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1 Bakgrund 
 

1.1 Inledning 

Riksantikvarieämbetet har 2013-06-19  fått regeringens uppdrag (Ku2013/1345/KA) att i 

samråd med Statens maritima museer, länsstyrelserna och andra aktörer ta fram 

vägledande underlag inför ikraftträdandet av lagstiftningen rörande skydd av yngre 

fartygslämningar. Uppdraget rapporteras här i form av en vägledning för kulturhistorisk 

värdering av fartygslämningar. 

 

1.2 Om vägledningen 

Vägledningen föranleds av följande ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

(KML) vilka trädde i kraft den 1 januari 2014: 

 

- Införandet av en åldersgräns för samtliga fornlämningar. När det gäller 

fartygslämningar innebär detta att förlisningen måste antas ha skett före 1850. Den 

tidigare ”löpande” 100-årsgränsen gäller alltså inte längre.  

- Införandet av en möjlighet för länsstyrelsen att fornlämningsförklara lämningen 

efter ett fartyg som kan antas ha förlist 1850 eller senare om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. 

Samtidigt som ändringarna i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. trädde i kraft bytte den 

namn till kulturmiljölagen (KML). I övrigt berörs inte ändringarna i lagen i denna vägledning. 
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Regeringens avsikter med lagändringen framgår av propositionen Kulturmiljöns mångfald.1 

Det här dokumentet är enbart en vägledning för kulturhistorisk värdering av 

fartygslämningar. Tillvägagångssättet som ligger till grund för antaganden om när ett fartyg 

har förlist hanteras i Riksantikvarieämbetets vägledning Fornlämningsbegreppet och 

fornlämningsförklaring.2 

 

1.3 Om Riksantikvarieämbetets vägledningar för tillämpning av 

kulturmiljölagen 

Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Myndigheten ska 

verka för att länsstyrelsernas tillståndsprövning och tillsyn av kulturminnen och kulturmiljöer 

är rättssäker. Ett resultat av detta är bland annat att ge länsstyrelserna vägledning i 

tillämpningen av kulturmiljölagen.  

Vägledningar för KML syftar till att skapa samsyn mellan länsstyrelserna för att uppnå 

rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i 

denna. Därutöver fyller vägledningar ett informationsbehov för andra som berörs av 

kulturmiljöarbetet i offentlig förvaltning. 

Vägledningar är Riksantikvarieämbetets rekommendationer om hur bestämmelserna i KML 

bör tillämpas, och är därför inte juridiskt bindande. 

Uppdateringarna av denna vägledning samt upprättande av nya vägledningar, 

verkställighetsföreskrifter och allmänna råd kommer att anslås löpande i 

Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev och på myndighetens hemsida. 

 

1.4 Definitioner 

Antikvarisk status: Lämningens legala status, dvs. om den är en fornlämning eller inte. 

Fartygslämning: Termen fartygslämning ersätter den tidigare använda termen skeppsvrak. 

Syftet med ändringen är att undvika att termen uppfattas som syftande på legaldefinitionen 

av skepp, som enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) definieras som ett fartyg vars skrov 

                                                           
1 Regeringens proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald. 
2 Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. Vägledning Från 
Riksantikvarieämbetet för tillämpning av 2 kap. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen. Sid. 
11. 
(http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6432/Varia%202014_1.pdf?sequence=8). 
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har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter.3 Den nya 

termen har vidare fördelen att den även omfattar lämningar efter luftfartyg, som också bör 

omfattas av denna fornlämningskategori.  

Förlisning: Ett fartyg har förlist om det sjunkit eller sänkts. Det är en något vidare tolkning av 

begreppet än den man vanligen gör, dvs. att förlisning är identiskt med skeppsbrott eller 

haveri. Även fartyg som sänkts medvetet kan alltså anses ha förlist. 

Yngre fartygslämning: En yngre fartygslämning är i detta sammanhang en lämning efter ett 

fartyg som kan antas ha förlist 1850 eller senare.4 

Kulturhistoriskt värde: Med kulturhistoriskt värde menas resultatet av en bedömning av 

möjligheter att genom materiella och immateriella företeelser utvinna och förmedla 

kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang – samt därigenom 

människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.5 

 

 

2 Fartygslämningar 

2.1 Lagskydd 

I enlighet med 2 kap. 1 och 1 a §§ KML är en fartygslämning en fornlämning om den kan 

antas ha förlist före år 1850.  Om förlisningen kan antas ha skett 1850 eller senare är 

fartygslämningen alltså inte fornlämning. Länsstyrelsen har dock möjligheter att enligt 2 kap. 

1 a § andra stycket i samma lag, fornlämningsförklara en fartygslämning som förlist 1850 

eller senare om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

Vidare gäller att länsstyrelsen enligt 2 kap. 9 § KML får meddela särskilda föreskriftet till 

skydd för en fornlämning. En sådan föreskrift kan bl.a. innehålla förbud mot dykning, ankring 

och fiske på och i anslutning till en fartygslämning som är fornlämning. 

Länsstyrelsen kan också efter att ha samrått med Sjöfartsverket fatta beslut om dykförbud 

m.m. med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen. 

                                                           
3 Kulturmiljöns mångfald a.a. Sid 46. 
4 Jämför med begreppet övrig kulturhistorisk lämning i rapporten 
Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring a.a. Sid. 9. 
5 Kulturhistorisk värdering och urval. Plattform för arbete med att definiera, värdera, 
prioritera och utveckla kulturarvet. Rapport från Riksantikvarieämbetet. 
Remissversion. Sid 10. 
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Ett alternativ till föreskrift enligt 2 kap. 9 § kan vara att förklara lämningen eller det område 

där denna ligger för kulturreservat med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808). Tillträde 

till fartygslämningen kan då regleras med föreskrifter enligt 7 kap. 5 § i denna lag. 

Bärgning av fartygslämningar som inte har skydd enligt KML, samt tillbehör eller gods från 

sådana, regleras av lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd samt lagen 

(1984:983) om ensamrätt till bärgning, förutsatt att de påträffas i ”saltsjön” eller i vatten med 

seglingsbar förbindelse med denna. För fartygslämningar och föremål påträffade i sjöar utan 

sådan förbindelse gäller i stället lagen (1938:121) om hittegods. Det skall i sammanhanget 

påpekas att huruvida en vattenförbindelse är att anse som ”seglingsbar” eller inte har att 

göra med respektive fartygs egenskaper, och därför varierar från fall till fall.6   

Mänskliga kvarlevor i lämningar som inte har skydd enligt KML omfattas av ”griftefrid” enligt 

16 kap. 10 § brottsbalken (1962:700).  

 

2.2 Beståndet 

Uppgifter om fartygslämningar och förlisningar registreras i Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem (FMIS). I dagsläget innehåller databasen ca 3000 

fartygslämningar med känd position och ca 16000 förlisningsuppgifter utan känd position. 

Detta är emellertid bara en liten del av vad som i själva verket finns. Att döma av resultaten 

från de senaste årens bottenkarteringar i havet och andra beräkningar, bör det verkliga 

antalet fartygslämningar vara avsevärt större än det som registrerats. Det gäller framför allt 

yngre fartygslämningar. 

Innan årsskiftet 2013/2014 utredde Statens maritima museer hur många fartygslämningar 

som, om inga åtgärder vidtogs, skulle komma att förlora, alternativt riskera att förlora sitt 

skydd enligt KML i och med ikraftträdandet av de nya bestämmelserna i lagen. 

- Av de 784 fartygslämningar som var registrerade som fast fornlämning var det 

endast 332 stycken som med säkerhet bedömdes vara äldre än från 1850 och 

därmed behöll sitt skydd enligt KML efter årsskiftet 2013/2014. 

- 196 fartygslämningar som med säkerhet bedömdes ha förlist 1850 eller senare 

förlorade på grund av åldersskäl sitt skydd enligt KML den 1 januari 2014. 

- När det gäller 256 fartygslämningar ansågs att förlisningsåret bör utredas innan 

någon bedömning av den antikvariska statusen kan göras.7 

                                                           
6 Tiberg 1973: Båtjuridik. Stockholm. (Med supplement 1976 och 1991.) Sid121. 
7 Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring a.a. Sid. 11. 
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Bland de fartygslämningar som förlorade eller riskerade att förlora skyddet enligt KML finns 

flera med förmodade höga kulturhistoriska värden. Dessa värden kan behöva prövas inför 

en eventuell fornlämningsförklaring. 

Även sådana fartygslämningar som tidigare inte hade något skydd, dvs. de var yngre än 100 

år den 31 december 2013, kan fornlämningsförklaras om särskilda skäl finns med hänsyn till 

deras kulturhistoriska värde. 

 

2.3 Skiljer sig fartygslämningar från andra lämningar? 

För att en lämning, oavsett lämningstyp, som är från 1850 eller senare ska förklaras som 

fornlämning ska den, förutom att det måste finnas särskilda skäl med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värde, uppfylla rekvisiten enligt 2 kap. 1 § KML; att den ska vara från forna 

tider, ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Fartygslämningar 

skiljer sig härvidlag alltså inte från andra lämningar. 

I den tidigare lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ersattes rekvisitet forna tider med en 

100-årsregel (ett skeppsvrak var fornlämning om minst ett hundra år kunde antas ha gått 

sedan skeppet blev vrak).8 Den nya kulturmiljölagen medger emellertid inte något avsteg 

från detta rekvisit.  En bedömning av om en fartygslämning är från forna tider eller av äldre 

tiders bruk måste bygga på sjöfartshistorisk och teknikhistorisk kunskap.9  Om en 

fartygslämning är varaktigt övergiven eller inte är också en bedömningsfråga, men till 

skillnad från andra fornlämningar kan fartygslämningar ha ägare.10     

När det gäller den kulturhistoriska värderingen kan utgångspunkterna vara olika för olika 

typer av lämningar. Beträffande många lämningar är det till exempel viktigt att betona det 

rumsliga förhållandet till andra företeelser i omgivningen och det geografiska sammanhang 

som lämningen finns i. Det finns till exempel tusentals kolbottnar, var och en med ett 

tämligen enkelt och ensidigt innehåll. Men i förhållande till andra kolbottnar och det bruk i 

närheten som träkolen transporterades till, kan sådana ha stort kulturhistoriskt värde. 

