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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde under 2020 och 2021 en arkeologisk 
utredning, etapp 1, inför upprättandet av en vindkraftpark på Storgrundet i södra 
Bottenhavet i Gävleborgs län. Utredningen utfördes på uppdrag av länsstyrelsen 
i Gävleborgs län och omfattade ett 192 kvadratkilometer stort vattenområde be-
läget kring Storgrundets grundflak som ligger cirka 11 kilometer öster om Ljusne 
i Hälsingland. Utredningen utgjordes av arkiv- och litteraturstudier, analys av 
side scan sonardata som insamlats av sjömätningsföretaget Marin Miljö analys 
AB (MMA) under 2012, 2020 och 2021. 

Arkiv- och litteraturstudien påvisade att trots att det inte finns några kända 
fartygslämningar inom utredningsområdet har ett flertal strandningar och 
fartygs förlisningar inträffat i området kring Storjungfrun och Storgrundet under 
framför allt 1800-talet. Antalet fartygsförlisningar med en direkt koppling till 
Storgrundet och det aktuella utredningsområdet uppgår till mellan fem och tio 
under perioden 1815 till 1904. Analysen av side scan sonardata resulterade i att 
70 indikationer av möjligt antikvariskt intresse lokaliserades inom utrednings-
området. En av indikationerna som påträffades uppe på Storgrundet grundflak 
utgjordes av en tydlig fartygslämning, eller en del av en fartygslämning och 400 
meter söder därom noterades ett cylindriskt objekt som tolkades som en ång-
panna som skulle kunna komma från ett fartyg som strandade och bröts sönder 
på Storgrundet hösten 1890.
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Bakgrund

Företaget Storgrundet Offshore AB (STOAB) planerar att etablera en vindkraft-
park i ett öppet havsområde i Bottenhavet öster om ön Storjungfrun utanför 
Ljusne. I oktober 2020 fick Nordic Maritime Group AB i uppdrag att utföra en 
marinarkeologisk utredning, etapp 1, inför det planerade arbetsföretaget en-
ligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950). Utredningsområdet, som omfatta-
des av länsstyrelsens beslut om arkeologisk utredning, uppgick till 192 kvadrat-
kilometer. Under 2021 justerade STOAB ned ansökansområdet till att omfatta 
116 kvadrat kilometer och båda dessa områden, utredningsområdet (192 km2) 
och ansökans området (116 km2), redovisas i rapporten. Inom ansökansområdet 
varierar vatten djupet mellan 0,5 och 55 meter och här planeras för upp till 51 
vindkraftverk med en maxhöjd om 320 meter. 

Enligt förfrågningsunderlaget från länsstyrelsen skulle NMG analysera side 
scan sonardata som samlats in av MMA under 2007, 2012 och 2020, men då so-
narfilerna från 2007, som omfattade det centrala grundområdet, inte var till-
gängliga utfördes en kompletterande sonarkartering i juli/augusti 2021. 

´

0 25 50 km

Figur 1. Översiktskarta som visar ut-
redningsområdet kring Stor grundet 
utanför hälsingekusten markerat 
med en röd polygon. Karta: ESRI, 
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Syftet med den marinarkeologiska utredningen, etapp 1, har varit att klargöra 
potentialen för förekomst av marina forn- och kulturlämningar inom utrednings-
området (figur 1) samt att ge länsstyrelsen beslutsunderlag inför eventuella fort-
satta åtgärder. Resultaten ska även kunna användas som planeringsunderlag av 
STOAB.

Metod och genomförande
Utredningen, etapp 1, utgjordes av två delmoment enligt följande:

ARKIV- OCH LITTERATURSTUDIE
Arkiv- och litteraturstudierna har syftat till att dels ge en överblick över områdets 
historia med betoning på sjöfart, dels kartlägga historiskt belagda förlisnings-
platser samt uppgifter om faktiska fartygslämningar inom och i anslutning till ut-
redningsområdet. Momentet har omfattats av en genomgång av litteratur, arkeo-
logiska rapporter och registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret (KMR). Då 
litteratur med fördjupade sammanställningar av kända förlisningar och strand-
ningar inom och i anslutning till det aktuella utredningsområdet saknas har en 
betydande del av arkivstudien lagts på att gå igenom förlisningsuppgifter i äldre 
inskannade svenska dagstidningar som finns tillgängliga på Kungliga bibliotekets 
artikelsöktjänst på Internet. Viss kontakt har även tagits med lokala sportdykare 
som har erfarenhet av vrakdykning i denna del av Bottenhavet.

ANALYS AV SIDE SCAN SONARDATA
Den sonardata som har analyserats har insamlats av sjömätningsföretaget MMA 
under 2012, 2020 och 2021. Erhållen sonardata levererades i XTF-format och var 
av god kvalitet och levde upp till Riksantikvarieämbetets rekommendationer 
för sonarkartering i marinarkeologiskt syfte. Sonaranalysen har utförts i två 
program varor: DeepView 5.0 samt SeaView 2.9.16. GIS-arbetet har vidare ut-
förts med hjälp av ArcMap 10.4.

SIDE SCAN SONAR SOM ARKEOLOGISK METOD
Side scan sonar är ett instrument som började utvecklas i slutet av andra världs-
kriget som ett sätt att försöka lokalisera ubåtar som gömde sig under vattenytan. 
En side scan sonar kan på ett enkelt sätt liknas vid en torpedliknande stålkropp 
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(ofta kallad sonarfisk) med två ekolod fastsatta på varsin sida som sänder ut sig-
naler vågrätt istället för lodrätt. Signalerna sänds upp till båten via en kabel där 
de tolkas och spelas in av en dator som sedan visar resultatet tvådimensionellt 
på en skärm. Sonarfisken släpas i regel efter en båt och söker ut åt sidorna (fi-
gur 3). Genom att ställa in sonaren på olika frekvenser kan man söka smalt eller 
brett. De side scan sonarer som NMG oftast arbetar med har totala sökbredder 
på mellan 30 och 300 meter och sökbredden bestäms i regel i fält beroende på 
rådande vattendjup, bottenförhållanden och vad man söker efter.

Olika material på havsbotten ger olika starka ekon. Hårda material som stål, 
stenar och berg ger till exempel kraftiga ekon medan mjuka material som lera 
eller sjödränkt trä ger svagare och mjukare ekon. Uppstickande objekt, som till 
exempel ett stort stenblock eller skeppstimmer lämnar tydliga skuggor efter sig 
på skärmen. Detta avspeglar sig i den grafiska bild över botten som framställs i 
datorn. Side scan sonaren alstrar dock ingen fotorealistisk bild över botten och 
hur ett objekt avtecknar sig på den datagenererade sonarbilden varierar bero-

SSS-karterat 2020

SSS-karterat 2012

SSS-karterat 2021

Utredningsområde

Söderhamn

Ljusne

Storjungfrun

Axmar bruk

0 5 10 km

´

Ansökansområde

Figur 2. Satellitbild som visar utred-
ningsområdet vid Storgrundet samt 
de ytor som har omfattats av sonar-
analysen. Karta: ESRI, bearbetad av 
Jens Lindström/NMG.
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ende på från vilket håll sonarpulserna träffar objektet. Strömmar, vågor, botten-
vegetation, fiskstim och språngskikt i vattnet är exempel på störningar som kan 
försvåra upptäckten av objekt på botten.

Analys av side scan sonardata i arkeologiskt syfte innebär i praktiken att lo-
kalisera anomalier, det vill säga avvikelser, som skiljer sig från den naturliga bot-
ten i ett område. Det är därför relativt enkelt att på en slät lerbotten lokalisera 
en sönderfallen fartygslämning då den tydligt avviker från den omgivande släta 
botten. Samma fartygslämning skulle vara betydligt svårare att upptäcka på en 
stenig och kuperad botten då risken är överhängande att den skyms av skuggor 
av uppstickande stenblock och bruset av hårda ekon. Fartygslämningar som är 
täckta och nedsjunkna i mjuka bottensediment är inte synliga för vare sig side 
scan sonar eller andra typer av ekolod. Det är emellertid inte ovanligt att det 
enda av ett vrak som är synligt ovan botten är några enstaka skeppstimmer vil-
ket ställer stora krav på personen som granskar sonardatan.

Det finns även andra geofysiska metoder som används för att försöka loka-
lisera vrak och andra lämningar på havsbotten. Den vanligaste metoden, efter 
side scan sonar, är användning av multibeamekolod (flerstråligt ekolod) som 
i huvudsak används vid sjömätning av stora bottenområden. Rådata från en 
multi beamekolodkartering kan omvandlas till så kallad backscatter, vilken ger en 
återgivning av botten som påminner om den som framställs vid kartering med 
side scan sonar, men även denna metod har brister. Upplösningen som erhålls 
vid en mutibeamekolodkartering avtar med ökat vattendjup vilket även påver-
kar upplösningen vid framtagandet av backscatter. Metoden fungerar därför 
mindre bra för att lokalisera små objekt och sönderfallna och fragmenterade 
fartygs lämningar på botten där vattendjupet är större än cirka 20 meter, men 
kombinationen multibeamekolod och backscatter fungerar i regel bra för att 
lokalisera större och sammanhängande fartygslämningar på botten. Metoden 
har dessutom blivit bättre under det senaste decenniet men än så länge är kar-
tering med side scan sonar den mest tids- och kostnadseffektiva metoden för 
att lokalisera sönderfallna fartygslämningar på havsbotten. I regel kan varken 
side scan sonar, eller mutibeamekolod, användas för att identifiera lämningar 
på botten. För det krävs i regel besiktning med hjälp av ROV (fjärrstyrd under-
vattensrobot) eller dykare.

Figur 3. Principskiss som visar hur karte ring  
med side scan sonar går till. Teckning: 
Göran Ullrich/Sjöhistoriska museet. 

