottnarna kring de båda fartygsläm-
ningarna karterats med side scan sonar för att bättre bestämma vrakens positioner 
inför kommande dykningar. Därefter dykbesiktades de båda fartygslämningar na 
varefter de mättes in med GPS och dokumenterades med foto/video och be-
skrevs. Från Karlshamn 46 sågades tre prover för dendrokronologisk analys.
Arkivstudien bestod av litteraturstudier samt en genomgång av historiska kartor 
och flygbilder på Lantmäteriets hemsida. Historiska flygfoton och kartor kommer 
att presenteras i rapporten då de anses vara relevanta för utredningen.



10 NORDIC MARITIME GROUP

Kulturmiljö och historik

Karlshamn ligger vid Mieåns utlopp i Östersjön och det ursprungliga namnet för 
den danska utskeppningshamnen var Bodekull. Efter freden i Roskilde år 1658 
då Blekinge blev svenskt beordrade kung Karl X Gustav att en stad och en flott-
bas skulle anläggas på platsen. Den nya stadsplanen och planeringen av stadens 
befästningsverk ritades av Erik Dahlberg och i mars 1661 stod den första skan-
sen klar men inte inne i själva staden utan på Boön, cirka 1,5 kilometer söder om 
Karlshamn (figur 2). År 1664 fick staden sina stadsprivilegier och två år senare 
lät Karl XI namnge staden efter sig själv, Karlshamn. Skansen, som på senare kar-
tor benämns Gamle skans, var sex meter hög och formad som en oregelbunden 

Figur 2. Karta från 1660-talet som vi-
sar den nyetablerade staden Karls-
hamn och skansen på den nord östra 
sidan av Boön (till höger om kom-
passrosen). Observera att norr är 
nedåt på kartan. Källa: Krigsarkivet.
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KULTURMILJÖ OCH HISTORIK

femuddig stjärna. I skansen fanns plats för 90 man och batterier med åtta kano-
ner och skansens funktion var att skydda stadens inlopp mot främmande fartyg 
samt att försvara det nyetablerade örlogsvarvet på den västra sidan av Boön. 
Eftersom detta var nyerövrat territorium från Danmark var behovet av kraftiga 
försvarsanläggningar påtagligt inför eventuella återerövringsförsök (Rosengren 
1918; Lundgren 1999:24).

Boön hade gynnsamma förhållanden för skeppsbyggnad och det djupa och 
skyddade hamnläget, den naturliga slänten ner mot vattnet samt den goda till-
gången på dugligt skeppstimmer i närområdet, var de främsta skälen till att var-
vet anlades just på Boön. Varvet var i drift mellan 1659 och 1676 och under denna 
period byggdes 14 örlogsskepp där det största, Regalskeppet Nyckeln, var hela 
55 meter långt (Lundgren 1999:4–5).

Skansen på Boön användes fram till skånska krigets början år 1675 då den revs 
och ersattes av Karlshamns kastell som uppförts på Frisholmen i stadens hamn-
inlopp (figur 3). I oktober 1676 intogs Karlshamn av danskarna som under denna 
tid plundrade och brände skeppsvarvet på Boön. Karlshamn var i danskarnas 
händer fram till i mars 1677 men redan 1678 återkom danskarna för att bränna 
staden, vilket de delvis lyckades med. Verksamheten på varvet lades ned helt i 
augusti 1677. År 1693 anlade garnisonen vid Karlshamns kastell en liten begrav-
ningsplats i närheten av den gamla varvsplatsen på Boön som var i bruk fram 
till 1865 då garnisonen på Frisholmen drogs in av Kronan (Lundgren 1999:70). År 

Figur 3. Flygfoto som visar inloppet 
till Karlshamn med FMIS-lämningar 
och områden av riksintresse för kul-
turmiljövården markerade. De läm-
ningar som nämns i texten finns 
namngivna på kartan. Källa: ESRI/
RAÄ, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.
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TVÅ VRAK MELLAN STÄRNÖ OCH BOÖN

1710 intogs staden återigen av danskarna, men genom att svenskarna betalade en 
stor brandskatt lämnade danskarna staden utan att bränna ner den. Året därpå, 
1711, drabbades staden av pesten vilken tog livet av omkring hälften av stadens 
invånare, cirka 1 000 personer (Lindahl 1868:3–7).