Fartygslämningar däremot, saknar ofta rumsligt och geografiskt samband med sin nära 

omgivning. I dessa fall är skälet till att fartygslämningen en gång hamnade på den plats där 

den finns idag, inte resultatet av en avsiktlig handling, utan istället effekten av en oförutsedd 

                                                           
8 Adlercreutz, T. 2001: Kulturegendomsrätt – med kommentarer till 
kulturminneslagen. Sid 224. 
9 Se bilaga 1: Sjöfartsutvecklingen i svenska vatten under perioden 1830 och 
framåt. 
10 KML 2 kap. 8 och 12 §§ 
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händelse. Det bör dock understrykas att fartygslämningarnas lägen i allmänhet återpeglar 

en politisk, ekonomisk och social dimension. De återfinns ofta längs handelsrutter, vid 

ankarplatser, i militärstrategiska intressezoner och replipunkter. Ett fartyg kan ha byggts på 

en plats, utrustats på en annan, hämtat sin last på en tredje, varit på väg till en fjärde då det 

förliste på en femte. I ett sådant sammanhang är de rumsliga sambanden med den 

närmaste omgivningen mindre relevanta. 

För en fartygslämning kan det därför istället vara den inre kontexten som utgör den 

viktigaste grunden för bedömning av det kulturhistoriska värdet. Det handlar om dess 

konstruktion och innehåll samt hur föremålen ligger i förhållande till varandra. Ett fartyg är en 

teknisk produkt och ett transportmedel, men även en arbetsplats och i vissa fall också en 

bostad för en grupp människor med ibland varierande etnisk, social, kulturell, religiös och 

yrkesmässig bakgrund. Inte sällan beskrivs därför fartyget som ett slags samhälle i miniatyr. 

Ett fartygs förlisning resulterar ofta i en villkorslös deposition av historisk information. Ingen 

har vid förlisningen tid att med omsorg och målmedvetenhet välja ut vad som skall tas med 

från det sjunkande skeppet och vad som ska lämnas kvar, och på så vis påverka bilden av 

sin samtid. Det är oftare fallet med de lämningar som finns bevarade på land. Lämningen 

med sitt innehåll visar en oredigerad bild av en del av samhället, fryst i 

förlisningsögonblicket. Vad som återstår är ett källmaterial som befinner sig så nära sitt 

ursprungliga sammanhang som det överhuvudtaget är möjligt. 

Dessutom är bevarandeomständigheterna i den syrefattiga undervattensmiljön oftast mycket 

bättre än på land. Detta medför att möjligheterna till tolkning av den information som fynden 

kan ge för det mesta är mycket goda. 

En svårighet i sammanhanget är att en lämnings inre kontext i många fall inte kan bedömas 

utan en mer ingående utredning/arkeologisk undersökning. Då en sådan oftast innebär att 

en del av lämningen tas bort riskerar den att påverka den fysiska lämningens 

kulturhistoriska värde på ett negativt sätt. För att undvika detta ”moment 22” måste oftast 

bedömningar av det kulturhistoriska värdet för fartygslämningar göras på grund av de 

antaganden som kan göras avseende möjligheten att utvinna kunskap om dessa värden. 

Eftersom lämningen saknar lagskydd under den tid som utredning pågår, bör man heller inte 

i onödan fördröja fornlämningsförklaringen, på grund av  att man önskar ett mer fullständigt 

underlag till den kulturhistoriska värderingen än vad som egentligen är nödvändigt. Det är 

givetvis en balansgång men slutsatsen måste bli att man bör utreda ärendet så mycket som 

dess beskaffenhet kräver, men inte mer. 

 

 



 Rapportnamn    11

 

 

 

 

3 Kulturhistorisk värdering och 

fornlämningsförklaring 

 

3.1 Inledning 

Eftersom det är länsstyrelsen som beslutar om fornlämningsförklaring ansvarar denna också 

för den kulturhistoriska värdering som är knuten till en sådan. 

Den metod för kulturhistorisk värdering av fartygslämningar som presenteras här har sin 

utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets utvecklingsprojekt ”Värdering och urval” med 

vägledning och beskrivning av den generella processen för kulturhistorisk värdering och 

urval.11 Det är en strukturerad process där kulturhistorisk värdering görs utifrån 

observationer och bestämning av lämningarnas kulturhistoriska bakgrund, fysiska och 

immateriella egenskaper samt de kulturhistoriska sammanhangen. 

I Riksantikvarieämbetets vägledning ”Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring” 

finns ett avsnitt om fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1 a § KML som också bygger på det 

tidigare nämnda utvecklingsprojektets process för kulturhistorisk värdering.12 

Vidare har Statens maritima museer på uppdrag av Riksantikvarieämbetet tagit fram en s.k. 

vård- och skyddsplan för fartygslämningar.13 Det är ett förvaltningsdokument som innehåller 

beskrivningar av en lämnings historia, bevarandesituation, hotbilder och bruk samt värdering 

av dess vetenskapliga potential. I vård- och skyddsplanen ska besök på platsen och 

eventuellt slitage beskrivas. Framtagandet av vård- och skyddsplanen har också inspirerats 

av den ”management plan” som tagits fram inom det s.k. MOSS-projektet14. Den 

                                                           
11 Kulturhistorisk värdering och urval. Plattform för arbete med att definiera, 
värdera, prioritera och utveckla kulturarvet a.a. 
12 Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring a.a. Sid. 11. 
13 Rapport över framtagandet av vård- och skyddsplan för fartygslämning kallad 
Sjöhästen. Statens maritima museer. Riksantikvarieämbetet dnr 3.5.1-03828-2013. 
14 MOSS-projektet var ett EU-projekt som hade målsättningen att övervaka, skydda 
och levandegöra skeppsvrak under vatten. Deltagande stater var Danmark, 
Finland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 



 Rapportnamn    12

kulturhistoriska värderingen av fartygslämningar kan beskrivas som en vidareutveckling av 

delar av vård- och skyddsplanen varför det bör vara resurseffektivt att upprätta dessa 

samtidigt.  

 

 

3.2 Utgångspunkter för fornlämningsförklaring av 

fartygslämningar 

Ett antagande om när ett fartyg har förlist måste bygga på en antikvarisk bedömning. 

Efterforskningen bör ligga på en rimlig nivå och bedömningen kan baseras på skeppsteknisk 

och antikvarisk kunskap, men även bilder, skrivna källor och traditionsuppgifter. Att anta 

tiden för en förlisning genom arkeologiska undersökningar och naturvetenskapliga metoder, 

torde inte vara rimligt annat än i undantagsfall, till exempel inom ramen för arkeologiska 

utredningar enligt 2 kap. 11 § KML.15  

För den antikvariska bedömning som redovisas till FMIS bör det tydligt framgå på vilka 

grunder antagandet om när förlisningen skett har gjorts, med referens till det underlag som 

används vid bedömningen. 

För att en fråga om fornminnesförklaring av en fartygslämning som är från 1850 eller senare 

ska kunna behandlas måste följande finnas: 

‐ Position. 

‐ Fysiskt informationsinnehåll. 

‐ Kulturhistorisk kontext 

Det krävs att man vet var fartygslämningen finns. Men eftersom det inte alltid är möjligt att 

inom rimlig tid kontrollera positionsuppgiften kan det ytterst handla om en bedömning av 

uppgiftslämnarens trovärdighet. Den praxis som utvecklats inom Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering och fornminnesinformationssystemet FMIS när det gäller 

bedömningen av uppgiftslämnare för fornlämningar på land, kan då vara ett stöd. 

Länsstyrelsernas bedömningar är t.ex. självklara i FMIS, likaså bedömningar gjorda av de 

personer som Riksantikvarieämbetet godkänt som granskare för FMIS. Även en grupp 

individer kan i det enskilda fallet anses vara trovärdiga på grund av dokumenterad 

kompetens och kunskap. I det senare fallet skulle t.ex. en fartygslämning som anmäldes för 

länge sedan – t.ex. på 1970-talet, av en tillförlitlig person som även bifogade en beskrivning 

– där positionen inte uppfyller dagens krav på exakthet (kanske beroende på att 

                                                           
15 Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring a.a. Sid 11. 
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positionsbestämningen gjorts med analoga metoder), ändå kunna hanteras inom ramen för 

den här värderingsprocessen.  

Beträffande det fysiska informationsinnehållet måste fartygslämningen utgöra väsentliga 

delar av ett fartyg. Väsentliga delar är ett kvalitativt mått och innebär sådana delar av 

fartyget och dess innehåll som bedöms vara väsentliga för tolkningen. Enbart 

förlisningsuppgifter utan känd vrakförekomst kan inte utgöra grund för 

fornlämningsförklaring. 

Lämningen måste vara möjlig att placera in i sin kulturhistoriska kontext, dvs. det 

sammanhang fartyget existerade i. När det gäller fartygslämningar tar det ofta tid med 

identifiering och datering vilket följaktligen kraftigt begränsar möjligheterna att bedöma den 

kulturhistoriska kontexten innan identifiering utförts. Inför fornminnesförklaring bör det vara 

tillräckligt att bedöma dessa möjligheter utifrån antaganden om lämningens fysiska innehåll. 

 
 
3.3 Kompetens 

En utredning inför fornlämningsförklaring av en fartygslämning måste göras med relevant 

kunskap och kompetens. Den som gör utredningen bör ha goda kunskaper om 

fartygslämningar och erfarenhet av att göra både antikvariska och vetenskapliga 

bedömningar när det gäller sådana. 