Figur 4. Bilden visar ett typiskt botten-
avsnitt inom utredningsområdet. Den 
blå linjen markerar båten (eller sonar-
fiskens) position. Det svarta fältet i mit-
ten är vattenpelaren mellan sonaren och 
havsbottnen. I den övre delen av bilden 
är botten slät men övergår till en stenig 
moränrygg i mitten av bilden. Längst ned 
till vänster i bilden kan man skönja sand-
ripplar i botten. Det faktiska avståndet 
mellan den blå linjen ut till bildens sidor 
är 100 meter. Bild: MMA AB.
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Topografi, kulturmiljö  
och tidigare undersökningar

Topografi
Storgrundets grundflak mäter cirka 2 x 3 kilometer och här varierar vatten djupet 
mellan 0,5 och 5 meter. Botten inom utredningsområdet domineras av storblockig 
morän, grus och sand och under de lösa lagren finns både sedimentär och kristal-
lin berggrund. I hela området, förutom i den grundaste norra delen, löper morän-
ryggar i nordväst–sydostlig riktning och i sänkor, förekommer grus och sand. I 
de djupare delarna, i den södra delen av utredningsområdet, består bottensub-
stratet i huvudsak av sand, grus och morän och mindre berg i dagen jämfört med 
de grundare norra delarna av utredningsområdet (Rapport botten undersökning 
Storgrundet. Komplettering av vindkraftpark och kabelkorridor 2012). 

Exakt när grundområdet började bli en fara för sjöfarten är svårt att säga exakt, 
men med landhöjningen i beaktande bör grundet ha varit okänt och inte utgjort 
något hinder för sjöfarten innan 1600-talet. Om man utgår från de senaste be-
räkningarna för landhöjningsförloppet i området, 6,4 mm/år under 1900-talet 
och 7,4 mm/år för århundradena dessförinnan (Ekman 2001), låg grundet i bör-
jan av 1600-talet cirka 3 meter djupare än vad det gör idag.

Kulturmiljö och kända lämningar
Storgrundet är beläget fem kilometer öster om ön Storjungfrun mitt ute i öppet 
hav. Vid lugnt väder när havet är stilla kan det vara svårt att föreställa sig det 
enorma grundområdet som lurar strax under havsytan och som genom tiderna 
orsakat så mycket umbäranden i form av strandade och förlista fartyg, dumpad 
last och förlorade människoliv. 

Flertalet öar i skärgården utanför Söderhamns och Gävles kommuner har rika 
kulturmiljöer i form av gamla fiskelägen, fiskehamnar, kapell, båthus och läm-
ningar efter lotsverksamhet. Flest vrak och förlisningsuppgifter finns i vattnet 
runt Storjungfrun. Storjungfrun har en lång historia och här finns gamla hamn-
anläggningar, båthus och fiskarbostäder, rester av bryggor och stensatta kajer 
som går att koppla till den fiskarkultur som sträcker sig flera hundra år tillbaka i 
tiden. Fiskelägen har funnits på Storjungfrun ända sedan medeltiden, men land-
höjningen har gjort att äldre hamnlägen grundats upp, övergivits och ersatts av 
nya hamnar. På Storjungfrun finns inte mindre än tre äldre uppgrundade före-
gångare till dagens fyrhamn (Hovanta 2009). På den norra delen av ön, nära fyr-
hamnen, finns ett kapell som har daterats till tidigt 1600-tal, men troligtvis fanns 
det ett kapell på platsen långt innan dess. 

Storjungfrun skänktes av Gustav II Adolf till Söderhamn i samband med att 
staden fick sina stadsprivilegier år 1620. Fram till omkring 1650 hette ön Helgö vil-
ket betyder ”den heliga ön” men det finns en teori om att ordet ”helig” an knyter 
till en äldre funktion där den speciella ledungsfriden eller marknads friden kan 
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vara upphovet (Westerdahl 1989:182). Storjungfruns lillasyster, Lilljungfrun, lig-
ger i ytterskärgården utanför inloppet till Söderhamn, cirka tio kilometer norr om 
Storjungfrun. Storjungfrun hade en lotsstation från 1700-talets början fram till 
1800-talets slut då den flyttades till Rönnskär-Lilljungfrun. År 1838 uppfördes en 
cirka 20 meter hög stenfyr på Storjungfrun, som idag är Gävleborgs läns äldsta fyr-
plats. Fyren var bemannad fram till 1964 då den automatiserades (Hovanta 2009). 

Då hela utredningsområdet ligger under vatten finns det i nuläget inte nå-
gon egentlig kulturmiljö att tala om då inga arkeologiska eller kulturhistoriska 
lämningar ännu är kända i området. I det nationella registret för kultur- och 
forn lämningar, KMR, finns varken förlisningsuppgifter eller uppgifter om strand-
ningar, men det ska ses mot bakgrund av att området inte har varit föremål för 
några systematiska marinarkeologiska karteringar. Däremot finns det många 
strandnings- och förlisningsuppgifter i anslutning till Storgrundet och Storjung-
frun, även om ingen av dessa ännu har kunnat bekräftas i fält. I KMR finns sju 
poster som markerar fartygslämningar norr, respektive söder om, Storjungfrun 
(figur 5). Vid en närmare granskning av dessa fartygslämningar visar det sig att 
sex av posterna enbart handlar om förlisningsuppgifter utan några bekräftade 
vrak på botten. Minst två av vraken söder om Storjungfrun, och ett vrak norr 
om densamma, har dessutom bärgats vilket säger en del om tillförlitligheten an-
gående vrakuppgifterna i KMR.

Tidigare undersökningar
MARINARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 2007
Under sommaren 2007 utförde Marin Miljöanalys (MMA) en marinarkeologisk 
undersökning, i samarbete med företaget AquaArkeologen (AqA), i form av side 
scan sonarkartering av ett cirka 45 kvadratkilometer stort bottenområde i an-
slutning till Storgrundet, och även av en ledningskorridor som passerade söder 
om Storjungfrun vidare in mot land (figur 2). Undersökningen, som utfördes som 
en frivillig utredning utan KML-beslut, uppföres på uppdrag av STOAB och wpd 
Scandinavia AB, som ville utreda grundområdets potential för havsbaserad vind-
kraft. AqA anlitades för att utföra den arkeologiska granskningen av insamlad 
sonardata. I rapporten Storgrundet	2007	–	undersökning	marinarkeolog presen-
teras 13 indikationer som MMA påträffade under sonarkarteringen. I en bilaga 
till rapporten presenterar AqA sin granskning och bedömning av de 13 indikatio-
nerna, samt några andra objekt som noterades vid granskningen. AqA bedömde 
att samtliga indikationer utom ID1, ID6, ID10, ID11 och ID12 utgjordes av naturfor-
mationer så som stenar och större stenblock. I figur 5 nedan presenteras MMA:s 
och AqA:s indikationer markerade på ett sjökort för att bättre visualisera resul-
taten från undersökningen 2007. ID11 och ID12 ligger utanför kartans omfång då 
de ligger närmare fastlandet, långt utanför det nu aktuella utredningsområdet. 
De objekt som AqA ansåg vara av antikvariskt intresse och som ”borde undvikas 
eller undersökas före områdets exploatering” var ID1, ID6, ID10 och AqA3, som 
visas i kartan i figur 5 som lila trianglar.

ID1 beskrivs i rapporten som ett cylinderformat objekt som mäter 4,7 x 5 x 
2,4 meter och som ligger i det grundaste området på Storgrundet. Objektet tol-
kas som ett fundament, förmodligen av betong, som har placerats där i sam-
band med någon farledsutmärkning eller av Försvarsmakten. Objektet bedöm-
des vara yngre än 100 år. 

ID6 tolkades av AqA som att den kunde vara en del av konstruktion samman-
hörande med objekt AqA1 som ligger på 9 meters djup, cirka 50 meter sydost 
om ID6. Möjligen kan detta objekt sättas i samband med ID1. 
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AqA3 tolkades som en konstruktion, närmast ett sönderslaget fartygsvrak av 
metall, som bedömdes kunna vara över 100 år. Objektet ligger på 25–26 meters 
djup vid grundets södra del på den östra sidan av området och det sticker upp 
cirka 2 meter över botten. Djupet medför en mindre påverkan av naturkrafterna 
än uppe på grundet, men fartyg som går på grund på en utsatt plats som Stor-
grundet slås ofta sönder stående uppe på grundet innan det förs ned av natur-
krafterna på djupare vatten (Ankarlilja 2007:4).

AqA anger i rapportens sammanfattning att det hade varit att föredra om 
sonar undersökningen utförts med sökbredden 2x75 meter istället för 2x100 
meter, och delvis 2x150 meter, och att sonarfisken inte körts högre än 20 meter 
över botten för att lättare kunna upptäcka och bedöma objekt. Sammanfatt-
ningen avslutas med att AqA framhåller att det hade varit önskvärt att en marin-
arkeolog hade fått möjlighet att gå igenom hela det insamlade sonarmaterialet 
(Ankarlilja 2007:5).

Figur 5. Sjökort 533 med de indika-
tioner som lokaliserades av MMA 
och som granskades av AqA, vid 
den marinarkeologiska undersök-
ningen som utfördes 2007. Karta: 
Sjöfartsverket, bearbetad av Jens 
Lindström/NMG.
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TOPOGRAFI, KULTURMILJÖ OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Efter utförd granskning och rapportsammanställning inkom Statens maritima 
museer (SMM) med synpunkter på den marinarkeologiska undersökningen från 
2007. SMM ansåg att sonarkarteringen inte hade utförts med önskvärd kvalitet 
och sökbredd och kritiserade även att AquaArkeologen inte hade fått tillgång till 
samtliga sonarfiler, utan endast hade granskat indikationer framtagna av MMA. 
SMM framhöll att arkeologisk expertis bör, enligt den antikvariska praxis som 
utvecklats kring arkeologisk analys av SSS-undersökningar i Sverige, analysera 
SSS-data i form av XTF-filer, och inte bara sammanställningar av detsamma. 
En annan synpunkt på den marinarkeologiska undersökningen var att botten-
områden grundare än 5 meter inom grundområdet inte ingick i undersökningen 
då de områdena av undersökaren bedömdes ha en hög våg- och ispåverkan.

FORNLÄMNINGAR PÅ STORJUNGFRUN
Sommaren 2009 inventerades hela Storjungfrun av arkeologen Elise Hovanta 
vilket resulterade i upptäckten av ett knappt hundratal lämningar från vikinga-
tid och framåt. Bland de nyupptäckta lämningarna fanns sentida ristningar på 
stenar och hällar som berättade om några av de 40-talet kända sjöolyckor som 
skett i farvattnen runt ön, vikingatida gravar, sjömärken och kolhögar (Hovanta 
2010:32ff). 