Det goda hamnläget och de allt bättre landsvägsförbindelserna gjorde att 
Karlshamn blev västra Blekinges handelsstad under 1700-talet och stadens han-
del, sjöfart och industri utvecklades i snabb takt. Under några år i början av 
1810-talet införde Napoleon det så kallade kontinentalsystemet vilket innebar 
att alla europeiska länder förbjöds handla med England. Detta kringgicks dock 
och bland annat Göteborg importerade brittiska varor som sedan transportera-
des vidare till Karlshamn för export till Tyskland. Under denna period, som bru-
kar omnämnas som Karlshamns glansperiod, var lurendrejeri och smuggling via 
Karlshamn vanligt förekommande (Lindahl 1868:48).

De båda fartygslämningarna som är aktuella för utredningen ligger i anslut-
ning till halvön Stärnö och Boön vars tidiga historia har avhandlats ovan. Från 
den senare halvan av 1800-talet och långt in på 1900-talet präglades dessa öar 
av stenindustrier. På den sydöstra delen av Boön finns det idag tydliga spår efter 
den stenhuggeriverksamhet som etablerades i mitten av 1800-talet. Här produ-
cerades främst gatsten av den gråa graniten och stenen som höggs exportera-
des bland annat till England, Frankrike och Holland. I och med introduktionen av 
nya vägbeläggningsmaterial under 1900-talets början upphörde verksamheten 
på Boön på 1930-talet (Rosengren 1928).

Jämfört med Boön så är det förhållandevis glest mellan fornlämningarna på 
Stärnö men på den norra höjden ligger “Höga rör”, ett gravröse från bronsåldern 
(se figur 3 röd markering nedanför texten Stärnö). På Stärnö har flera olika verk-
samheter bedrivits sedan 1880-talet och här har funnits skeppsvarv och sten-
industrier. Här bröts granit till gatsten och senare även blocksten till byggnader. 
Sten från Stärnö finns till exempel i fasaden på Empire State Building i New York 
och i Stockholms stadshus. På 1880-talet flyttades skeppsvarvet i Karlshamns 
inre hamn till Heleneberg på Stärnös östra sida och fram till 1964, då varvet 
till slut lades ner, försiggick diverse hamn- och varvsrelaterade aktiviteter. Det 
gamla varvsområdet kom istället att användas för utskeppning av timmer, därav 
namnet Timmerterminalen. 1983 påbörjades täktverksamhet i området vilket 
ut plånade alla spår av det tidigare skeppsvarvet.

I FMIS finns det fem registrerade fartygslämningar, eller uppgifter om fartygs-
lämningar, i vattnet runt Boön. Flera av dessa vrak har rapporterats in av sport-
dykare men ingen av dessa har varit föremål för några marinarkeologiska under-
sökningar. Den gängse uppfattningen om vraken kring Boön är att de har med 
stenindustriepoken att göra. Inte sällan så omtalas vraken som gamla pråmar.
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Resultat

Karlshamn 57
Fartygslämningen Karlshamn 57 ligger på grunt vatten nära land och det beva-
rade skrovpartiet löper parallellt med stranden (figur 4). De övre delarna av vra-
ket ligger precis under vattenytan och vid besiktningstillfället var vraket synligt 
från land trots att det var kraftigt bevuxet med sjögräs. Botten som vraket vilar 
på består av sprängsten och den sluttar relativt brant ner till cirka fem meters 
djup där den planar ut och övergår till lösare sediment. Eftersom vraket vilar 
på sprängsten bör vraket ha hamnat på platsen efter att området fyllts ut. När 
denna utfyllnad gjordes är emellertid inte känt.