 

 
3.4 Bedömnings-och beslutsprocessen  

Beslutet om att en fartygslämning ska fornlämningsförklaras ska endast bygga på en 

bedömning av lämningens kulturhistoriska värde och bedömningen bör utgå från 

lämningens preciserade kulturhistoriska sammanhang. I korthet gäller att ju högre grad en 

lämning bidrar till möjligheterna att utvinna och kommunicera kulturhistorisk kunskap, desto 

högre är dess kulturhistoriska värde.  

Den samlade bedömningen av det kulturhistoriska värdet tydliggör om det finns särskilda 

skäl till att fornlämningsförklara just den aktuella lämningen.  

Processen som leder fram till fornlämningsförklaring sker i fyra steg:  
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1)  Utifrån befintlig kunskap bestämma fartygslämningens kulturhistoriska 

sammanhang genom dess kulturhistoriska bakgrund med koppling till dess 

egenskaper.  

2)  Bedöma och gradera fartygslämningens kulturhistoriska värden med utgångspunkt 

i dess kulturhistoriska sammanhang.  

3) Rekommendationer. 

4)  Beslut om fornlämningsförklaring (ligger utanför den kulturhistoriska värdringen).  

De tre första stegen i processen som leder fram till fornlämningsförklaring utförs enligt 

momenten B, C och D i den mall för kulturhistorisk värdering inför fornlämningsförklaring 

som använts i exempelsamlingen (bilaga 2.1 – 2.4). Det fjärde steget – beslutet – hör inte till 

värderingsprocessen, och redovisas därför inte i exemplen.  

 

Processen ska inte ta hänsyn till hot, förvaltningsbetingelser och anspråk från andra 

intressenter. Klargörande av sådana faktorer kan emellertid vara underlag för 

ställningstaganden i senare skeden vad gäller bl.a. åtgärder för vård eller inför 

tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § KML.16 

 
3.4.1 Steg 1. Bestämma fartygslämningens kulturhistoriska sammanhang och 

dess karaktärsdrag 

Varje fartygslämning bör utredas och beskrivas utifrån dess kända fysiska – och i 

förekommande fall immateriella – innehåll och egenskaper samt dess kulturhistoriska 

bakgrund. Det gäller att inventera och registrera de strukturer, beståndsdelar och 

detaljer som återspeglar för lämningen relevanta kulturhistoriska skeenden, händelser, 

verksamheter och perspektiv. Härigenom avgörs och avgränsas lämningens 

kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag. Något förenklat kan man säga att det 

handlar om att försöka besvara frågorna  

• Vad har hänt?  

dvs. tydliggöra den kulturhistoriska bakgrunden – de skeenden, verksamheter och 

händelseförlopp – som präglat en lämning eller grupp av lämningar.  

• Vad finns?  

dvs. tydliggöra lämningens/lämningarnas fysiska och immateriella beståndsdelar 

och egenskaper – som är förenade med dess/deras kulturhistoriska utveckling.  

• Vad återspeglas?  

dvs. tydliggöra vilka beståndsdelar och egenskaper som härrör från och ger uttryck 

åt den kulturhistoriska bakgrunden samt på vilka sätt detta sker.  

                                                           
16 Se resonemanget på sidan 11 om vård och skyddsplan. 
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Med kännedom om ovanstående är det möjligt att avgöra eller välja vilka kulturhistoriska 

skeenden och perspektiv samt vilka därmed förenade delar av och egenskaper hos 

lämningen som ska lyftas fram för värdering. 

 
3.4.2 Steg 2. Bedöma och gradera fartygslämningens kulturhistoriska värde  

Bestämningen av lämningens kulturhistoriska sammanhang och karaktär ovan, ger 

förutsättningar för kulturhistorisk värdering av lämningen och gradering av dess värden. 

Det kulturhistoriska värdet bedöms och graderas avseende möjligheterna att genom 

lämningen utvinna och kommunicera kulturhistorisk kunskap. Bedömningen görs utifrån 

aspekterna  

• möjlighet till förståelse och kunskap,  

• helhet – tidskontext,  

• kulturhistorisk relevans  
 

Bedömningen av möjlighet till förståelse och kunskap är ett tydliggörande om på vilket 

sätt och i vilken grad lämningen innehåller information om dess kulturhistoriska 

sammanhang, samt i vilken omfattning denna är möjlig att tolka. Bedömningen ska göras 

på lämningens hela potentiella fysiska informationsinnehåll. Inte enbart på den 

information som redan är känd och beskriven i steg 1, utan även på den som inte är känd 

men som kan antas finnas kvar i lämningen. Det är viktigt att dessa antaganden 

motiveras på kunskapsmässiga grunder.17 

Bedömningen av helhet – tidskontext utgår från den tidsperiod eller det historiska skede 

som lämningen återspeglar. Resultatet av bedömningen är ett tydliggörande av på vilket sätt 

och i vilken grad som lämningen ger uttryck för helheten i perioden eller skedet.  

Bedömningen av kulturhistorisk relevans grundas på om lämningen är kännetecknande för 

den kulturhistoriska utvecklingen i landet, regionen, området eller lokalen, om den har varit 

förebild eller på annat sätt haft särskild betydelse för utvecklingen. Resultatet av 

bedömningen är ett tydliggörande av vilken typ och grad av relevans lämningen har och hur 

detta tar sig uttryck. 

 
3.4.3 Steg 3. Rekommendationer 
                                                           
17 Se matris för kulturhistorisk värdering i Fornlämningsbegreppet och 
fornlämningsförklaring a.a. Bilaga 3. 



 Rapportnamn    16

Rekommendationer till fornlämningsförklaring eller inte baseras på utfallet av bedömningen 

av de tre kriterierna/aspekterna i värderingsmomentet (steg 2). 

 
3.4.4 Steg 4. Beslut om fornlämningsförklaring  

När länsstyrelsen har slagit fast att det förligger särskilda skäl att skydda en fartygslämning 

med hänsyn dess kulturhistoriska värde (steg 3), kan myndigheten fatta beslut om 

fornlämningsförklaring. Innan beslut om fornlämningsförklaring fattas ska dock handlingarna 

i ärendet kommuniceras med den eller de som har rätt att yttra sig i ärendet.18  

Ett beslut om fornlämningsförklaring ska fattas enbart utifrån det kulturhistoriska värdet. 

Bakgrunds-eller motiveringstexten i beslutet bör redovisa:  

• bestämningen av lämningens kulturhistoriska sammanhang och 

karaktärsdrag,  

• bedömningen och graderingen av de kulturhistoriska värdena och  

• precisering av de särskilda skälen med hänsyn till lämningens 

kulturhistoriska värde.  

 

Ett beslut bör dessutom omfatta:  

• uppgift om vilken lämning som beslutet avser, med administrativa uppgifter 

om RAÄ:nr, fornlämningstyp, fastighetsbeteckning, socken, kommun och 

län,  

• beslutsmening med hänvisning till 2 kap. 1a § kulturmiljölagen,  

• upplysning om att beslutet gäller omedelbart,  

• upplysning om skyddet av fornlämningar,  

• upplysning om hur man överklagar och  

• kopia på beslutet till kommunen, Riksantikvarieämbetet, markägare och 

andra berörda.  

 

När beslutet är fattat äger lämningen ett skydd som fornlämning enligt 2 kap. KML. Beslutet 

kan överklagas av eventuell ägare, markägaren, kommunen och Riksantikvarieämbetet. Det 

gäller emellertid direkt, oberoende av om det överklagas. 

                                                           
18 För reglerna om myndigheternas kommuniceringsskyldighet, se 16 och 17 §§ 
förvaltningslagen (1986:223). 



 

 

Bilaga1 

 

 

Sjöfartsutvecklingen i svenska vatten från 1830 

 

Inledning 

Människan har alltid dragits till vatten. Kanske främst för att strandzonen generellt sett är mycket näringsrik och 

ger goda möjligheter till jakt, fångst och jordbruk. I äldre tider gav också vatten de bästa och säkraste 

möjligheterna till kommunikation och transport. Livet vid vattnet innebar också att det fanns ett naturligt behov av 

funktionella hjälpmedel för att nyttja detta. Båtar utvecklades för att klara transporter (av människa och gods) och 

fiske. Under alla tider har båtar byggts för olika ändamål och naturförutsättningar men de senaste 200 åren har 

denna utveckling accentuerats. Följande är en översiktlig genomgång av sjöfartens och båtarnas utveckling i 

Sverige under denna tid. 

 

Handelssjöfartens utveckling 

I början av 1800-talet bestod den svenska handelsflottan av flera tusen träbyggda segelfartyg med allt från 

enmastade jakter och slupar till tremastade fregattskepp. På 1830-talet fanns färre än 20 mindre hjulångdrivna 

ångfartyg av trä i trafik på främst insjöar och längs kusterna. 

Vid mitten av 1800-talet bedrevs den svenska sjöfarten liksom tidigare av olika handelshus i städerna. Den 

började växa i omfattning efter en nedgångstid i början av århundradet. En viktig del var den omfattande ökning 

av trävaruexporten från främst Norrland som pågick fram till första världskriget med såväl svenskt som utländskt 

tonnage. 

Två stora förändringar skedde nu parallellt med en långsam övergång till ångdrift och järnskrov. Den ena var den 

liberalare sjöfartspolitiken med näringsfrihetslagen samt lättnader i lantmannaseglationen som innebar att sjöfart 

och handel nu också fick ske utanför städerna. Nya sjöfartscentra uppkom längs hela landets kuster. Ett sådant 

var Brantevik i Skåne. Många av dessa fartyg ägdes av olika delägare i ett partrederi, vilket var en traditionell 

nordisk rederiform. Den andra stora förändringen var en professionalisering av fartygsägandet, uppkomsten av 

speciella rederiföretag. 