Det kanske mest intressanta fyndet som har gjorts på Storjungfrun är den 
myntskatt som påträffades i vattnet utanför Norrhamnen, innanför Lillskvalpen, 
i slutet av juni 1928. Ett par meter ut från strandlinjen, på tre fots djup, hittar fis-
karen I. Norell en stor samling kopparmynt som dateras till drottning Kristinas 
tid, 1632–1652. Totalt påträffades 964 mynt, de flesta i valören ¼ öre. Mynten 
låg staplade i prydliga högar som att de varit förvarade i en behållare, kista, säck 
eller liknande, som brutits ned i efter flera hundra år i havet. Fyndet anmäldes till 
myndigheterna och det gjordes en efterbesiktning på platsen då ytterligare 40 
mynt hittades. På platsen fann man även en vrakdel i form av en bordsplanka i 
svartek. Kopparmynten antogs härröra från ett fartyg som fraktade skattepengar 
och som var på väg till drottningens skattemästare i Stockholm, men som av 
okänd anledning förliste vid Storjungfrun (Risell 2011:16).

UTREDNING INFÖR AXMAR KULTURRESERVAT 2006
Länsmuseet Gävleborg och SMM genomförde under sommarhalvåret 2006 en 
arkeologisk utredning av den maritima kulturmiljön kring Axmar bruk som ligger 
omkring 15 kilometer väster om den södra delen av utredningsområdet (figur 2). 
Axmar järnbruk anlades 1671, var i drift i mer än 250 år och lades officiellt ned 
1927. Utredningen utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg inför upp-
rättande av ett kulturreservat i området. Under utredningen dokumenterades 
ett trettiotal lämningar både på land och i vatten och här dokumenterades sju 
fartygslämningar, klink- och kravellbyggen, pråmar och segelfartyg, som date-
rades till spannet 1700–1900-tal (Ekberg m.fl. 2006:27). I Axmars hamn lossades 
malmen från ankommande fartyg och på bruket förvandlades malmen till järn 
som åter skeppades ut från hamnen. Axmar bruk bedömdes vara en god repre-
sentant för länets kustbruk och är sedan 2011 förklarat som ett kulturreservat 
och omfattar lämningar både på land och i vatten. 

ENGMANSVRAKET 2001–2003
Förutom vraken utanför Axmar bruk har ytterligare ett vrak undersökt i denna del 
av Gävleborgs län. Mellan 2001 och 2003 undersökte Gävleborgs länsmuseum, 
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i samarbete med sportdykare från dykarklubben Gävlegrodorna, det så kallade 
Engmansvraket i Simpviken mellan Axmar by och Axmar bruk. Vraket upptäck-
tes på 1950-talet av Dan Engman, som även fått ge namn till vraket. Syftet med 
undersökningen var att klarlägga fartygets ålder och ursprung, samt att upprätta 
en skalenlig ritning över vraket. Ytterligare ett syfte var att ge projektdeltagarna 
möjlighet att prova på olika dokumentationstekniker. Undersökningarna visade 
att vraket har varit ett 28 meter långt och 8 meter brett odäckat lastfartyg med 
ett gångbord runt hela fartyget samt med en kajuta med tegelugn i aktern. Natur-
vetenskapliga analyser visar att fartyget sannolikt byggts i södra Norrland kring 
sekelskiftet 1700/1800 och att det är en så kallad allmogeseglare som troligen 
använts för att frakta styckegods, järnmalm och trävaror, mellan Mälardalen och 
Norrlandskusten (Alopaeus m.fl. 2011:35). 
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Arkiv- och litteraturstudie
Arkivstudien, som har utgjorts av en genomgång av litteratur och arkeologiska 
rapporter, sökningar i digitala tidningsarkiv samt intervjuer med lokala sport-
dykare, visar att området kring Storjungfrun/Storgrundet varit ett farligt och 
förmodligen fruktat område för sjöfarande. 

Det har varit svårt att hitta litteratur som behandlar förlisningar vid Stor-
grundet men det finns en publikation, Norrlandsleden	II (Westerdahl 1987), som 
innehåller en inventering av vrakplatser och förlisningsuppgifter längs med hela 
Norrlandskusten. På kartan nedan (figur 6), som är ett utdrag ur ovan nämnda 
publikation, finns numrerade markeringar som representerar en eller flera för-
lisningsuppgifter och det är särskilt tätt mellan dessa runt Storjungfrun.

Figur 6. Utsnitt ur kartbilagan (karta 28) 
i Norrlandsleden	II som visar förlisnings-
uppgifter utanför Hälsingekusten som 
Christer Westerdahl kom över under sin 
inventering längs med Norrlandskusten 
på 1980-talet. Förlisningsuppgifterna 
kring Storgrundet markeras med en röd 
cirkel. Källa: Norrlandsleden	II.
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Även om uppgifterna om förlisningarna på Storgrundet är få och kortfattade 
finns fyra markeringar ute vid Storgrundet (innanför den röda cirkeln på kar-
tan): nr 292, 316, 318, 319 och 320 som representerar sex fartyg som har stran-
dat eller förolyckats på platsen mellan 1815 och 1890. Dessa fartyg var: Conjunc-
turen (1815), Didric (1849), Rapide (1865), Zephyr (1865), Oxon (1889) och Abeona 
(1890) (Westerdahl 1987:86). Betydligt fler förlisningsuppgifter finns i närheten 
av Storjungfrun och vid skären Tupparna söder om Storjungfrun. Även om upp-
gifterna i Norrlandseden	II är knapphändiga har de varit en viktig språngbräda 
inför vidare arkivstudier.

Vid fritextsökning i Kungliga bibliotekets digitala artikelsök hittades totalt 22 
uppgifter om fartyg som strandat, grundstött, eller totalförlist på eller i anslut-
ning till Storgrundet mellan åren 1849 och 1903. Majoriteten av uppgifterna kom-
mer framför allt från den senare halvan av 1800-talet. För perioden före 1800 
får man till följd av det bristfälliga källäget sannolikt räkna med ett betydande 
mörkertal vad gäller fartygshaverier, varför det faktiska antalet förlisningar san-
nolikt är ännu större. Förutom fartygslämningar går det inom utredningsområ-
det även att förvänta sig lämningar av de många generationers sjömärken, så 
kallade grundprickar och remmare, som har markerat Storgrundets grundflak 
sedan mitten av 1800-talet. Av de förlisningar och strandningar som har behand-
lats ovan är det endast de fartygslämningar som har förolyckats, och som blivit 
vrak, innan 1850 som automatiskt klassas som fornlämningar ifall de skulle hit-
tas. Fartyg som blivit vrak efter år 1850 räknas som kulturhistoriska lämningar.

I flera sjöförklaringar, det vill säga det rättsliga efterspelet som följer ett far-
tygshaveri, framhålls ofta att starka strömmar och missvisande kompasser är 
bidragande orsaker till att fartyg går på grund vid Storgrundet. Dålig sikt i storm 
och snöyra är andra vanliga anledningar.

Även om många fartyg har strandat och blivit stående på Storgrundet så är 
det långt ifrån alla som slutar som vrak. Ofta har det gått att få loss fartygen från 
grundet efter att fartygen gjorts lättare genom att delar av lasten dumpats i ha-
vet eller lastats över i assisterande fartyg. 

Av de 22 namngivna fartyg som under 1800-talet råkade ut för någon form 
av olycka på, eller i närheten av Storgrundet, kunde en tredjedel dras loss från 
grundet och bogseras eller för egen kraft ta sig vidare för översyn och repara-
tion i någon närbelägen hamn. Fyra fartyg anges ha totalförlist och blivit vrak 
på Storgrundet. Gällande övriga nio förolyckade fartyg är positionsangivelserna 
mer vaga som: ”[…] 2 minuters väg från Storjungfrun”, ”[…] strandade utanför 
Storjungfrun”, ” […] förliste utanför Storjungfrun”. Gällande några av fartygen 
som strandade på Storgrundet framgår det inte alltid av tidningsnotiserna om 
de blev bärgade eller inte. 

Nedan listas de fartyg som har förlist på eller i närheten av Storgrundet el-
ler i området mellan Storgrundet och Storjungfrun. Förlisningarna presenteras i 
kronologisk ordning. Av de sju fartygen som listas nedan och som har förolyck-
ats vid Storgrundet/Storjungfrun har fem aldrig återfunnits. Två av vraken, ång-
arna Abeona och Oxon, bröts sönder av stormar och stora delar av dessa vrak 
blev inte kvar på Storgrundet. Samtliga 22 strandningar/förlisningar som hitta-
des under arkivstudien presenteras i tabellen i bilaga 4.

1815 / BRIGGEN CONJUNCTUREN
Källa: Norrlandsleden	II
Kommentar: Förliste mellan Storjungfrun och Storgrundet. Ytterligare informa-
tion saknas. Vraket är ej återfunnet.



19NORDIC MARITIME GROUP

RESULTAT

1849-09-14 / GALEASEN DIDRIC
Källa: Hudikswalls	Weckoblad	1849-09-22

Sistl. Gårdag kl half 5 sjönk galeasen Didric, förd av skepparen Bergström, 2 a 3 mil 
(1 sjömil = 1 852 meter vilket ger 3,7–5,5 kilometer) från Storjungfrun. Fartyget som 
ägdes av handlanden G. Asp i Sundswall, hade intagit last af sand i Stockholms skär-
gård för Skönviks glasbruk, dit det var destinerat. Besättningen, bestående af 4 man, 
räddade sig med yttersta möda i skeppsbåten, dermed de landade på Storjungfruns 
westra sida.

Kommentar: Det angivna avståndet 3,7–5,5 kilometer från Storjungfrun faller in 
inom utredningsområdet om man antar att fartyget förliste öster om Storjungfrun.

1865-06-10 / SKONAREN RAPIDE OCH GALEASEN ZEPHYR
Källa: Nya	Helsingen 1865-06-10

Under den svåra storm som rasade den 31 sistledes Maj, strandade utanför Storjung-
frun skon. Rapide, förd av kapten Söderlund samt galeasen Zephyhr, förd af kapten 
Malm. Båda farthygen blewo wrak och besättningarne blefwo med möda räddade.