Fartygslämningen, som ligger med aktern mot söder, utgörs av ett bottenparti 
av ett kravellbyggt träfartyg som mättes upp till cirka 20 meter långt och sex 
meter brett. Skrovet är bäst bevarat i akterpartiet som reser sig cirka 2,5 meter 
över den omgivande botten. Den förliga delen av vraket är inte lika välbevarad 
och det verkar som att en stor del av förpartiet saknas, alternativt att det ligger 

Figur 4. Flygfoto som visar sundet 
mellan Stärnö och Boön samt far-
tygslämningarnas positioner som 
de anges i FMIS (röda prickar) samt 
lämningarnas faktiska positioner 
som fastställdes under utredningen 
(gröna elipser). Källa: ESRI, bearbe-
tad av Jens Lindström, NMG.
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Figur 5. Inom den tunna röda elipsen 
på flygfotot från 1961 kan man 
skönja formen av ett fartygsskrov. 
Källa: Lantmäteriet, bearbetat av 
Jens Lindström/NMG.

Figur 6. Flygfoto från 2016 visar 
att vrakets läge idag (grön elips) 
överens stämmer väl med det för-
modade vraket (röd elips) som är 
skönjbart på flygfotot från 1961. 
Källa: ESRI, bearbetat av Jens Lind-
ström/NMG.
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RESULTAT

begravt under sprängstenen. Skrovet är välbyggt och såväl bordläggning, spant 
och innergarnering består av ek och på skrovets utsida noterades kopparförhyd-
ning. Förkolnade skeppstimmer påträffades inne i vraket och det verkar som att 
fartyget brunnit innan det blev vrak. På skrovets utsida noterades orange botten-
färg och på andra ställen hittades blå färg. På insidan av vraket påträffades inga 
detaljer som kunde avslöja mer om fartygets användningsområde men det var 
uppenbart att det mesta av värde tagits till vara innan fartyget blev vrak. Skrovets 
utformning under vattenlinjen talar för att det en gång varit ett seglande fartyg.

När vraket hamnat på platsen är svårt att avgöra men vraket, eller vad som 
möjligtvis kan vara vraket, är skönjbart på ett flygfoto över området från 1961 
(figur 5). Konturen av det förmodade vraket på flygfotot mäter 24 x 5 meter och 
det ligger på exakt samma plats som det besiktade vraket Karlshamn 57.

Troligtvis så har vraket hamnat på platsen omkring 1900-talets mitt eller 
något tidigare och utifrån flygbilden från 1961 skulle man kunna dra slutsatsen 
att skrovet, innan det sjönk, fungerat som någon typ av plattform eller brygg-
anordning i och med att det då låg så nära land och helt parallellt med stranden. 
Fartyget är förmodligen byggt under tidigt 1900-tal eller till och med under sent 
1800-tal men fartygslämningen RAÄ Karlshamn 57 utgör inte fornlämning utan 
den bör klassas som övrig kulturhistorisk lämning.

Karlshamn 46
Fartygslämningen Karlshamn 46 ligger nästan mitt i den lilla viken utanför nord-
västra Boön (se figur 4). På grund av att vraket är bevuxet med en massa sjögräs 
var vraket först svårt att upptäcka med side scan sonar. Sjögräset försvårade 
även för dykbesiktning och fotodokumentation av vraket då det var svårt att se 
detaljer utan att först behöva rensa bort sjögräs.

Figur 7. På bilden syns vrakets (Karls-
hamn 57) styrbordssida sticka upp 
två meter ovan botten. I förgrun-
den syns sprängsten som täcks av 
sjögräs. Foto: Jens Lindström/NMG.
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TVÅ VRAK MELLAN STÄRNÖ OCH BOÖN

Fartygslämningen vilar upprättstående på fyra meters djup i nästan exakt 
nord–sydlig riktning och det sticker som mest upp 1,5 meter ovan den omgivande 
dyiga botten. Ingen av vrakets stävar sitter på plats utan de ligger nedfallna på 
botten utanför vraket. Bottenpartiet är bäst bevarat men runt omkring vraket 
ligger det rikligt med nedfallna bordläggningsplankor, spant och andra skepps-
timmer. Skrovet är kravellbyggt, 20 meter långt och cirka 6,5 meter brett. Spant, 
berghult och intimring är av ek men bordläggningen är av furu. Spantens tvärsnitt 
är kvadratiska och mäter 17 x 17 centimeter och bordläggningen bredd uppmättes 
till 18–20 centimeter. Inga järnförbindningar (spikar, bultar, järnband etc.) är be-
varade men områden med järnkorrosion är synliga överallt på de synliga delar na 
av skrovet. Att allt järn är bortkorroderat tyder på att vraket är av hög ålder.