Antalet ångfartyg ökade kraftigt under andra hälften av 1800-talet. Från att främst ha bedrivit kusttrafik med 

passagerare och resgods byggdes nu också rena fraktfartyg, med förbättrade ångmaskiner, propellerdrivna och 

byggda av järn. Många av dessa ångare byggdes på landets mekaniska verkstäder, andra beställdes från 

utlandet. 

Under århundradets sista decennium började svenska redare att från England, som låg före i den tekniska 

utvecklingen, köpa in ett stort antal begagnade ångare, det s.k. second handtonnaget, ofta av Three Island typ. 

Men ångfartygen skötte fortfarande främst trafik i Östersjön och på Nordeuropa medan segelfartygen skötte 

trafiken på längre distanser med främst barkskepp och fullriggare. Ända fram till 1890-tal översteg också antalet 

segelfartyg ångfartygen både i antal och i tonnage. 



 

 

Huvuddelen av sjöfarten hade hittills bedrivits som trampsjöfart där fartygens destination varierade alltefter 

tillgången på fraktgods. En viktig sådan trafik var malmsjöfarten till kontinenten både från Narvik och från svenska 

ostkusthamnar. 

Linjesjöfarten, där man trafikerade i förhand bestämda linjer till i förhand bestämda hamnar, ökade däremot allt 

mer. Genom bl.a. statligt stöd till Sveriges exportindustri grundades åren före första världskriget ett flertal nya 

linjerederier. Dessa delade upp trafikområdena mellan sig i ett världsomspännande linjenät som kom att finnas 

kvar fram till 1900-talets sista decennier. 

Flera av dessa linjerederier kom att leda utvecklingen mot stora dieseldrivna motorfartyg, som var dyrare att 

bygga men som tog större last och var mer arbetsbesparande. En annan skeppsteknisk nyhet var svetstekniken 

som både förenklade och förbilligade skeppsbyggandet samt medförde en lägre skrovvikt. Fartygen fick därmed 

en större lastförmåga. 

Första världskriget drabbade sjöfarten hårt. Många fartyg, både segelfartyg och ångare, minsprängdes eller 

torpederades. Samtidigt innebar krigsåren ökade fraktintäkter och många rederier gjorde stora inkomster. 

Efter första världskriget upphörde i stort sett den segeldrivna sjöfarten. Mellankrigstiden utmärks annars av en 

uppdelning i större oceangående dieselfartyg och i ett stort antal ångfartyg, ofta äldre, som gick i trampsjöfart i 

Nordeuropa. Ända fram till 1940 var också ångfartygen tonnagemässigt större än motorfartygen. Samtidigt 

började nu en specialisering på olika fartygstyper som styckegodsfartyg, malmfartyg och tankfartyg, där de 

senare från 1930-talet kom att bli en specialitet för svensk varvsindustri. Därtill skötte motorseglare ända in på 

1960-talet en omfattande närtrafik och i hamnar och längs kusterna fanns ett stort antal pråmar och bogserbåtar. 

Även under 2:a världskriget drabbades sjöfarten hårt och totalt förlorades 240 fartyg. Cirka hälften av den 

svenska handelsflottan blev instängd innanför den tyska minspärren i Skagerack medan den andra hamnade 

utanför. Fartygen innanför spärren fortsatte under kriget att till stor del gå med järnmalm från norrlandskusten till 

kontinentens hamnar. Fartygen utanför spärren gick i allierad trafik. Sverige var genom minspärren helt avstängd 

från import västerifrån, men det öppnades en möjlighet till passage via lejdtrafiken. 

Efter kriget ökade den svenska sjöfarten kraftigt i omfattning.  En stor del av den svenska sjöfarten kom att gå på 

andra delar av jordklotet och dessa fartyg kom mycket sällan att besöka Sverige.  Samtidigt fanns en närtrafik 

med bl.a. den nya typen av s.k. paragraffartyg, som utnyttjade paragraferna i säkerhetsbestämmelserna genom 

att ha en reducerad besättning.  

Nu började också en ytterligare specialisering av fartygen för att passa olika typer laster. Det ökande 

bensinberoendet krävde tankfartyg, kol- och spannmål transporterades i bulkfartyg, malm transporterades i OBO-

fartyg, och det ökande bilresandet resulterade i en ökad färjetrafik. Men genom ökad konkurrens från bilar och 

flyg minskade annan sjöfart som kusttrafiken och den traditionella passagerarsjöfarten. 

På 1960-talet påbörjades en övergång till transporter med container av standardiserad utformning. På kortare 

trader som inom Nordeuropa transporteras dessa oftast på Roll on/Roll off-fartyg oftast förkortat till Ro/Ro. På 

längre distanser använder man Lo/Lo-fartyg, Lift on/ Lift off-fartyg där man lyfter på och av containrarna med stora 

hamnkranar. En annan förändring för sjöfarten på 1960- och 1970-talen var utvecklingen av speciella 

biltransportfartyg där svensk sjöfart fortfarande har en viktig position. 



 

 

Sverige hade legat i täten vid de tekniska förändringarna av sjöfarten, men den kraftiga depression som inträffade 

på 1970-talet påverkade den svenska sjöfarten mycket starkt. Till detta kom den ökande konkurrensen från vissa 

låglöneländer, med så kallade bekvämlighetsflaggade fartyg med dålig fartygsinspektion, där fartygen inte 

beskattades fullt ut och med förhållanden ombord som ibland var mycket dåliga. Detta gjorde att den svenska 

sjöfarten under några få år nästan konkurerades ut. Nästan alla de rederier som grundats före första världskriget 

upphörde nu. 

Delvis på grund av införda skattelättnader skedde en viss upphämtning i början av 2000-talet med satsningar 

främst på färjetrafik och produkttankfartyg. Men under senare år har den svenska sjöfarten åter minskat mycket 

kraftigt och fartyg flaggats ut till inte minst andra nordiska länder. 

 

Allmogebåtar 

Även inom lantbruket fanns behov av transportmedel på vatten och de båtar som vi benämner allmogebåtar 

utvecklades i huvudsak inom det förindustriella samhället. Utvecklingen var regional och lokal och båtarna 

anpassade till naturförutsättningar och funktion. Påverkan av tekniska innovationer och yttre samhällsförändringar 

är begränsad varför man genom att studera form, oftast inte kan bedöma om en allmogebåt är från tiden före 

1850 eller senare.  

Allmogebåtarna användes huvudsakligen för mindre transporter och fiske i hemmavattnen. Ju mindre och lugnare 

vattnen var, desto mindre var behovet av avancerade båtar. Flatbottnade ekor dominerade länge i mindre insjöar, 

vid långgrunda stränder och i skärgårdarnas inre vikar. Långt in på 1900-talet kunde man även se stockbåtar, 

uthuggna ur en enda trädstam. 

I övrigt, utmed kusterna, i större sjöar och rinnande vatten var bruksbåten den typiska nordiska snipan, klinkbygd 

med köl, två stävar och i huvudsak avsedd att ro. Den varierade dock i utformning och storlek beroende på hur 

och var den användes.  Vätterns, Vänerns, Hjälmarens och Mälarens snipor hade till exempel skarpare 

undervattenskropp och en kraftigare köl än insjösniporna längre norrut. I båda fallen var fiske en viktig funktion 

men i söder var sniporna i högre grad mer funktionella som segelbåtar än de var längre norr ut. 

Ytterligare varianter är älvbåtarna, som användes i de stora insjöarna i övre Norrland och i strömmande vatten. 

De är långa och smala, byggda på bräda och har alltså ingen köl. Älvbåtarna användes främst för transporter. 

De snipor som fanns utmed kusterna var än mer robust byggda än de i de stora insjöarna. De bohuslänska 

sniporna var till exempel bredare och kraftigare till sin konstruktion än inlandets. Kostern, som är en utveckling av 

snipan, byggdes särskilt med tanke på segling i hård sjö. Den blev tidigt däckad och försågs med vant och stag 

för riggen. 

I sydöstra delen av Götaland, Skånes östkust, Blekinge, sydöstra Småland och på Öland var blekingeekan med 

den typiska akterspegeln den vanliga bruksbåten under 1800-talet. 

Snipan, kostern och blekingeekan fanns i olika storlekar för olika ändamål, från mindre roddbåtar och fiskebåtar 

till vrakekor, fraktekor och storbåtar för fiske till havs och större transporter. 

Fiskesjöfart 

Utvecklingen inom det allt mer specialiserade fisket förde bland annat med sig att även fiskebåtarna 

specialiserades. Tidiga exempel på sådana var de bankskutor som användes vid det givande fisket på Skageraks 



 

 

bankar. Det var öppna tremastade båtar som hade en eller två småbåtar med sig ombord. Dessa användes för 

själva fisket medan moderbåten låg för ankar. Bankskutorna ersattes vid 1800-talets mitt av mer lättmanövrerade 

s.k. sjöbåtar. Bankskutor och sjöbåtar var vanligen kravellbyggda. 

Förbränningsmotorns införande medförde att de större fiskebåtarna förändrades kraftigt. Grundläggande principer 

för den breda kosterbåten, och andra breda båtar från danska och skånska varv, kom dock att leva kvar inom 

fiskebåtsbyggeriet. Snörpvadens, snurrevadens och trålens tillkomst medförde senare tillsammans med de allt 

starkare motorerna att båtbeståndet utvecklades ytterligare. Fiskebåtarna blev allt större och genomgående 

kravellbyggda eftersom klinkbyggena inte klarade vibrationerna från motorn. Den typiska styrhytten i aktern kom 

till och riggen minskade kraftigt i och med motorns införande. 

I Östersjön började man så småningom fiska med rundgattade klinkbyggda båtar som hade ett mindre rum i 

aktern för motorn och besättningen. I Tjust bland annat, hade dessa däck med ett lastrum i mitten och 

benämndes där däckare. 