Kommentar: ”Utanför Storjungfrun” får anses vara en ganska grov positions-
angivelse men om man antar att ”utanför Storjungfrun” innebär öster om ön är 
det inte orimligt att strandningarna skedde på Storgrundet.

1882-04-19 / SKONAREN JOHANNES
Källa: Söderhamns	tidning 1882-04-19

På södra udden af Storjungfrun grundstötte i söndags morse, kl ½ 6 danska skonaren 
Johanne (267 ton), hemmahörande i Marstal och förd af kapten C.Albertsen samt 
destinerad till Söderhamn. Fartyget hade förut legat till ankars vid Storgrundet men 
då kettingarne sprungit fördes det af stormen mot land. Det kastades dervid å högt 
upp på grundet, att det nu ligger på 3 fots vaten. Hela botten på skonaren tyckes 
hafva gått ut. Ångaren Ljusne landsatte i förrgår besättningen vid Ljusne. Bergningen 
af inventarier fortsattes igår i små båtar, hvilka måste tjenstgöra som fortskaffnings-
medel mellan vraket och ångbåten.

Kommentar: Av källan framgår att fartyget grundstötte på södra udden av Stor-
jungfrun. Innan grundstötningen hade dock fartyget legat uppankrat vid Stor-
grundet då ankarkättingarna brast. Detta innebär sannolikt att ankare och den 
brustna ankarkättingen ligger kvar på botten inom utredningsområdet.

1889-09-14 / ÅNGAREN OXON
Källa: Arbetarens	Vän	Veckoupplagan 1889-09-20

Sjöolycka. Engelska ångaren Oxon, kapten Simpson, hemma i Hull, destinerad från 
Djupvik till Hull med trälast, strandade i lördags, enligt från Söderhamningången 
underrättelse, under nordlig storm med regn- och hagelbyar på Storjungfruns stor-
grund. Fartyget är vrak. Besättningen hade efter grundstötningen stannat ombord, 
men räddades i söndags afton till Storjungfrun af fiskare och lotslärlingar, som trots 
stormen rodde ut med två båtar. Besättningen var nitton man.

Kommentar: Efter strandningen den 14 september blev Oxon stående på grundet 
då skrovet var för skadat för att kunna bärgas i sin helhet. För att komma åt lasten 
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som utgjordes av järn och trä sprängde bärgningsföretaget Neptunbolaget upp 
skrovet i flera delar utan att skada de vattentäta skotten mellan de olika skrov-
delarna, vilket av flera tidningar kommenterades som ett märkligt men sinnrikt 
bärgningsförfarande. I en sydlig storm i slutet av november samma år lossnade 
vrakets förskepp från grundet och drev norrut och fastnade på Agön, 40 kilo-
meter norr om Storgrundet där delar av trälasten bärgades. Kvar på Storgrundet 
stod fartygets akter, delar av fartygets ”back” och delar av kölen. Neptunbolaget 
återupptog bärgningsarbetet under våren 1890 och under sommaren fortsatte 
man med att stycka upp vraket och bärga dess järnlast. Källa: Härnösands	posten 
1889-12-02, Västerviks	Veckoblad 1889-11-21, Svenska	Dagbladet 1890-07-29.

Då omfattande skrotbärgningar utfördes på Oxons vrak året efter strand-
ningen finns det sannolikt inte mycket kvar av vraket ute på Storgrundet.

1890-10-23 / ÅNGAREN ABEONA
Källa: Söderhamnsposten 1890-11-01

Under natten till torsdagen, då stark storm var rådande, inträffade att ångaren 
Abeona, som stod strandad på Storjungfruns Storgrund, bräcktes av både för och 
akter om maskinrummet, hvarefter så väl förskeppet som akterskeppet flytande på 
lasten gåfvo sig af till havs norrut. Förskeppet, med kölen upp, anträffades av ångaren 
Valborg nära Hellgrund, beläget norr om Storjungfrun och österut från Lilljungfrun, 
och inbogserades på Lilljungfruredden af Valborg och Spring, som äfven anlände. In-
kommet på nämnda redd, fastnad det på elva famnars djup, sannolikt i följd af några 
släpande kettingar. Det innehåller omring 100 standard trä. Bergningsångaren Nep-
tun har begifvit sig på spaning efter akterskeppet, som lär ha varseblifvits utanför 
Agön. Ångpanna och maskin ligga sannolikt kvar på Storgrundet”

Kommentar: Här framgår att fartyget bröts sönder när det stod på Storgrundet 
och att för- och akterskepp drev iväg flytande på lasten som bestod av trävaror. 
Kvar på grundet blev troligtvis ångpannan och maskinen som borde gå att hitta 
på botten i området.

Intervju med sportdykaren Jan Dahlström
Under arbetet med kart- och arkivstudien kontaktades vrakdykaren och amatör- 
marinarkeologen Jan Dahlström i Gävle som har varit aktiv dykare i över 40 år. 
Jan har utfört omfattande arkivforskning gällande fartygsförlisningar i Gävle-
bukten och södra Bottenhavet. Jan har varit med att upptäcka flera okända vrak 
i Gävleområdet och han har även varit delaktig i de marinarkeologiska under-
sökningarna vid Axmar bruk och vid undersökningarna av Engmansvraket som 
nämns i rapporten. 

Jan berättade att han inte känner till några vrak på, eller i anslutning till, Stor-
grundet och han poängterade grundets utsatta läge och de dåliga förutsättning-
arna för att hitta hela vrak på botten uppe på Storgrundets grundflak. Med sitt 
exponerade läge i öppet hav är platsen mycket utsatt för vädrets makter, dels 
av vågor men framförallt av havsisens påverkan. I samband med isens rörelser, 
särskilt i samband med islossning på vårvintern, kan isen pressas samman till 
massiva isvallar som sträcker sig långt under vattenytan. Han har i Gävlebukten 
påträffat stora stenblock på 25 meters djup som ser ut att ha släpats fram över 
botten, -vilket går att se genom de djupa spår som skapats. Den enda rimliga för-
klaringen till detta fenomen är isens framfart. 



21NORDIC MARITIME GROUP

RESULTAT

Ett trävrak som hamnar på den sandiga och steniga bottnen uppe på grundet, 
där botten består av berg, sten, grus och sand, mals förmodligen snabbt ned av 
naturkrafterna och på Storgrundets grundflak kan man därför inte förvänta sig 
några sammanhängande fartygslämningar av trä, och knappt ens enstaka skepps-
timmer. Spillror av vrak, dess last, utrustning och lösöre, kan dock finnas be varat 
i bottensedimenten i skyddade skrevor mellan uppstickande bergs partier. Av 
förlisningsuppgifterna som presenteras i kapitlet ovan framgår att fartygen som 
strandat på grundet relativt snabbt börjar att brytas sönder i nästa storm. Även 
stora ångfartyg byggda i järn bryts sönder men förutsättningarna är större att 
hitta delar av järnvrak uppe på grundflaket än delar av trävrak. Fartyg kan där-
emot, efter att de har gått på grundet och sprungit läck, driva ut och sjunka på 
djupare vatten utanför grundområdet där vraken är bättre skyddade jämfört 
med det exponerade läget uppe på grundområdet.

Analys av side scan sonardata
En målsättning vid analysen har varit att i möjligaste mån inte ta med uppen-
bara naturformationer, men när det kommer till att lokalisera äldre nedbrutna 
fartygs lämningar, där det enda som kanske är bevarat ovan botten är ett bar-
lasthög och enstaka skeppstimmer, kan det vara svårt att se skillnad på vad som 
är en naturformation eller en fartygslämning. Inom i stort sett hela det analyse-
rade området är botten varierad med steniga moränåsar, stora stenblock och 
partier med plan och slät botten. De indikationer som bedöms ha störst arkeo-
logisk potential är de som ser ut att vara en kombination av stenar och linjära 
objekt, där de senare, baserat på tidigare erfarenheter, ofta utgörs av timmer.

Påträffade indikationer har delats upp i fyra klasser där klass 1-objekt utgörs 
av en eller två distinkta linjära objekt som skulle kunna vara skeppstimmer, sjunk-
timmer eller gamla grundmarkörer, så kallade remmare. Klass 2-objekt utgörs i 
regel av större ytor med flera små objekt, som inte enbart ser ut som stenar, och 
ibland även sammanhängande vrakliknande formationer. Klass 3-objekt utgörs 
av en tydlig fartygslämning eller andra identifierbara vrakdelar. Klass 4-objekt är 
antropogena objekt som troligtvis inte är av antikvariskt intresse men som ändå 
kan vara värda att notera, som till exempel förlorade fiskeredskap och spöknät. 
Samtliga utvalda indikationer som presenteras i bilagorna i rapporten bedöms 
dock ha en arkeologisk potential. Kartan nedan visar spridningen av indikatio-
nerna inom utredningsområdet fast utan numrering. På kartorna i bilaga 1 pre-
senteras indikationerna med ID-nummer. Beskrivningar, positioner och sonar-
bilder på indikationerna presenteras i bilaga 2 och 3. 

Analysen av side scan sonardata resulterade i totalt 70 indikationer av möj-
ligt antikvariskt intresse inom de områden som karterades 2012, 2020 och 2021. 
10 indikationer ligger inom de ytor som karterades 2012, 47 inom de ytor som 
karterades hösten 2020 och 13 inom området som karterades sommaren 2021.

En tydlig fartygslämning, eller del av en fartygslämning, påträffades på cirka 
6 meters djup ungefär mitt på Storgrundets grundflak (Id 67, bilaga 1 & 2). Läm-
ningen mäter cirka 35 x 6 meter och på sonarbilderna kan man urskilja parallella 
linjer som förmodligen utgör spant som sitter på insidan av skrovet. Lämningen 
utgör med stor sannolikhet en fartygsbotten och på sonarbilderna går det även 
att se mindre vrakdelar på botten runt omkring vraket. Utifrån sonarbilderna 
går det inte att avgöra vrakets ålder men troligast är nog att den härrör från den 
senare halvan av 1800-talet.