Tre prover för dendrokronologisk analys sågades från vraket. Två prover såga-
des från spant och ett prov från en grov ekplanka som tolkades som ett berg-
hult vars ena ände hade lossnat från spanten i skrovet och fallit ned på botten. 
Vrakets ålder uppskattades vid besiktningstillfället till cirka 1700/1800-tal och 
bedömdes utgöra fornlämning.

SPÅR AV TROLIG FÖRLISNINGSORSAK
Mitt i vraket låg det flera kraftiga rundtimmer av furu och i vrakets förparti note-
rades att spant och bottenstockar var kraftigt brända, i några fall till och med 
helt förkolnade vilket tyder på att det varit en kraftig brand ombord innan för-
lisningstillfället. Stora partier av vita hårda kalkklumpar påträffades också, både 
i och utanför vraket. Kalkklumparna är med mycket hög sannolikhet släckt kalk 
och dessa har förmodligen orsakat branden ombord.

Osläckt kalk, som framställs genom att bränna kalksten och krossa den, har 
sedan medeltiden använts för att göra murbruk till sten- och tegelbyggnader. 
Genom att blanda den osläckta kalken med vatten började den att ”brinna”, det 

Figur 8. Sågning av dendroprov från 
ett av spanten på fartygslämningen, 
RAÄ Karlshamn 46. Notera mäng-
derna med sjögräs mitt i vraket. 
Foto: Mikael Björk.
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RESULTAT

vill säga att den genom en kemisk reaktion blir mycket varm vilket leder till att 
murbruket stelnar. Om detta hände ombord på ett fartyg fullastat med osläckt 
kalk så var konsekvenserna förödande. Det finns flera kända vrak utmed Sveriges 
kuster som har förlist just av denna anledning. Från kalkkoncentrationen på 
plankan i figur 10 insamlades ett litet prov för geologisk analys.

Analysresultat
DENDROKRONOLOGISK ANALYS
Samtliga träprover som insamlades från vraket var av ek och proverna såga-
des från fasta konstruktionstimmer så det råder ingen tvekan om att proverna 
kommer från vraket. Två av proverna hade tillräckligt många årsringar för att 
möjlig göra datering men ett av proverna hade endast 55 årsringar, vilket är för 
få. Gene rellt sett bör ett träprov avsett för dendrokronologisk analys innehålla 
minst 70–80 årsringar för att datering skall vara möjlig.

Provlista RAÄ Karlshamn 46:
Prov 1 (Z1970018, bilaga 1 & 2): Från spant styrbord sida, akter om midskepps. 
100 årsringar.
Prov 2 (Z197002c, bilaga 1 & 2): Från bottenstock, babord akter. 152 årsringar.
Prov 3 (Z197003a, endast bilaga 2): Från berghult styrbord sida. 55 årsringar.

Träproverna skickades först till företaget Dendro.dk i Danmark som inte med 
säker het kunde datera något av proverna. Efter konsultation med Dendro.dk 
och Nationella Laboratoriet för Vedanatomi i Lund fick den senare tillgång till de 
mätningar som utförts av Dendro.dk av prov 1 och 2 (bilaga 2). Mätningarna från 
prov 3 skickades aldrig till laboratoriet i Lund då antalet årsringar, 55 stycken, 

Figur 9. Träproverna från fartygs-
lämningen RAÄ Karlshamn 46. Prov 
1 och 2 är troligtvis från mitten av 
1600-talet. Prov 3 hade för få års-
ringar för att kunna dateras. Foto: 
Mikael Björk.
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TVÅ VRAK MELLAN STÄRNÖ OCH BOÖN

var för få. Inte heller laboratoriet i Lund kunde med säkerhet datera prov 1 och 
2 men det gick i alla fall att ge dateringsförslag även om dessa skall betraktas 
som ”vågade” (bilaga 1). Dateringsförslagen för prov 1 var efter 1624 och för prov 
2 efter 1657. Hans Lindersson som utförde den dendrokronologiska analysen i 
Lund kommenterar dateringarna så här:

De båda proven går svårligen att kopplas samman dendrokronologiskt. Man kunde 
vänta sig en god koppling mellan proverna med tidsserier av 100 respektive 152 år och 
att de är bedömda som ursprungliga i den marinarkeologiska undersökningen. Date-
ringsförslagen är så kallade ”efter-dateringar”, vilket självklart kan innebära ”mycket 
efter” men mer troligt några tiotal efter 1657.