Med fiskeredskapens utveckling blev fiskebåtarna allt större, framför allt när det gäller det havsbaserade fisket. 

Idag bedrivs detta fiske i princip enbart med stora trålare byggda av stål. Kustfisket däremot, bedrivs fortfarande 

med mindre båtar, även om dessa ofta också är stålbyggen. 

Fritidsbåtarnas utveckling 

Fritidsbåtens historia i Sverige börjar vid mitten av 1800-talet. Landets äldsta segelsällskap Kungliga Svenska 

Segel Sällskapet grundades 1830 och efter det tillkommer flera segelsällskap i snabb följd. Från början var 

båtsport något som främst lockade personer ur de övre samhällsskikten och de lät bygga båtar på beställning, 

ibland större jakter och kuttrar som användes vid kappseglingar. 

En annan grupp som tidigt ägnade sig åt båtliv var skärgårdarnas sommargäster, som från början oftast hyrde en 

båt, antingen med eller utan besättning, av skärgårdsborna. Fanns det ett intresse så skaffade man sig en egen 

båt för nöjessegling och transporter. Vanligtvis köpte man då en begagnad allmogebåt eller så lät man bygga en 

båt med impulser från allmogebåtarna. 

Vid sekelskiftet 1900 började även medelklass och arbetare gå samman och bilda båtklubbar där allt arbete 

sköttes gemensamt och ideellt. Deras båtar var till stor del amatörbyggen men man kunde också köpa några år 

gamla kappseglingsjakter. De mer välbärgade lät samtidigt bygga allt mer extrema kappseglingsbåtar. 

De första fritidsbåtarna var segelbåtar eftersom motorer för båtbruk inte fanns ännu, de första kom vid sekelskiftet 

1900. De allra tidigaste maskindrivna båtarna var de så kallade colibribåtarna som fick sitt namn efter den lilla 

ångmaskin som drev dem.  Men motorbåtarna växte i storlek och vissa blev långa, smala med en stor salong, 

salongsbåtarna. Andra mer sjösäkra motorbåtstyper var motorkryssaren och högsjöbåtar. Men den särklass mest 

populära motorbåten var Petterssonbåten. Prototypen skapades av båtkonstruktören C.G. Petterson, men många 

Petterssonbåtar ritades också av andra konstruktörer.   

De dominerande båttyperna vid mitten av 1900-talet var på motorbåtssidan små campingbåtar med 

utombordsmotorer, ruffade snipor och Petterssonbåtar. Bland segelbåtarna hade utvecklingen gått mot 

kappseglingsbåtar som var byggda efter en regel, t.ex. mälarbåtar och skärgårdskryssare. Ville man ha en 

seglande familjebåt så var Folkbåten mycket populär. 



 

 

I början av 1960-talet började amatörbyggarna använda det nya materialet plywood både för mindre segel- och 

motorbåtar. 

När plasten slog igenom på 1960-talet förändrades båtbyggandet. Det som tidigare varit ett hantverk blev en 

industri. Också båtarna förändrades eftersom man med plasten kunde skapa helt nya båtformer. I stället för 

vackra och välseglande båtar byggdes nu båtar där inredning och bekvämlighet var viktigast. De vanligaste var 

Pelle Petterssons Maxi 77, Tord Sundéns IF och Per Brohälls Vega. 

De senaste decennierna har det tillkommit större rakstävade segelbåtar. Men ökningen har främst gällt 

motorbåtar, där inte minst de större flybridgebåtarna märks väl. Många motorbåtar är nu också tillverkade av 

aluminium. 

Örlogsfartygens utveckling 

Under första hälften av 1800-talet var örlogsfartyg fortfarande seglande träfartyg av mycket olika storlekar och 

utseende. Här fanns allt från stora linjeskepp, fregatter och briggar ner till arméns flottas kanonslupar som både 

seglades och roddes. Fram till århundradets mitt tillkom enstaka träbyggda ångfartyg, hjulångare, men dessa var 

inte stridsfartyg utan användes som bogser- och transportfartyg. 

De första ångdrivna stridsfartygen kom på 1840-talet, men då började man att gå över till propellerdrift eftersom 

skovelhjulen var mycket utsatta vid beskjutning. Fartygen var för säkerhets skull fortfarande fullt riggade. Det 

byggdes också ända in mot sekelskiftet 1900 ett flertal fullriggade övningsfartyg, vissa endast segeldrivna, andra 

hade en kompletterande maskin. Vid mitten av århundradet hade dessutom svenska flottan fortfarande mer än 

två hundra roddfartyg.  

På 1860-talet påbörjades en övergång till nya typer stridsfartyg som kanonbåtar utan segelfartygsrigg. Man 

började nu också bygga fartygsskroven av järn. Det nordamerikanska inbördeskriget med striden mellan 

Merrimac och Monitor påverkade den tekniska utvecklingen även i Sverige och här byggdes ett flertal monitorer.  

Hittills hade samtliga dessa nya fartygstyper varit långsamma, haft ett mycket lågt fribord och därför varit svåra att 

träffa. Samtidigt var deras sjösäkerhet mycket dålig och de fick hålla sig i skärgårdarna. Men från 1870-talet 

började man också bygga mer sjögående ångfartyg som gjorde hög fart och hade grövre kanoner. Denna 

utveckling fortsatte sedan fram till första världskriget då det i Sverige fanns 12 pansarbåtar.  Samtidigt 

utvecklades en ny mindre, men snabb fartygstyp, torpedbåten. I Sverige fanns vid världskrigets början ett drygt 

50-tal torpedbåtar. Vid denna tid kom också nya vapensystem som minor, torpeder och mer avancerat artilleri. 

Åren runt första världskriget tillkom efter politiska strider ytterligare en pansarbåtstyp, F-båten. Samtidigt kom nya 

fartygstyper som jagare vilka var avsedda för att skydda pansarbåtar och andra större fartyg mot torpedbåtar. Nu 

utvecklades också de första ubåtarna vars uppdrag från början främst var att skydda kusterna och inte minst 

hamnarna.  

Fartygsutvecklingen var likartad i våra grannländer, men Tysklands och Rysslands rustningar var fram till första 

världskriget mer omfattande och de hade också större fartygstyper som slagskepp och slagkryssare. 

Under första världskriget rustades i Sverige alla tillgängliga örlogsfartyg samtidigt som också civila fartyg hyrdes 

in som hjälpfartyg och användes bl.a. som neutralitetsvakt för att skydda handelssjöfarten. Men man röjde också 

utländska minor för att hålla leder öppna, la själva ut minfält samt skötte spaning och bevakning mot kränkningar. 

Några sjöstrider skedde inte på svenskt vatten. 



 

 

Efter krigsåren upphörde till största delen Tysklands och Rysslands sjömilitära verksamhet i Östersjön och den 

svenska flottan blev nu störst där. Det och en allmän fredsoptimism gjorde att rustningarna minskade. Trots detta 

tillkom under mellankrigstiden såväl några nya jagare som ubåtar. Därtill kom en rad snabba motortorpedbåtar 

samt vedettbåtar. Sverige hade inte som stormakterna råd att satsa på hangarfartyg, men lät bygga en enklare 

variant, en flygplanskryssare. I slutet av 1930-talet ökade rustningarna åter, främst i våra större grannländer, men 

delvis också i Sverige. 

Under andra världskriget rustades åter alla såväl äldre som yngre örlogsfartyg. Därtill hyrde man undan för undan 

in mer än 100 civila fartyg som hjälpfartyg. Huvuddelen av dessa var fiskebåtar som blev minsvepare, men det 

gällde också några större fartyg som blev hjälpkryssare. 

Under krigsåren byggdes på svenska varv ett stort antal nya örlogsfartyg, såväl jagare som minsvepare, ubåtar 

och motortorpedbåtar. Dessutom lyckades man från Italien köpa några jagare och motortorpedbåtar. På 

hemresan blev jagarna uppbringade av engelska örlogsfartyg, som var rädda för att fartygen skulle falla i 

Tysklands händer, men fartygen frisläpptes senare. 

Under andra världskriget fanns utländska örlogsfartyg tidvis också på svenskt vatten och vissa utländska 

örlogsfartyg, speciellt trupptransportfartyg och ubåtar, förliste där också.  Även svenska flottan hade sina 

krigsförluster. Ubåten Ulven gick på en mina utanför Göteborg varvid hela besättningen omkom. Och på 

Hårsfjärden skedde en något oklar torpedexplosion med tre jagare. 

Vissa örlogsfartyg som beställdes under kriget levererades till svenska flottan först efter krigsslutet, bl.a. två 

kryssare som kom att bli flottans största fartyg. Därtill byggdes under 1940- och 1950-talet flera jagare. Men de 

ansågs på 1970- och 1980-talen som för stora och för dyra och de ersattes av den lätta flottans fartygstyper med 

motortorpedbåtar, patrullbåtar och torpedbåtar, senare kallade robotbåtar. 

Nackdelen med den lätta flottan var givetvis att fartygen var så sårbara. Därför utvecklades vid slutet av 1900-

talet fartyg i stealth teknik som var svåra att upptäcka med bland annat radar. 

Efterkrigstidens kalla krig medförde en omfattande upprustning också av andra örlogsflottor i Svenskt närområde, 

med betydligt fler och större fartygstyper. 

Antalet örlogsfartyg har hela tiden varit mycket mindre än antalet handelsfartyg. Som exempel bestod den 

svenska örlogsflottan strax innan första världskriget av 119 fartyg medan handelsflottan bestod av över 3000 

fartyg. 
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Bilaga 2.1 

 

Kulturhistorisk värdering av Xxxxx inför fornlämningsförklaring 

 
A – Introduktion  
 
Administrativa uppgifter:  
Diarienummer:  
Landskap/län/kommun/socken: Södermanland/Södermanlands län/Nyköping/Tystberga 
RAÄ-nummer: Tystberga xxx 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Vattendjup (meter): 24-40 m 
Position (SWEREF 99 TM): ? 
Ägare till vattenområde: - 
Ägare till lämningen: Försäkringsbolaget Ansgar 
 

B – Beskrivande 

 

a. Beskrivning av fartyget och dess förlisning: Kortfattad beskrivning om fartyget, dess konstruktion 
och byggnadstradition samt förlisning. 