Ytterligare ett tydligt vrakrelaterat objekt (ID68) påträffades uppe på Stor-
grundets grundflak under karteringen sommaren 2021. Objektet noterades re-
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dan under den multibeamekolodskartering som utfördes av MMA år 2007. Ob-
jektet beskrevs då som ett cylinderformat objekt och tolkades som ett betong-
fundament som hade placerats där i samband med någon farledsutmärkning el-
ler av Försvarsmakten (Ankarlilja 2007). Sonarkarteringen 2021 kunde bekräfta 
att objektet var cylindriskt men att det istället för ett betongfundament tolkades 
det som en möjlig del från ett ångfartyg.

Figur 7. Sjökort 533 med sonarkarterade 
ytor och påträffade sonarindikationer 
markerade. I bilaga 1 har utredningsom-
rådet delats upp på två kartor och på 
dessa presenteras även indikationernas 
ID-nummer. Karta: Sjöfartsverket, bear-
betad av Jens Lindström/NMG.

´Sonarkarterade ytor 2012, 2020, 2021

Ansökansområde

Utredningsområde

AquaArkeologen indikationer 2007
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Figur 8 och 9. Sonarbilderna ovan 
visar indikation ID67 från två olika 
vinklar. Notera de parallella linjerna 
(spanten) på den övre bilden samt 
andra vrakdelar på botten runt vra-
ket. Sonarbilder: MMA.
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Figur 10. Sonarbild som visar det cy-
linderformade objektet, ID68, som 
påträffades uppe på Storgrundets 
grundflak. Objektets diameter mä-
ter 2,5 meter och det skulle kunna 
vara en ångpanna från ett ångfartyg. 
Notera de två mörka ringarna på cy-
linderns ovansida som förmodligen 
är öppningarna till ångpannans här-
dar. Sonarbilder: MMA.

I slutet av oktober 1890 grundstötte den engelske ångaren Abeona på Stor-
grundet. Fartyget, som var på väg tillbaka till England med en stor last av träva-
ror som hade lastats ombord vid Skönviks sågverk utanför Sundsvall, hade för 
full maskin kört upp grundet och fått stora hål i skrovet och ansågs vara bortom 
räddning. Abeona blev stående på grundet men knappt en vecka efter strand-

Figur 11. Dessa nyproducerade 
ång pannor från ingenjörsfirman 
Messrs. T. Richardson and Sons i 
England, omkring 1880, är av samma 
typ som den förmodade ångpannan 
som har påträffats på Storgrundet. 
De tre runda hålen nertill på ång-
pannorna är öppningarna in till här-
darna. Källa: https://www.graces-
guide.co.uk
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RESULTAT

ningen blåste det upp till sydlig storm vilket ledde till att skrovet bröts av både 
för och akter om maskinrummet, och efter det lossnade för- och akterskepp 
från grundet och började driva norrut flytande på trälasten. I en tidningsnotis 
i Söderhamns tidning den 1 november 1890 anges att de flytande vrakdelarna 
påträffats drivande norr om Storjungfrun samt att ”Ångpanna och maskin ligga 
sannolikt på Storgrundet” (figur 11).

Kanske är det cylinderformade objektet, som nu påträffats på Storgundet, 
Abeonas ångpanna som blev kvar på grundet hösten 1890? Storleken på objek-
tet (Id 68, figur 10) stämmer väl överens med en ångpanna från ett ångfartyg 
från den senare halvan av 1800-talet och det finns några exempel på ångfartyg 
i Östersjön som har förlist i väderexponerade vatten och där ångpannan i stort 
sett är det enda som har bevarats och som vittnar om att det finns ett vrak på 
platsen. 2018 utförde Statens maritima museer en dykbesiktning av vraket efter 
ångskonerten Vulcan, som förliste öster om Fårö år 1873. Vrakplatsen domineras 
idag av fartygets välbevarade ångpanna, vilken är i stort sett intakt (Fredholm 
2018:23). Vulcans ångpanna mäter 2,5 meter i diameter vilket stämmer väl över-
ens med diametern på det cylindriska objektet som noterades på Storgrundet. Figur 12. Notisen i Söderhamns tid-

ning som omtalar den engelske ång-
aren Abeonas undergång på Stor-
grundet den 24 oktober 1890. Källa: 
Söderhamns	tidningen 1 november 
1890. 
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Slutsats och rekommendationer

De arkiv- och litteraturstudier som utförts inom ramen för den arkeologiska ut-
redningen etapp 1 visar att det inom utredningsområdet tidvis förekommit en in-
tensiv sjöfart, i synnerhet under den senare halvan av 1800-talet. Vidare framgår 
att ett stort antal förlisningar har ägt rum inom, och i anslutning till, utrednings-
området. För perioden före 1800-talet finns på grund av det bristfälliga källäget 
sannolikt ett betydande mörkertal gällande fartygshaverier. Sammantaget kan 
antas att det inom utredningsområdet har inträffat förlisningar som kan ha givit 
upphov till lagskyddade fornlämningar, det vill säga fartyg som blivit vrak innan 
1850, enligt kulturmiljölagen (1988:950). 

Analysen av de utförda side scan sonarkarteringarna har resulterat i 70 indi-
kationer av potentiellt antikvariskt intresse. Två av dessa, ID67 och 68, är med 
stor sannolikhet delar av fartygslämningar som tillkommit efter 1850 och där-
med inte utgör fornlämningar men väl kulturhistoriska lämningar. NMG anser att 
samtliga indikationer inom ansökansområdet, eller i alla fall de indikationer som 
riskerar att påverkas vid en framtida exploatering, besiktas av dykande arkeo-
loger eller ROV i en steg 2-utredning. 
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BILAGA 2

Tabell – NMG sonarindikationer

Positioner angivna i Sweref99TM.

ID Klass Nord (m) Ost (m) Bredd (m) Längd (m) Djup (m) Beskrivning

1 1 6790313 630769 1 6 39 Två parallella linjära objekt. Sjunktimmer eller vrakdelar.

2 2 6791363 631814 9 26 36 Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats.

3 2 6790312 631886 20 40 39 Område med flera linjära objekt. Möjlig vrakplats eller 
naturformation.

4 2 6789542 632561 15 25 36 Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats eller 
naturformation.

5 2 6789015 628930 20 20 - Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats eller 
naturformation.

6 2 6788520 633176 10 38 30 Avlång vrakliknande formation som ser ut att bestå av 
stenar och enstaka linjära objekt. Vrakplats eller natur-
formation.

7 2 6788356 632822 25 25 - Område med flera små linjära objekt. Några av objekten 
ser ut att vara böjda. Skeppstimmer? Möjlig vrakplats eller 
timmeransamling.

8 2 6787683 632501 19 40 27 Område med stora stenblock blandat med korta linjära 
objekt. Svårtolkat.

9 2 6786075 634393 13 33 40 Oregelbunden formation. Möjlig fartygslämning eller natur-
formation.

10 1 6786320 635749 1 10 42 Två linjära objekt. Sjunktimmer? Troligtvis inte natur-
formation.

11 1 6785667 634670 2 33 32 Två parallella formationer som ser ut som spår i botten. 
Ankarspår eller annat.

12 2 6785556 634733 12 36 23 Oregelbunden formation. Fartygslämning eller natur-
formation?

13 1 6783745 637888 2 10 49 Två parallella linjära objekt. Troligtvis inte naturformationer.

14 2 6783787 638223 6 14 52 Båtformat objekt men kan även vara naturformation.

15 1 6782763 638551 1 9 50 Ett långsmalt distinkt objekt. Troligtvis sjunktimmer.

16 2 6781897 635708 12 53 40 Vrakliknande formation men något diffus. Troligtvis inte 
bara naturformation.

17 2 6781682 635254 1 17 6 Avlångt distinkt objekt. Troligtvis inte naturformation. 
Fartygs mast eller grundprick.

18 2 6781539 635195 1 18 39 Avlångt distinkt objekt. Stort timmer eller fartygsmast?

19 2 6781001 636804 1 13 45 Två parallella distinkta objekt. Troligtvis inte bara natur-
formation.

Klass Förklaring

1 En eller två distinkta linjära objekt som skulle kunna vara skeppstimmer, sjunktimmer eller gamla grundmarkörer.

2 Större ytor med flera små objekt, som inte enbart ser ut som stenar, och ibland även sammanhängande vrakliknande 
formationer.

3 Tydlig fartygslämning, del av fartygslämning eller andra identifierbara vrakdelar.

4 Antropogena objekt som troligtvis inte är av antikvariskt intresse men som ändå kan vara värda att notera, som till exempel 
förlorade fiskeredskap och spöknät.
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20 1 6780374 635074 1 9 35 Långsmalt, något böjt, objekt. Skepps- eller sjunktimmer.

21 2 6777523 635623 7 4 31 Område med flera små parallella objekt.

22 2 6775878 637683 36 42 45 Område med flera små avlånga distinkta objekt. Möjlig 
vrakplats.

23 1 6775066 638898 1 5 52 Ett tydligt avlångt distinkt objekt. Sjunktimmer?

24 1 6774681 639018 1 7 52 Ett avlångt, något böjt, distinkt objekt. Sjunktimmer eller 
skeppstimmer?

25 2 6774653 636322 12 20 27 Område med flera små distinkta objekt. Vrakplats eller 
naturformation?

26 2 6774379 635438 32 43 40 Område med flera avlånga distinkta objekt. Skepps- eller 
sjunktimmer?

27 2 6776388 635434 41 57 27 Område med flera stora och distinkta objekt. Några av 
objekten ser ut som stenblock med det finns en del linjära 
element i området. Möjligen vrakdel. Indikationen ligger på 
samma position som AqA3 fr 2007.

28 1 6773505 635516 6 7 37 Distinkt oregelbunden formation. Möjligen antropogent 
objekt eller naturformation?

29 1 6773190 635215 1 9 43 Flera avlånga distinkta objekt. Sjunktimmer?

30 1 6771961 635885 2 11 37 Distinkt avlångt objekt. Troligtvis inte timmer. Svårtolkat.

31 2 6772030 637861 4 7 45 Område med flera små avlånga distinkta objekt. Skepps- 
eller sjunktimmer?