GEOLOGISK ANALYS AV KALKEN
Ett prov av den vita substanen som misstänktes vara kalk insamlades från en trä-
planka som bärgades från vraket (figur 10). Efter dokumentation och provtagning 
lades plankan tillbaka på vraket. Provet skickades till SGU (Sveriges geologiska 
undersökningar) i Uppsala för analys.

Den geologiska analysen, som utfördes av statsgeolog Dr Linda Wickström på 
SGU, bekräftade misstankarna om att det rörde sig om kalk och att den kan vara 
släckt. Provet granskades i mikroskop och det kunde konstateras att det innehöll 
skalfragment, dock oklart från vilket djur eftersom det bara var små platta bitar 
utan strukturer. De fossila resterna i provet visade dock att kalken är sedimentär. 
Kalken skulle kunna komma från området kring Kristianstad där det finns en meso-
zoisk kalksten (dvs. yngre kalksten) som är så porös att man bokstavligen kan gräva 
i den men liknande kalksten finns även i Danmark och i norra Tyskland. Närmare än 
så gick det inte att bestämma den insamlade kalkens proveniens men eventuellt 
skulle fortsatta kemiska analyser kunna snäva in ursprungsområdet ytterligare.

Figur 10. En planka från vraket med 
ett stort stycke släckt kalk bärgades 
upp i dykbåten för dokumentation 
varefter den lades tillbaka i vraket. 
Foto: Mikael Björk



19NORDIC MARITIME GROUP

RESULTAT

Förslag på utmärkning av vrakområden
Ett av utredningens syften var att ge förslag på hur fartygslämningarna skulle 
kunna märkas ut på plats så att lämningarna inte skadas av den förväntade ökade 
båttrafik i området. Gällande RAÄ Karlshamn 57 så ligger det på en skyddad plats 
nära land och risken att vraket kommer att skadas av den ökade båttrafiken i 
området är låg varför NMG inte anser att vraket behöver bojas ut. På kartan i 
figur 11 presenteras fartygslämningen RAÄ Karlshamn 46 och dess utbredning 
på botten samt förslag på möjlig placering av bojar för att märka ut och skydda 
vrakplatsen. Det största hotet mot vraket vid Boön är ankrande båtar då vraket 

Figur 11. Den rosa elipsen markerar 
utbredningsområdet för fartygs-
lämningen RAÄ Karlshamn 46. De 
gula prickarna är förslag på hur vrak-
platsen skulle kunna markeras med 
bojar. Positionerna i tabellen anges i 
Sweref 99 TM. Kartor: ESRI, bearbe-
tade av Jens Lindström/NMG

Figur 12. Denna typ av special-
märke skulle kunna användas för 
att marke ra vrakplatsen. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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TVÅ VRAK MELLAN STÄRNÖ OCH BOÖN

ligger nästan mitt i en skyddad vik som lämpar sig väl som naturhamn vid fram-
förallt sydliga och ostliga vindar.

På bilden i figur 12 presenteras en typ av boj, ett så kallat specialmärke, som 
skulle kunna användas för att markera ut vrakplatsen. Liknande specialbojar an-
vänds med framgång för utmärkning av flera fartygslämningar i dykparken, Dalarö 
Skeppsvraksområde, i Stockholms södra skärgård (www.dalaroskeppsvrak.se). 
Bojarna skulle även kunna användas som förtöjningsbojar för båtburna dykare 
och snorklare som vill uppleva vraket på nära håll.
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Diskussion

Utredningen resulterade i flera intressanta resultat. Gällande RAÄ Karlshamn 57 
kunde det konstateras att vraket inte utgör fornlämning men att det är lämningen 
av ett välbyggt segelfartyg helt byggt i ek och försett med kopparför hydning vilket 
innebär att fartyget varit avsett för seglation utanför östersjö området. Exakt när 
vraket hamnat på platsen är svårare att fastställa men enligt ett flygfoto fanns det 
där redan 1961 men förmodligen inte mycket tidigare än så. Utifrån lämningens 
läge på flygfotot från 1961 är det inte omöjligt att det använts som någon typ av 
plattform eller fundament till en brygga innan det hamnade på botten. Det är 
inte osannolikt att det fortfarande finns människor i Karlshamn, som arbetat i 
stenbrottet Stärnö, som känner till vrakets historia.