 Xxxxx var 89 meter lång och 12,5 meter bred. Djupet var 5,7 meter. Bruttotonnaget var 2039 ton och 
nettotonnaget 1292 ton. Maskinen var en TEE om 850 Psi (varvets egen). Xxxxx var ett ånglastfartyg av 
typen ”extended bridge” (en variant av typen ”Three-Island”) som sjösattes i Hanburg 1903. Ägare var 
det tyska rederiet X X Xxxx. Xxxxx och liknande typer av fartyg var dominerande bland lastfartygen från 
det sena 1800-talet och nästan 100 år framåt. 

På natten till den 31 maj 1917 passerade Xxxxx Rånö på väg söderut från Luleå till Lübeck i Tyskland, 
med en last av järnmalm. Detta var under första världskriget och man gick i möjligaste mån inomskärs 
för att undvika fientliga ubåtar. Trots dimma hade man av besparingsskäl inte fotogenlanternorna på 
full styrka. Detta visade sig ödesdigert då man på det söderifrån kommande svenska fartyget Bergvik 
först trodde att lanternorna visade att Xxxxx låg för ankar, och för sent upptäckte att hon rörde sig och 
därpå rände in hennes babordssida. På grund av järnmalmslasten sjönk Ingrid Horn mycket fort och 
endast en person, matrosen Heinrich Kalms, överlevde olyckan. De övriga i besättningen, 18 man, 
samt två svenska lotsar, omkom. 

 

b. Arkeologiska data: vad vi känner till om fyndplatsen: Fartygslämningens utseende och dimensioner, 
last, kulturlager, mänskliga kvarlevor, personliga tillhörigheter, m.m.  

I princip hela skrovet är bevarat upp till relingen. På babordssidan något för om midskepps finns ett hål 
efter kollisionen. Fartyget har en knäck akter om överbyggnaden mitt i det tredje lastrummet. Förpartiet 
ligger djupt nedtryckt i lerbottnen och bara en liten del sticker upp. Den främre masten står fortfarande 
och sträcker sig upp till cirka 20 meters djup. Den aktre ligger utfallen över babordssidan. 
Överbyggnaden midskepps är relativt välbevarad. På bryggan saknas taket, men träväggarna står 
kvar. På fartyget finns större detaljer som reservratt (med kätting som löper till ordinarie styrning 
framför bryggan), reservpropeller, vinschrullar, lastbomshållare, en livbåt, livbåtsdävertar, lastlucka och 
spel bevarade. Inombords i överbyggnaden finns inredning som träpaneler, trästöttor och en del 
möbler, bland annat en byrå och en stol bevarade. En kista med flaskor och en pistol har också 
observerats. På överbyggnadens babordssida finns ett badrum med ett badkar och en pissoar. 
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c. Andra uppgifter: skriftliga källor (t.ex. sjöförklaring, skeppslista), kartor, muntlig tradition, litteratur, 
tidningsartiklar avbildningar mm. 

Sjöhistoriska museet har beskrivningar över fartyget och händelseförloppet i samband med 
förlisningen. Det finns sektionsritningar och flera målningar med Xxxxx som motiv. 

d. Kulturhistoriskt sammanhang: kortfattad översikt om kulturhistoriskt sammanhang relaterat till 
fartygslämningen – t.ex. ekonomisk och politisk översikt kopplad till skeppsbyggnadstradition och 
handelsrutter. Var kan fartyget ha byggts? Lastens sammansättning och proveniens. Relatering av 
fartygslämningen till handels- och örlogsflotta. 

Xxxxx representerar en viktig del i 1900-talets sjöfarts- och handelshistoria - den svenska exporten av 
malm till Europa. Under första världskriget var malmen viktig för Sveriges export i utbyte mot andra 
varor. För det krigförande Tyskland var malmtransporterna av stor betydelse. På grund av kriget gick 
man inomskärs i trånga farleder. Ransoneringen under kriget var också indirekt orsak till förlisningen, 
då man av besparingsskäl på fotogen inte hade lanternorna på full styrka. 

e. Aktiviteter på vrakplatsen sedan förlisningen: tidigare observationer/undersökningar av olika 
aktörer: arkeologer, historiker, Försvarsmakten/Kustbevakningen/Sjöpolisen, sjömätningsföretag, 
sportdykare och privata dykfirmor. 

Platsen har varit känd sedan förlisningen. 1966 fick en privatperson bärgningsrätt till Xxxxx. Under 
årens lopp har föremål och konstruktionsdetaljer bärgats från fartyget. I Sjöhistoriska museets 
samlingar finns ett nakterhus som köptes in 1974. Det är också känt att skeppsklockan och ratten 
bärgats. 2009 utförde SMM en mindre besiktning av Xxxxx. Sportdykning har förekommit frekvent 
sedan förlisningen. 

f. Vrakplatsen:  

i.   Vrakplatsens geografiska utbredning och avgränsning: Beskrivning av vrakplatsen med 
löst liggande delar och kulturlager. 

Skrovet är intakt och några vrakdetaljer har inte observerats utanför detta. 

ii.   Formationsprocess: Beskrivning av hur fartygslämningen gått från ett funktionellt 
flytande fartyg till vrak och till hur den framstår idag (enligt senast kända förhållande). 

Xxxxx förliste efter en kollision med ett annat fartyg som rev upp ett stort hål midskepps i 
barbords sida. Xxxxx sjönk omgående och blev liggande i en sluttning med aktern på 24 meters 
djup och fören på 40. Hålet midskepps som uppstod vid kollisionen är synligt. 
Fartygslämningens skick idag tyder på att nedbrytningen skett successivt. Inga enskilda 
händelser kan spåras i denna process. Bärgning av enstaka föremål har förekommit. 

iii.   Naturmiljön: beskrivning av den miljö där fartygslämningen är belägen. Lokal topografi på 
sjöbotten och närliggande land. 

Fartygslämningen ligger på en kuperad, bitvis rikt sedimenterad botten i en urbergsskärgård i 
Östersjön. 

 

C – Kulturhistorisk värdering 

a. Möjligheter till förståelse och kunskap: Beskrivning av hur väl det som finns kvar av lämningen 
speglar dess kulturhistoriska sammanhang och om det finns möjlighet att (efter tolkning och analys) 
utvinna kunskap ur fartygslämningen som inte kan utvinnas på annat sätt (såsom genom arkiv, kartor, 
litteratur, berättelser). 

i Informationsinnehåll: Vilken är möjligheten att ur den fysiska lämningen utvinna information 
som återspeglar, kompletterar eller kontrasterar det kulturhistoriska sammanhang som också 
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beskrivits? Det handlar dels om information som redan känd och beskriven ovan och dels 
sådant som inte är känt men ändå kan antas finnas. 

Det som är synligt av lämningen bedöms ha stora möjligheter att spegla det kulturhistoriska 
sammanhang som beskrivits. Eftersom många olika konstruktions- och andra detaljer är mer 
eller mindre intakta och lämningen sannolikt innehåller ett antal objekt som ännu inte 
identifierats bedöms möjligheterna också stora att komplettera eller kontrastera denna 
information. Lämningens skick och kvarvarande innehåll bör även kunna ge information om 
enskilda besättningsmän och om livet på fartyget.  

ii Möjligheter till förståelse (läsbarhet): Vilken är möjligheten att tolka informationen under 
avsnittet B – Beskrivande ovan, med hänsyn till det kulturhistoriska sammanhang som fartyget 
existerade i? Är händelseförloppet som ledde fram till fartygets förlisning möjligt att förstå? 

 I och med att fartygslämningen är skrovhel med de ovan nämnda konstruktionsdetaljerna delvis 
synliga bedöms möjligheterna som goda att (på platsen) förstå och förmedla fartygets roll i dess 
kulturhistoriska sammanhang. Fartygslämningen, med skadan efter kollisionen synlig, och dess 
belägenhet i farleden förmedlar också ett tydligt fysiskt uttryck för en händelse (förlisningen) 
som hade koppling till första världskriget (se beskrivningen under Kulturhistorisk sammanhang 
ovan). Genom kvarvarande inredning och föremål kan det också vara möjligt att ge en bild av 
hur den enskilda människan ombord förhöll sig till samtiden. 

b. Helhet – tidskontext: Representerar fartygslämningen en kortare avgränsad tidsperiod eller ett längre 
utvecklingsförlopp – förändringsprocess, eller både och? 

Lämningen med sin last och placering i en farled inomskärs speglar främst handelssjöfarten och dess 
dilemma under första världskriget. Ett flertal delar och föremål har avlägsnats från lämningen, men 
tillräckligt mycket är kvar och i så välbevarat skick att graden av helhet ändå bedöms som hög.  

c. Kulturhistorisk relevans: Är fartygslämningen kännetecknande för den kulturhistoriska utvecklingen? 
Har fartygslämningen utgjort förebild eller på annat sätt haft särskild betydelse för den kulturhistoriska 
utvecklingen? 

Fartygstypen ”Three-Island” var ett dominerande inslag i handelssjöfarten från sent 1800-tal och nästan 
hundra år framåt. Xxxxx kan ses som kännetecknande (bra representant) för en mycket viktig del av 
1900-talets svenska sjöfartshistoria - exporten av järnmalm från Sverige till Europa. Denna export var, 
tillsammans med trävaror, av stor betydelse för den svenska ekonomin under 1900-talet. 