32 1 6772752 638866 3 5 44 Två avlånga parallella objekt. Timmer?

33 2 6772066 639129 7 20 51 Vrakliknande formation. Vark eller naturformation?

34 1 6771264 638992 1 7 44 Två avlånga timmerliknande objekt. Kan även vara natur-
formation.

35 2 6771210 638354 21 30 42 Område med flera avlånga distinkta objekt. Vrakplats eller 
sjunktimmer?

36 1 6771009 638057 1 8 46 Ett avlångt distinkt objekt. Sjunktimmer?

37 1 6770951 637851 3 15 32 Stort avlångt och lite oregelbundet objekt. Kan vara antro-
pogent objekt eller naturformation.

38 1 6770835 636683 30 39 48 Område med flera små distinkta objekt. Stenar eller annat?

39 1 6770692 636399 1 7 43 Två parallella avlånga och distinkta objekt. Cirka 20 meter 
mellan objekten.

40 2 6772556 634155 16 23 35 Område med flera små och avlånga distinkta objekt.

41 2 6771508 633294 17 21 46 Område med flera små distinkta objekt. Vrakplats eller 
område med stenar?

42 1 6772396 632566 2 8 43 Ett distinkt objekt. Stenblock eller timmer?

43 2 6772471 631984 9 15 43 Område med flera avlånga distinkta objekt. Vrakplats eller 
naturformation?

44 2 6772923 632320 6 14 43 Distinkt objekt med flera parallella linjer. Vrak eller sjunk-
timmer? 

45 1 6773689 631328 1 7 34 Område med ett avlångt distinkt objekt samt flera andra 
distinkta objekt. Sjunktimmer och stenar?

46 2 6774001 631127 6 6 41 Flera små distinkta objekt inom en yta på cirka 5 x 5 meter. 
Troligtvis inte enbart naturformation.

47 1 6774107 631248 9 10 42 Två korsande linjära objekt. Skepps- eller sjunktimmer eller 
annat.

48 1 6774484 631586 2 7 38 Ett avlångt distinkt objekt. Stenblock eller timmer?

49 2 6774629 631483 3 10 40 Oregelbundet objekt. Svårtolkat men troligtvis inte natur-
formation.

50 2 6776068 630331 1 12 35 Ett långsmalt distinkt objekt samt flera mindre objekt. 
Skepps- eller sjunktimmer? Vrakplats.

51 2 6776462 630846 7 7 33 Distinkt oregelbundet objekt. Troligtvis inte naturformation.
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52 2 6776479 631813 4 11 35 Avlångt vrakliknande objekt. Kan även vara ett litet vrak 
eller en naturformation.

53 2 6779710 630152 8 19 30 Avlångt vrakliknande objekt. Kan vara vrak eller natur-
formation.

54 2 6781855 629403 9 38 25 Avlång vrakliknande formation. Kan vara vrak eller 
naturformation.

55 2 6782068 628967 8 28 30 Avlångt vrakliknande objekt. Vrakplats eller naturformation?

56 2 6782712 628782 1 8 38 Två distinkta parallella objekt. Ser inte bara ut som 
sjunktimmer.

57 1 6783520 628238 4 6 39 Något diffust oregelbundet objekt. Svårtolkat.

58 1 6776901 633125 6 4 32 Två distinkta parallella avlånga objekt.

59 4 6778817 632877 28 11 33 Diffust men tydligt eko som sticker upp ovan botten. 
Möjligen förlorat fiskeredskap/spöknät.

60 4 6778828 633504 12 13 27 Diffust men tydligt eko som sticker upp ovan botten. 
Möjligen förlorat fiskeredskap/spöknät.

61 2 6778935 634093 26 27 27 Naturlig bergformation men med inslag av linjära objekt 
som kan utgöra vrakdelar.

62 2 6781434 634148 70 30 28 Område med spridda stenar och avlånga objekt som ser ut 
som timmer. Möjlig vrakplats.

63 1 6783778 633537 8 1,5 30 Ett distinkt avlångt objekt. Troligen inte bara 
naturformation.

64 1 6783919 633664 11 1,5 31 Diffust avlångt objekt. Möjligen mindre fartygslämning eller 
träd/timmer.

65 4 6783966 633852 10 5 30 Distinkt avlångt objekt. Möjligen stenblock, bil, snöskoter 
eller liknande.

66 2 6786321 633270 15 9 30 Område med flera linjära objekt. Möjligen fartygstimmer 
eller annat.

67 3 6783443 630935 36 6 6 Tydlig fartygslämning, eller del av fartygslämning.

68 3 6783002 630901 4,4 4,5  6,5 Cylindriskt objekt som sticker upp cirka 2,5 meter över 
botten. Föremålet är förmodligen en ångpanna från 
ångfartyget Abeona som strandade och bröts sönder på 
Storgrundet hösten 1890.

69 1 6781508 629923 6 1 21 Avlångt distinkt objekt. Troligtvis sjunktimmer.

70 2 6781502 630395 11 5 18 Område med stenar och några linjära objekt som skulle 
kunna vara skeppstimmer.



BILAGA 3 NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 3

Tabell med bilder på sonarindikationer 
och beskrivningar

Sonarbild Indikations-ID och beskrivningar

ID1

Klass: 1

E, N (m): 630769.03 E, 6790312.50 N 
Lat, Lon: 61.22523857 N, 17.43546011 E

Djup: 38 m

Bredd: 1 m
Längd: 6 m

Beskrivning: Område med tre linjära objekt. Sjunktimmer eller vrakdelar?

ID2

Klass: 2

E, N (m): 631813.62 E, 6791362.78 N 
Lat, Lon: 61.23430821 N, 17.45562823 E

Djup: 35 m

Bredd: 9 m 
Längd: 26 m

Beskrivning: Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats. Kan även vara 
naturformation.

ID3

Klass: 2 
E, N (m): 631886.16 E, 6790312.22 N 
Lat, Lon: 61.22486093 N, 17.45624299 E

Djup: 39 m

Bredd: 20 m 
Längd: 40 m 
 
Beskrivning: Område med flera linjära objekt. Möjlig vrakplats eller naturformation.
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ID4

Klass: 2 

E, N (m): 632561.22 E, 6789542.28 N 
Lat, Lon: 61.21772687 N, 17.46826045 E 

Djup: 36 m 

Bredd: 15 m
Längd: 25 m 
 
Beskrivning: Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats eller 
naturformation.

ID5

Klass: 2 

E, N (m): 628930.43 E, 6789014.76 N 
Lat, Lon: 61.21420865 N, 17.40036629 E 

Djup: 28 m 

Bredd: 20 m
Längd: 20 m 
 
Beskrivning: Område med flera små linjära objekt. Möjlig vrakplats eller 
naturformation.

ID6

Klass: 2 

E, N (m): 633175.97 E, 6788520.14 N 
Lat, Lon: 61.20835028 N, 17.47897302 E 

Djup: 30 m 

Bredd: 10 m
Längd: 38 m 
 
Beskrivning: Avlång vrakliknande formation som ser ut att bestå av stenar och 
enstaka linjära objekt. Vrakplats eller naturformation.

ID7

Klass: 2 

E, N (m): 632822.12 E, 6788356.05 N 
Lat, Lon: 61.20699877 N, 17.47227816 E 

Djup: 34 m 

Bredd: 25 m
Längd: 25 m 
 
Beskrivning: Område med flera små linjära objekt. Några av objekten ser ut att vara 
böjda. Skeppstimmer? Möjlig vrakplats eller timmeransamling.
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ID8

Klass: 2 

E, N (m): 632501.37 E, 6787682.88 N 
Lat, Lon: 61.20106962 N, 17.46584207 E 

Djup: 27 m 

Bredd: 19 m
Längd: 40 m 
 
Beskrivning: Område med stora stenblock blandat med korta linjära objekt. 
Svårtolkat.

ID9

Klass: 2 

E, N (m): 634393.29 E, 6786075.33 N 
Lat, Lon: 61.18600641 N, 17.49986815 E 

Djup: 40 m 

Bredd: 12 m
Längd: 33 m 
 
Beskrivning: Oregelbunden formation. Möjlig nedbruten fartygslämning eller 
naturformation.

ID10

Klass: 1 

E, N (m): 635749.14 E, 6786319.51 N 
Lat, Lon: 61.18772891 N, 17.52523509 E 

Djup: 41 m 

Bredd: 1 m
Längd: 10 m 
 
Beskrivning: Två linära objekt. Sjunktimmer? Troligtvis inte naturformation.

ID11

Klass: 1 

E, N (m): 634670.11 E, 6785667.41 N 
Lat, Lon: 61.18225267 N, 17.50472103 E 

Djup: 32 m 

Bredd: 1,5 m
Längd: 33 m 
 
Beskrivning: Två avlånga parallella formationer som ser ut som spår i botten. 
Ankarspår?
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ID12

Klass: 2 

E, N (m): 634732.80 E, 6785556.31 N 
Lat, Lon: 61.18123465 N, 17.50580655 E 

Djup: 23 m 

Bredd: 12 m
Längd: 35 m 
 
Beskrivning: Oregelbunden formation. Del av fartygslämning eller naturformation?

ID13

Klass: 1 

E, N (m): 637887.56 E, 6783744.89 N 
Lat, Lon: 61.16389101 N, 17.56309179 E 

Djup: 49 m 

Bredd: 1,5 m
Längd: 10 m 
 
Beskrivning: Två parallella linjära objekt. Troligtvis inte naturformationer.

ID14

Klass: 2 

E, N (m): 638223.21 E, 6783786.90 N 
Lat, Lon: 61.16414959 N, 17.56935423 E 

Djup: 51 m 

Bredd: 6 m
Längd: 15 m 
 
Beskrivning: Båtformat objekt men kan även vara naturformation.

ID15

Klass: 1 

E, N (m): 638551.32 E, 6782763.32 N 
Lat, Lon: 61.15485367 N, 17.57469746 E 

Djup: 50 m 

Bredd: 0,75 m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Ett långsmalt distinkt objekt. Troligtvis sjunktimmer.
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ID16

Klass: 2 

E, N (m): 635708 E, 6781897 N 
Lat, Lon: 61.148080 N, 17.521310 E 

Djup: 39 m 

Bredd: 11 m
Längd: 53 m 
 
Beskrivning: Vrakliknande formation men något diffus. Troligtvis inte bara en 
naturformation.