Vraket utanför Boön, RAÄ Karlshamn 46, har en helt annan historia. De vrak 
runt Boön som finns registrerade i FMIS har hittills kopplats samman med sten-
brottsverksamheten på ön och de flesta av vraken har i folkmun degraderats till 
pråmar. Den här fartygslämningen har dock ingenting med stenindustrierna i om-
rådet att göra. Det är betydligt äldre. De dendrokronologiska dateringarna, även 
om de är något osäkra, pekar på att fartyget är byggt något/några årtionden efter 
1657. Fynden av kalk i och på botten utanför vraket tyder på att det varit lastat 
med osläckt kalk och spår av brand ombord skulle kunna vara ett tecken på att 
fartyget råkat ut för en olycka som gjort att den osläckta kalken blivit blöt och 
startat den kemiska reaktionen som gör att kalken börjat ”brinna” vilket resul-
terat i att fartyget fattat eld och slutligen sjunkit. När detta kan ha inträffat är 
naturligtvis svårt att fastställa.

En annan lite mer dramatisk förklaring skulle kunna vara att fartyget fallit 
offer för de danska härjningarna under det skånska kriget mellan 1675 och 1679. 
Enligt historiska källor vet vi att danskarna intog Karlshamn och brände skepps-
varvet på Boön hösten 1676 och kanske satte man även eld på fartyg som låg ute 
på redden, eller så sänktes fartyget av sin egen besättning för att det inte skulle 
falla i fiendens händer?

Oavsett hur, varför och på grund av vem som fartyget hamnade på botten så 
är vraket spännande då det utgör en del av Karlshamns allra tidigaste historia och 
utredningen har väckt många nya frågor. Var kom fartyget ifrån? Vart var det på 
väg och till vilket byggnadsprojekt var den osläckta kalken avsedd för? Kanske 
till bygget av kastellet på Frisholmen? Ytterligare arkeologiska undersökningar 
skulle förhoppningsvis bringa klarhet i några av dessa frågor.
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Två vrak mellan Stärnö och Boön
Nordic Maritime Group AB utförde i början av juni 2017 en arkeologisk utredning 
som omfattade två fartygslämningar i sundet mellan Stärnö och Boön i Karls-
hamns kommun. Syftet med utredningen var att ta reda på om vraken utgjorde 
fornlämningar och om de riskerade att beröras av de muddringsarbeten som 
planeras i området i samband med anläggandet av Stärnö marina.

Fartygslämningen RAÄ Karlshamn 57, utanför Stärnö, bedömdes vara slopad 
på platsen någon gång under mitten av 1900-talet.

RAÄ Karlshamn 46 var en betydligt äldre fartygslämning som genom dendro-
kronologisk analys med viss osäkerhet kunde dateras till mitten av 1600-talet. 
I och på botten utanför vraket påträffades vita klumpar av kalk som vittnar om 
att fartyget har varit lastat med osläckt kalk som av någon anledning blivit blött 
och börjat brinna vilket troligtvis resulterat i att fartyget förlist.

In June 2017, Nordic Maritime Group AB conducted an archaeological survey in-
volving two wooden shipwrecks in the waters between Stärnö and Boön in out-
side Karlshamn in the south-east of Sweden. The purpose of the survey was to 
find out if the wrecks were to be considered as protected ancient monuments.

The shipwreck next to Stärnö, RAÄ Karlshamn 57, proved to be a quite recent 
wooden shipwreck that most likely ended up at the sea floor in the mid-20th 
century.

RAÄ Karlshamn 46 was a significantly older ship which could be dated by den-
drochronological analysis to the mid-1600s. On top of, and around, the wreck 
white lumps of lime were found that suggests that the ship was carrying quick-
lime which for some reason become wet and perhaps even started a fire onboard 
which finally took the ship down.
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