 

 

E – Bedömning och rekommendationer (beslutande) 
 

a. Kulturhistoriskt värde: Baseras och motiveras på grundval av utfallet av bedömningen av de tre 
kriterierna/aspekterna i värderingsmomentet. Är fartygslämningen av högt kulturhistoriskt värde? 
Det kulturhistoriska värdet bedöms som högt beroende på de stora möjligheterna till kunskapsutvinning, 
de likaledes stora möjligheterna att förstå och förmedla fartygets (med förväntat innehåll) roll i sitt 
kulturhistoriska sammanhang. Fartygslämningen har därtill stor kurhistorisk representativitet och 
tidstypisk konstruktion. 
 

b. Lagskydd: Är det kulturhistoriska värdet tillräckligt högt för att motivera fornlämningsförklaring, ja/nej? 
Ja 
 
 
 

F – Bilaga 
 

a. Kartor: Fyndplats och annan relevant information  
 

b. Dokumentationsmaterial: fotografier och videofilm, skisser, ritningar mm. Förvaras var?  
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Bilaga 2.2 

 

Kulturhistorisk värdering av Yyyyy inför fornlämningsförklaring 

 
A – Introduktion  
 
Administrativa uppgifter:  
Diarienummer:  
Landskap/län/kommun/socken: Östergötland/Östergötland/Valdemarsvik/Gryt 
RAÄ-nummer:  
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Vattendjup (meter): ca 100 m 
Position (SWEREF 99 TM): ? 
Ägare till vattenområde: - 
Ägare till lämningen: Okänd 
 

B – Beskrivande 

 

a. Beskrivning av fartyget och dess förlisning: Kortfattad beskrivning om fartyget, dess konstruktion 
och byggnadstradition samt förlisning.  

Fartygslämningen är 30-35 meter lång, står horisontellt på botten och är försedd med däck, två master 
och bogspröt, däckshus i aktern och i anslutning till främre masten. Den har varit riggad som en brigg. 
Det finns ingen med förlisningen samtida information om hur denna gick till. 

b. Arkeologiska data: vad vi känner till om fyndplatsen: Fartygslämningens utseende och dimensioner, 
last, kulturlager, mänskliga kvarlevor, personliga tillhörigheter, m.m.  

Skrovet är mycket välbevarat och kravellbyggt. Både master och stänger, märskorgar mm är 
fortfarande på ursprunglig plats. Rår och block från riggen ligger spridda på däck. Rodret och rorkulten 
är bevarade in situ. Endast delar av akterskeppet har fallit ut på den fasta och bergiga sjöbottnen. På 
halvdäck finns kvarlevorna efter två människor. En av dessa har fortfarande skor på fötterna. Det övre 
däcket är täckt av ett tunt lager sediment. 

Även små skulpturala detaljer är mycket välbevarade. Järnföremål som ankare och ringförbanden runt 
pumpstockarna är i mycket bra tillstånd med endast minimala synliga förändringar. Emellertid är, med 
undantag av enstaka delar från den löpande riggen (såsom fragment av trossar), tågvirke och segel 
mycket dåligt bevarade. 

Klenare konstruktionselement, såsom enstaka däcksplankor midskepps och delar av akterskeppet, har 
fallit isär. Två knän vid halvdäck på styrbordssidan är lösa, vilka mycket väl kan ha kommit ur läge i 
samband med förlisningen. Om knäna är förbundna till skrovet med järnbultar kan skrovet försvagas 
vid framtida tilltagande korrosion. Övervägande lösa föremål såsom last och utrustning förmodas 
fortfarande ligga kvar inne i skrovet. 

c. Andra uppgifter: skriftliga källor (t.ex. sjöförklaring, skeppslista), kartor, muntlig tradition, litteratur, 
tidningsartiklar avbildningar mm. 

Inga uppgifter.  

d. Kulturhistoriskt sammanhang: kortfattad översikt om kulturhistoriskt sammanhang relaterat till 
fartygslämningen – t.ex. ekonomisk och politisk översikt kopplad till skeppsbyggnadstradition och 
handelsrutter. Var kan fartyget ha förmodats byggts? Lastens sammansättning och proveniens. 
Relatering av fartygslämningen till handels- och örlogsflotta. 
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Fartyg riggade som briggar var vanliga under 1800-talet. Briggar användes ofta som lastfartyg och 
benämndes ofta efter den last de förde; kaffebrigg, vetebrigg, malmbrigg etc. Under andra halvan av 
1800-talet fanns det mer än 400 briggar bara i Stockholmsområdet. 
 

e. Aktiviteter på vrakplatsen sedan förlisningen: tidigare observationer/undersökningar av olika 
aktörer: arkeologer, historiker, Försvarsmakten/Kustbevakningen/Sjöpolisen, sjömätningsföretag, 
sportdykare och privata dykfirmor.  

Fartygslämningen påträffades av dykargruppen Bends 2013. Vid detta tillfälle videofilmades lämningen 
med hjälp av en fjärrstyrd undervattensfarkost (R.O.V.). Dessutom dokumenterades lämningen med 
film- och stillbildskamera av samma dykargrupp. Av dokumentationen att döma har det inte varit någon 
på platsen innan upptäckten. 

f. Vrakplatsen:  

i.   Vrakplatsens geografiska utbredning och avgränsning: Beskrivning av vrakplatsen med löst 
liggande delar och kulturlager. 

Vrakplatsen är inte arkeologiskt avgränsad. Baserat på befintlig dokumentation verkar dock 
merparten av riggen och föremål ligga på eller i direkt anslutning till vraket. Eftersom 
fartygslämningen är så intakt är förmodligen de flesta lösa föremålen instängda i skrovet.  

Av videodokumentationen att döma har skrovet fyllts med stora volymer sediment sedan 
förlisningen. Videodokumentationen visar också att delar av akterskeppet fallit ner – man kan 
se in i skrovet – samt att mellandäcket är täckt av ett ca 50 centimeter tjockt sedimentlager. 
 

ii.   Formationsprocess: Beskrivning av hur fartygslämningen gått från ett funktionellt 
flytande fartyg till vrak och till hur den framstår idag (enligt senast kända förhållande). 

Fartygslämningen är i ett utomordentligt gott skick, trots förlisning och dess ”färd” ner till bottnen 
på 100 meters djup. Den enda synliga och möjliga skadan på lämningen, som kan ha skett i 
samband med förlisningen, är de däcksplankor vid lastrummet som till synes har förskjutits från 
sitt ursprungliga läge. Det extremt välbevarade skrovet, riggen och däcket kan tyda på att 
fartyget var relativt lätt lastat, vilket skulle kunna innebära en minimal mängd av ballast och/eller 
gods. Kanske förde fartyget mycket segel, vilket kan ha bromsat nedslaget i bottnen och även 
hållit skrovet i vertikal riktning, då det sjönk? En teori som har framförts av de dykare som 
besiktat lämningen är att fartyget var nedisat vid förlisningstillfället.  

 

iii.   Naturmiljön: beskrivning av den miljö där fartygslämningen är belägen. Lokal topografi på 
sjöbotten och närliggande land. 

Fartygslämningen står på en bergsklippa som sträcker sig i öst-västlig riktning. De dykare som 
har varit nere vid lämningen har beskrivit en svag vattenström vilket förmodligen förklarar den 
ringa sedimentationen på övre däck. Det stora vattendjupet, ca 100 meter, innebär att inga 
vågrörelser når ner till fartygslämningen. Vattnet i området är bräckt.  
  

C – Kulturhistorisk värdering 

a. Möjligheter till förståelse och kunskap: Beskrivning av hur väl det som finns kvar av lämningen 
speglar dess kulturhistoriska sammanhang och om det finns möjlighet att (efter tolkning och analys) 
utvinna kunskap ur fartygslämningen som inte kan utvinnas på annat sätt (såsom genom arkiv, kartor, 
litteratur, berättelser). 

i Informationsinnehåll: Vilken är möjligheten att ur den fysiska lämningen utvinna information 
som återspeglar, kompletterar eller kontrasterar det kulturhistoriska sammanhang som också 
beskrivits? Det handlar dels om information som redan känd och beskriven ovan och dels 
sådant som inte är känt men ändå kan antas finnas. 
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 Eftersom fartygslämningen är helt intakt och till synes orörd sedan förlisningen bedöms 
möjligheterna att utvinna värdefull information ur lämningen som mycket stora. Lämningens 
skick talar också för möjligheten att finna information om enskilda besättningsmän som medger 
tolkningar om hur livet tedde sig för dessa på fartyget. 

ii Möjligheter till förståelse (läsbarhet): Vilken är möjligheten att tolka informationen under 
avsnittet B – Beskrivande ovan, med hänsyn till det kulturhistoriska sammanhang som fartyget 
existerade i? Är händelseförloppet som ledde fram till fartygets förlisning möjligt att förstå? 

 Sannolikheten är stor att man kommer att kunna identifiera fartygslämningen, eller åtminstone 
datera den närmare. I och med det är förutsättningen mycket stor för att kunna göra tolkningar 
av den information som förväntas finnas i form av konstruktionsdetaljer, last och personlig 
egendom samt att sätta in dessa tolkningar i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

b. Helhet – tidskontext: Representerar fartygslämningen en kortare avgränsad tidsperiod eller ett längre 
utvecklingsförlopp – förändringsprocess, eller både och? 

Det sannolika är att fartygslämningen är från 1850 eller senare. Utan närmare datering går det bara att 
säga att lämningen representerar en tidsepok som sträcker sig från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. 
Möjligheterna att uttala sig närmare om tidskontesten beror på om lämningen kan dateras mer exakt.   

c. Kulturhistorisk relevans: Är fartygslämningen kännetecknande för den kulturhistoriska utvecklingen? 
Har fartygslämningen utgjort förebild eller på annat sätt haft särskild betydelse för den kulturhistoriska 
utvecklingen? 