ID17

Klass: 2 

E, N (m): 635254 E, 6781682 N 
Lat, Lon: 61.146302 N, 17.512718 E 

Djup: 32 m 

Bredd: 1 m
Längd: 16 m 
 
Beskrivning: Avlångt distinkt objekt. Troligtvis inte naturformation. Fartygsmast 
eller grundprick?

ID18

Klass: 2 

E, N (m): 635195 E, 6781539 N 
Lat, Lon: 61.145048 N, 17.511523 E 

Djup: 38 m 

Bredd: 1 m
Längd: 18 m 
 
Beskrivning: Avlångt distinkt objekt. Stort timmer, fartygsmast eller grundprick?

ID19

Klass: 2 

E, N (m): 636803.66 E, 6781000.51 N 
Lat, Lon: 61.13965674 N, 17.54098680 E 

Djup: 45 m 

Bredd: 1 m
Längd: 13 m 
 
Beskrivning: Två parallella avlånga distinkta objekt. Troligtvis inte bara 
naturformation.
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ID20

Klass: 1

E, N (m): 635074 E, 6780374 N 
Lat, Lon: 61.134633 N, 17.508450 E 

Djup: 34 m 

Bredd: 0,5m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Långsmalt, något böjt, objekt. Skepps- eller sjunktimmer.

ID21

Klass: 2 

E, N (m): 635623 E, 6777523 N 
Lat, Lon: 61.108878 N, 17.516607 E 

Djup: 30 m 

Bredd: 6 m
Längd: 5 m 
 
Beskrivning: Område med flera små parallella objekt. Troligtvis inte bara 
naturformation.

ID22

Klass: 2 

E, N (m): 637683.30 E, 6775878.14 N 
Lat, Lon: 61.09340751 N, 17.55359512 E 

Djup: 44 m 

Bredd: 36 m
Längd: 41 m 
 
Beskrivning: Område med flera små avlånga distinkta objekt. Möjlig vrakplats.

ID23

Klass: 1 

E, N (m): 638898.28 E, 6775066.43 N 
Lat, Lon: 61.08570021 N, 17.57551042 E 

Djup: 51 m 

Bredd: 0.5 m
Längd: 5 m 
 
Beskrivning: Ett tydligt avlångt distinkt objekt. Sjuktimmer?
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ID24

Klass: 1 

E, N (m): 639018.26 E, 6774680.97 N 
Lat, Lon: 61.08220074 N, 17.57745120 E 

Djup: 51 m 

Bredd: 1 m
Längd: 6 m 
 
Beskrivning: Ett avlångt, något böjt, distinkt objekt. Sjunktimmer eller 
skeppstimmer?

ID25

Klass: 2 

E, N (m): 636321.67 E, 6774652.96 N 
Lat, Lon: 61.08289325 N, 17.52749320 E 

Djup: 27 m 

Bredd: 12 m
Längd: 20 m 
 
Beskrivning: Område med flera små distinkta objekt. Vrakplats eller naturformation?

ID26

Klass: 2 

E, N (m): 635438.25 E, 6774378.83 N 
Lat, Lon: 61.08073969 N, 17.51093773 E 

Djup: 39 m 

Bredd: 31 m
Längd: 42 m 
 
Beskrivning: Område med flera avlånga distinkta objekt. Skepps- eller sjunktimmer, 
grundprick?

ID27

Klass: 2 

E, N (m): 635434.22 E, 6776387.66 N 
Lat, Lon: 61.09875861 N, 17.51229188 E 

Djup: 26 m 

Bredd: 41 m
Längd: 57 m 
 
Beskrivning: Område med flera stora och distinkta objekt. Några av objekten ser 
ut som stenblock med det finns en del linjära element i området. Möjligen vrakdel. 
Indikationen ligger på samma position som AqA3 fr 2007.
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ID28

Klass: 1 

E, N (m): 635516.05 E, 6773505.09 N 
Lat, Lon: 61.07287617 N, 17.51175721 E 

Djup: 36 m 

Bredd: 6 m
Längd: 7 m 
 
Beskrivning: Distinkt oregelbunden formation. Möjligen antropogent objekt eller 
naturformation?

ID29

Klass: 1 

E, N (m): 635215.26 E, 6773189.65 N 
Lat, Lon: 61.07015038 N, 17.50596473 E 

Djup: 42 m 

Bredd: 1 m
Längd: 9 m 
 
Beskrivning: Två avlånga distinkta objekt. Sjunktimmer?

ID30

Klass: 1 

E, N (m): 635884.62 E, 6771960.54 N 
Lat, Lon: 61.05889578 N, 17.51748051 E 

Djup: 37 m 

Höjd: 1,7 m
Bredd: 1,5 m
Längd: 11 m 
 
Beskrivning: Distinkt avlångt objekt. Troligtvis inte timmer eller naturformation. 
Svårtolkat.

ID31

Klass: 2 

E, N (m): 637860.71 E, 6772030.24 N 
Lat, Lon: 61.05883402 N, 17.55409858 E 

Djup: 44 m 

Bredd: 4 m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Område med flera små avlånga distinkta objekt. Skepps- eller 
sjunktimmer?
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ID32

Klass: 1 

E, N (m): 638866.16 E, 6772751.74 N 
Lat, Lon: 61.06495169 N, 17.57322928 E 

Djup: 44 m 

Bredd: 3 m
Längd: 5 m 
 
Beskrivning: Två avlånga parallella objekt. Sjunktimmer?

ID33

Klass: 2 

E, N (m): 639128.65 E, 6772065.92 N 
Lat, Lon: 61.05870807 N, 17.57758743 E 

Djup: 50 m 

Bredd: 7 m
Längd: 20 m 
 
Beskrivning: Vrakliknande formation. Vrak eller naturformation?

ID34

Klass: 1 

E, N (m): 638991.75 E, 6771264.49 N 
Lat, Lon: 61.05156858 N, 17.57447063 E 

Djup: 44 m 

Bredd: 0,5 m
Längd: 7 m 
 
Beskrivning: Två avlånga timmerliknande objekt. Troligtvis inte bara naturformation.

ID35

Klass: 2 

E, N (m): 638354.42 E, 6771209.55 N 
Lat, Lon: 61.05130022 N, 17.56263982 E 

Djup: 41 m 

Bredd: 20 m
Längd: 30 m 
 
Beskrivning: Område med flera avlånga distinkta objekt. Vrakplats eller 
sjunktimmer?



TABELL MED BILDER PÅ SONARINDIKATIONER OCH BESKRIVNINGAR

BILAGA 3NORDIC MARITIME GROUP

ID36

Klass: 1 

E, N (m): 638057.39 E, 6771009.28 N 
Lat, Lon: 61.04960824 N, 17.55699982 E 

Djup: 46 m 

Bredd: 0,5 m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Ett avlångt distinkt objekt. Sjunktimmer?

ID37

Klass: 1 

E, N (m): 637851.27 E, 6770950.60 N 
Lat, Lon: 61.04915413 N, 17.55314432 E 

Djup: 32 m 

Höjd: 2 m
Bredd: 3 m
Längd: 15 m
 
Beskrivning: Stort avlångt och lite oregelbundet objekt. Kan vara av antropogent 
objekt eller naturformation.

ID38

Klass: 1 

E, N (m): 636683.03 E, 6770835.13 N 
Lat, Lon: 61.04852557 N, 17.53144967 E 

Djup: 47 m 

Bredd: 30 m
Längd: 38 m 
 
Beskrivning: Område med flera små distinkta objekt. Objekten ser för skarpa och 
regelbundna ut för att bara vara stenar.

ID39

Klass: 1 

E, N (m): 636398.57 E, 6770691.95 N 
Lat, Lon: 61.04733997 N, 17.52608508 E 

Djup: 42 m 

Bredd: 0,5 m
Längd: 7 m 
 
Beskrivning: Två parallella avlånga och distinkta objekt. Cirka 20 meter mellan 
objekten. Sjunktimmer?
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ID40

Klass: 2 

E, N (m): 634154.62 E, 6772556.37 N 
Lat, Lon: 61.06483323 N, 17.48588415 E 

Djup: 34 m 

Bredd: 15 m
Längd: 22 m 
 
Beskrivning: Område med flera små och avlånga distinkta objekt. Vrakplats eller 
natuformation?

ID41

Klass: 2 

E, N (m): 633294.06 E, 6771508.15 N 
Lat, Lon: 61.05572357 N, 17.46922327 E 

Djup: 45 m 

Bredd: 16 m
Längd: 20 m 
 
Beskrivning: Område med flera små distinkta objekt. Vrakplats eller område med 
stenar?

ID42

Klass: 1 

E, N (m): 632565.98 E, 6772395.87 N 
Lat, Lon: 61.06393181 N, 17.45636717 E 

Djup: 42 m 

Bredd: 1,5 m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Ett distinkt objekt. Stenblock eller timmer?

ID43

Klass: 2 

E, N (m): 631983.52 E, 6772470.82 N 
Lat, Lon: 61.06479979 N, 17.44563800 E 

Djup: 43 m 

Bredd: 8 m
Längd: 15 m 
 
Beskrivning: Område med flera avlånga distinkta objekt. Vrakplats eller 
naturformation?
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ID44

Klass: 2 

E, N (m): 632320.06 E, 6772923.42 N 
Lat, Lon: 61.06874645 N, 17.45218131 E 

Djup: 43 m 

Bredd: 6 m
Längd: 13,5 m 
 
Beskrivning: Distinkt objekt med flera parallella linjer. Vrak eller sjunktimmer?

ID45

Klass: 1 

E, N (m): 631328.44 E, 6773688.63 N 
Lat, Lon: 61.07594228 N, 17.43435111 E 

Djup: 34 m 

Bredd: 1 m
Längd: 6.5m 
 
Beskrivning: Område med ett avlångt distinkt objekt samt flera andra distinkta 
objekt. Sjunktimmer och stenar?