Briggen är kännetecknande för handeln till sjöss under andra hälften av 1800-talet och tidigt 1900-tal. 
En stor del av kustsjöfarten bedrevs med brigg-riggade fartyg långt in på det senare av dessa sekler. 
Den här fartygslämningen är således en mycket god representantför den kulturhistoriska utvecklingen. 

 

E – Bedömning och rekommendationer (beslutande) 
 

a. Kulturhistoriskt värde: Baseras och motiveras på grundval av utfallet av bedömningen av de tre 
kriterierna/aspekterna i värderingsmomentet. Är fartygslämningen av högt kulturhistoriskt värde?  

Det kulturhistoriska värdet bedöms som högt beroende på fartygslämningens ovanligt goda skick och 
de möjligheter till information som detta ger, samt de mycket goda möjligheterna till förståelse och 
tolkning av dess roll i sitt kulturhistoriska sammanhang som följer därav. Möjligheten är också 
betydande att fartygslämningen visar sig ha stor kurhistorisk representativitet och tidstypisk 
konstruktion. 

 
b. Lagskydd: Är det kulturhistoriska värdet tillräckligt högt för att motivera fornlämningsförklaring, ja/nej? 

Ja 

 

F – Bilaga 
 

a. Kartor: Fyndplats och annan relevant information  
 

b. Dokumentationsmaterial: fotografier och videofilm, 
skisser, ritningar mm. Förvaras var?  
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Bilaga 2.3 

 

Kulturhistorisk värdering av Zzzzzzzz inför fornlämningsförklaring 

 
A – Introduktion  
 
Administrativa uppgifter:  
Diarienummer:  
Landskap/län/kommun/socken: Öland/Kalmar län/Borgholm/Långlöt 
RAÄ-nummer: 709:13 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Vattendjup (meter): ca 20 m 
Position (SWEREF 99 TM): ? 
Ägare till vattenområde: ? 
Ägare till lämningen: ? 

 

B – Beskrivande 

 

a. Beskrivning av fartyget och dess förlisning: Kortfattad beskrivning om fartyget, dess konstruktion 
och byggnadstradition samt förlisning.  

Fartyget var 88,76 meter långt och 13,48 meter brett. Byggår var 1917 och ägare Rederi AB Figon. Det 
var ett lastångfartyg av brokonstruktion (kanaler). Fartyget torpederades och förliste den 17 juli 1942. 

b. Arkeologiska data: vad vi känner till om fyndplatsen: Fartygslämningens utseende och dimensioner, 
last, kulturlager, mänskliga kvarlevor, personliga tillhörigheter, m.m.  

Fyndplatsen är ca 60x30 meter. Skrovet är kraftigt demolerat på grund av att det sprängts och utsatts 
för skrotbärgning. Kvarvarande skrovdetaljer sticker upp 5 meter över bottnen.. 

c. Andra uppgifter: skriftliga källor (t.ex. sjöförklaring, skeppslista), kartor, muntlig tradition, litteratur, 
tidningsartiklar avbildningar mm. 

Sjöhistoriska museets arkiv. Rederi AB Figons arkiv. Sjöförklaring.  

d. Kulturhistoriskt sammanhang: kortfattad översikt om kulturhistoriskt sammanhang relaterat till 
fartygslämningen – t.ex. ekonomisk och politisk översikt kopplad till skeppsbyggnadstradition och 
handelsrutter. Var kan fartyget ha förmodats byggts? Lastens sammansättning och proveniens. 
Relatering av fartygslämningen till handels- och örlogsflotta. 

Fartyget byggdes i Haag i Nederländerna 1917. Under andra världskriget gick det i lastfart, främst i 
Nordsjön och Östersjön. Då det torpederades och sjönk gick det med en malmlast från Luleå till 
Tyskland. Under andra världskriget var malmen viktig för Sveriges export i utbyte mot andra varor. För 
det krigförande Tyskland var malmtransporterna av stor betydelse. För att minska risken för att fartyget 
skulle torpederas följde man en rutt som gick nära Öland. 
 

e. Aktiviteter på vrakplatsen sedan förlisningen: tidigare observationer/undersökningar av olika 
aktörer: arkeologer, historiker, Försvarsmakten/Kustbevakningen/Sjöpolisen, sjömätningsföretag, 
sportdykare och privata dykfirmor.  

Platsen har varit känd sedan förlisningen. Efter kriget skrotbärgade man delar av fartygslämningen. 
Delar av denna och allt som bedömdes värdefullt bärgades, bland annat propeller, ångpanna, koppar. 
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Även större delen av malmlasten har bärgats. Det som finns kvar av vraket är ett populärt mål för 
sportdykare. 

f. Vrakplatsen:  

i.   Vrakplatsens geografiska utbredning och avgränsning: Beskrivning av vrakplatsen med löst 
liggande delar och kulturlager. 

Vrakplatsen är inte arkeologiskt avgränsad. Baserat på befintlig dokumentation verkar dock 
merparten av vraket ligga inom en 60x30 meter stor yta. Det som är synligt är endast delar av 
skrov och överbyggnad. Inga utrustningsdetaljer eller personliga ägodelar är synliga.  

ii.   Formationsprocess: Beskrivning av hur fartygslämningen gått från ett funktionellt 
flytande fartyg till vrak och till hur den framstår idag (enligt senast kända förhållande). 

Fartyget bröts av på mitten när torpeden träffade vid den förliga lastluckan och fartyget sjönk 
inom 15 sekunder. Fjorton man, som vistades under däck, omkom. De övriga åtta räddades. På 
grund av skrotbärgning återstår endast en mindre del av fartygslämningen.  

 

iii.   Naturmiljön: beskrivning av den miljö där fartygslämningen är belägen. Lokal topografi på 
sjöbotten och närliggande land. Beskrivning av hur erosion, temperatur, ljus, salthalt, syrehalt, 
kemiska förhållanden i sediment, flora och fauna etc. påverkar lämningen. 

Fartygslämningen ligger på en plan moränbotten vid en öppen kust. Bottnen är täckt med ett 
tunt lager sand. Detta förhållande tillsammans med det ringa djupet bidrar till omfattande 
erosion i området.  
  

C – Kulturhistorisk värdering 

a. Möjligheter till förståelse och kunskap: Beskrivning av hur väl det som finns kvar av lämningen 
speglar dess kulturhistoriska sammanhang och om det finns möjlighet att (efter tolkning och analys) 
utvinna kunskap ur fartygslämningen som inte kan utvinnas på annat sätt (såsom genom arkiv, kartor, 
litteratur, berättelser). 

i Informationsinnehåll: Vilken är möjligheten att ur den fysiska lämningen utvinna information 
som återspeglar, kompletterar eller kontrasterar det kulturhistoriska sammanhang som också 
beskrivits? Det handlar dels om information som redan känd och beskriven ovan och dels 
sådant som inte är känt men ändå kan antas finnas. 

 Eftersom fartygslämningen är söndersprängd och utsatt för bärgning är möjligheten liten att 
utvinna information som återspeglar, kompletterar eller kontrasterar det kulturhistoriska 
sammanhang som beskrivits. 

ii Möjligheter till förståelse (läsbarhet): Vilken är möjligheten att tolka informationen under 
avsnittet B – Beskrivande ovan, med hänsyn till det kulturhistoriska sammanhang som fartyget 
existerade i? Är händelseförloppet som ledde fram till fartygets förlisning möjligt att förstå? 

 På grund av omständigheterna är möjligheterna stora att tolka det som hänt fartygslämningen 
sedan förlisningen. Möjligheten att se spår efter själva förlisningen bedöms däremot, på grund 
av de bärgningar som utförts, som obefintliga. I och med bärgningarna är det heller inte 
sannolikt att det går att göra några egentliga tolkningar med hänsyn till det kulturhistoriska 
sammanhang som fartyget existerade i. 

b. Helhet – tidskontext: Representerar fartygslämningen en kortare avgränsad tidsperiod eller ett längre 
utvecklingsförlopp – förändringsprocess, eller både och? 

Lämningen representerar, med torpedering och förlisning på grunt vatten utanför Öland, i det korta 
perspektivet, handelssjöfarten under andra världskriget. I ett längre tidsperspektiv representerar 
lämningen svensk handel under 1900-talet, fram till idag. 
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c. Kulturhistorisk relevans: Är fartygslämningen kännetecknande för den kulturhistoriska utvecklingen? 
Har fartygslämningen utgjort förebild eller på annat sätt haft särskild betydelse för den kulturhistoriska 
utvecklingen? 

Fartygslämningen är en typisk representant för den kulturhistoriska utvecklingen. Fartyget gick med last 
av järnmalm mellan Sverige och Tyskland under kriget då det torpederades. På grund av det ringa 
djupet på vrakplatsen har lämningen därefter utsatts för skrotbärgning, även detta karaktäristiskt för 
tiden. 

 
 

E – Bedömning och rekommendationer (beslutande) 
 

a. Kulturhistoriskt värde: Baseras och motiveras på grundval av utfallet av bedömningen av de tre 
kriterierna/aspekterna i värderingsmomentet. Är fartygslämningen av högt kulturhistoriskt värde?  

Fartygslämningen är i ett sämre skick och det finns små möjligheterna att utvinna information ur denna 
som ger ytterligare möjligheter till förståelse och tolkning av dess roll i sitt kulturhistoriska sammanhang. 
Händelsen i sig, trots de dramatiska och tragiska inslagen, kan knappast betraktas som särskild 
avseende det kulturhistriska värdet. Fartygslämningen har stor historisk representativitet men av någon 
tidstypisk konstruktion finns knappast något kvar. 

 
b. Lagskydd: Är det kulturhistoriska värdet tillräckligt högt för att motivera fornlämningsförklaring, ja/nej? 

Nej 

 
 

F – Bilaga 
 

a. Kartor: Fyndplats och annan relevant information  
 

b. Dokumentationsmaterial: fotografier och videofilm, skisser, ritningar mm. Förvaras var?  
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