ID46

Klass: 2 

E, N (m): 631126.55 E, 6774001.34 N 
Lat, Lon: 61.07881453 N, 17.43082793 E 

Djup: 41 m 

Bredd: 5 m
Längd: 6 m 
 
Beskrivning: Flera små distinkta objekt inom en yta på cirka 5 x 5 meter. Troligtvis 
inte enbart naturformation.

ID47

Klass: 1 

E, N (m): 631248.42 E, 6774106.79 N 
Lat, Lon: 61.07971975 N, 17.43315739 E 

Djup: 42 m 

Bredd: 8 m
Längd: 10 m 
 
Beskrivning: Två korsande linjära objekt. Skepps- eller sjunktimmer?
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ID48

Klass: 1 

E, N (m): 631585.77 E, 6774483.72 N 
Lat, Lon: 61.08298799 N, 17.43966503 E 

Djup: 38 m 

Bredd: 2 m
Längd: 7 m 
 
Beskrivning: Ett avlångt distinkt objekt. Stenblock eller timmer?

ID49

Klass: 2 

E, N (m): 631483.46 E, 6774629.24 N 
Lat, Lon: 61.08432747 N, 17.43787061 E 

Djup: 40 m 

Bredd: 3 m
Längd: 10 m 
 
Beskrivning: Oregelbundet objekt. Svårtolkat men troligtvis inte enbart 
naturformation.

ID50

Klass: 2 

E, N (m): 630330.52 E, 6776068.16 N 
Lat, Lon: 61.09761800 N, 17.41750110 E 

Djup: 35 m 

Bredd: 0,8 m
Längd: 12 m 
 
Beskrivning: Ett långsmalt distinkt objekt samt flera mindre objekt intill. Skepps- 
eller sjunktimmer? Vrakplats?

ID51

Klass: 2 

E, N (m): 630846.07 E, 6776462.02 N 
Lat, Lon: 61.10097956 N, 17.42732479 E 

Djup: 32 m 

Bredd: 7 m
Längd: 7 m 
 
Beskrivning: Distinkt rundat objekt. Troligtvis inte naturformation.
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ID52

Klass: 2 

E, N (m): 631812.63 E, 6776479.24 N 
Lat, Lon: 61.10081108 N, 17.44524821 E 

Djup: 34 m 

Bredd: 4 m
Längd: 11 m 
 
Beskrivning: Avlångt vrakliknande objekt. Kan även vara ett litet vrak eller en 
naturformation.

ID53

Klass: 2 

E, N (m): 630152 E, 6779710 N 
Lat, Lon: 61.130345 N, 17.416683 E 

Djup: 29 m 

Bredd: 8 m
Längd: 20 m 
 
Beskrivning: Avlångt vrakliknande objekt. Kan vara vrak eller naturformation.

ID54

Klass: 2 

E, N (m): 629403 E, 6781855 N 
Lat, Lon: 61.149835 N, 17.404253 E 

Djup: 25 m 

Bredd: 8 m
Längd: 37 m 
 
Beskrivning: Avlång vrakliknande formation. Kan vara vrak eller naturformation.

ID55

Klass: 2 

E, N (m): 628967.39 E, 6782067.61 N 
Lat, Lon: 61.15188201 N, 17.39631637 E 

Djup: 30 m 

Bredd: 7 m
Längd: 28 m 
 
Beskrivning: Avlångt vrakliknande objekt. Vrakplats eller naturformation?
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ID56

Klass: 2 

E, N (m): 628782 E, 6782712 N 
Lat, Lon: 61.157722 N, 17.393310 E 

Djup: 37 m 

Bredd: 1 m
Längd: 8 m 
 
Beskrivning: Två distinkta parallella objekt. Ser inte bara ut som sjunktimmer.

ID57

Klass: 1 

E, N (m): 628237.66 E, 6783519.54 N 
Lat, Lon: 61.16514496 N, 17.38375401 E 

Djup: 38 m 

Bredd: 4 m
Längd: 6 m 
 
Beskrivning: Något diffust oregelbundet objekt. Svårtolkat.

ID58

Klass: 1

E, N (m): 633125 E, 6776901 N
Lat, Lon: 61.104151976 N, 17.469863244 E

Djup: 32 m

Bredd: 4 m
Längd: 6 m

Beskrivning: Två distinkta parallella avlånga objekt.

ID59

Klass: 4

E, N (m): 632877.49 E, 6778817.38 N
Lat, Lon: 61.121424442 N, 17.466615133 E

Djup: 32 m

Bredd: 11 m
Längd: 28 m

Beskrivning: Diffust men tydligt eko som sticker upp ovan botten. Möjligen förlorat 
fiskeredskap/spöknät.
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ID60

Klass: 4

E, N (m): 633504.094 E, 6778827.612 N
Lat, Lon: 61.121303645 N, 17.478241177 E

Djup: 27 m

Bredd: 13 m
Längd: 12 m

Beskrivning: Diffust men tydligt eko som sticker upp ovan botten. Möjligen förlorat 
fiskeredskap/spöknät.

ID61

Klass: 1

E, N (m): 634093.137 E, 6778934.933 N
Lat, Lon: 61.122065565 N, 17.489239219 E

Djup: 27 m

Bredd: 27 m
Längd: 26 m

Beskrivning: Naturlig bergformation men med inslag av linjära objekt som kan 
utgöra vrakdelar.

ID62

Klass: 2

E, N (m): 634147.634 E, 6781434.331 N
Lat, Lon: 61.144464658 N, 17.492016168 E

Djup: 28 m

Bredd: 31 m
Längd: 70 m

Beskrivning: Område med spridda stenar och avlånga objekt som ser ut som timmer. 
Möjlig vrakplats.

ID63

Klass: 1

E, N (m): 633536.569 E, 6783777.671 N
Lat, Lon: 61.165691166 N, 17.482328381 E

Djup: 30 m

Bredd: 1,5 m
Längd: 8 m

Beskrivning: Ett distinkt avlångt objekt. Troligen inte bara naturformation.
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ID64

Klass: 1

E, N (m): 633664.080 E, 6783919.079 N
Lat, Lon: 61.166916032 N, 17.484795889 E

Djup: 31 m

Bredd: 1,5 m
Längd: 11 m

Beskrivning: Diffust avlångt objekt. Möjligen mindre fartygslämning eller träd/
timmer.

ID65

Klass: 4

E, N (m): 633851.865 E, 6783965.818 N
Lat, Lon: 61.167271169 N, 17.488315956 E

Djup: 30 m

Bredd: 5 m
Längd: 10 m

Beskrivning: Distinkt avlångt objekt. Möjligen stenblock, bil, snöskoter eller 
liknande.

ID66

Klass: 2

E, N (m): 633269.678 E, 6786320.912 N
Lat, Lon: 61.188592992 N, 17.479163947 E

Djup: 30 m

Bredd: 9 m
Längd: 15 m

Beskrivning: Område med flera linjära objekt. Möjligen fartygstimmer eller annat.

ID67

Klass: 3

E, N (m): 630935.207 E, 6783442.556 N
Lat, Lon: 61.163562796 N, 17.433791550 E

Djup: 6,5 m

Bredd: 6 m
Längd: 36 m

Beskrivning: Tydlig fartygslämning, eller del av fartygslämning. 
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ID68

Klass: 3

E, N (m): 630901 E, 6783002 N
Lat, Lon: 61.159616346 N, 17.432844242 E

Djup: 6,5 m

Bredd: 4,5 m
Längd: 4,5 m

Beskrivning: Cylinderformat regelbundet objekt. Troligtvis ångpanna från 
ångfartyget Abeona som förliste i oktober 1890.

ID69

Klass: 1

E, N (m): 629923.429 E, 6781507.939 N
Lat, Lon: 61.146546408 N, 17.413678300 E

Djup: 21 m

Bredd: 1 m
Längd: 6 m

Beskrivning: Avlångt distinkt objekt. Troligtvis sjunktimmer.

ID70

Klass: 2

E, N (m): 630395.449 E, 6781502.449 N
Lat, Lon: 61.146340570 N, 17.422434339 E

Djup: 18 m

Bredd: 5 m
Längd: 11 m

Beskrivning: Område med stenar och några linjära objekt som skulle kunna vara 
skeppstimmer.
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BILAGA 4

Tabell över förlista och strandade fartyg  
på Storjungfrun/Storgrundet

Datum Fartygsnamn Fartygstyp Last Händelse Förlisningsplats Källa Övrigt Norrlandsleden II
1815 Conjuncturen Brigg  Förlisning Mellan Storjungfrun/Storgrundet Norrlandsleden	II  Gävleborgs län nr 292
1843-10 Stark	Odder Skonare  Totalt förolyckat […] strandat vid ett skär i närheten av 

Storjungfrun
Svenska	Biet 1843-10-31   

1849-09-14 Didric Galeas  Förlist 2–3 mil från Strorjungfrun Hudikswalls	Weckoblad   
1851-08-31 Namn saknas   ”Förolyckat” vid Storjungfrun Hudikswalls	Weckoblad   
1865 Rapide Skonare  Förlist […] strandade utanför Storjungfrun Nya	Helsingen  Gävleborgs län nr 319
1865-06-10 Zephyr Galeas  Förlist […] strandade utanför Storjungfrun Nya	Helsingen  Gävleborgs län nr 316
1869-05-08 Liburna Brigg Kol Blev vrak […] […] strandat utanför Storjungfrun Nya	Dagligt	Allehanda Osäker position Gävleborgs län nr 295
1877-11-02 Skarpskytten Slup Malm Förlist […] ca 2 minuters väg från Storjungfrun Ripan   
1880-10-18 Prospect Brigg  Strandning på Storgrundet Drogs loss från grundet Söderhamns	tidning Delar av däckslast kastades överbord  
1881-06-10 Primus Jakt 300 tunnor 

potatis
Förlist […] sjunkit i drivisen på höjden av 

Storjungfrun
Fria	ordet 1881-06-13 Skepparen och två besättningsmän bärgades från en liten båt som 

hittades drivande i Öregrundsgrepen av ångfartyget Nordstjernan
 

1881-06-13 Amalia Skonert Malm Förlist Sjönk utanför Storjungfrun eller mellan 
Storjungrun och Finngrundet

Gotlands	Allehanda 1881-06-15 Troligtvis inte förlist vid Storgrundet. Finns uppgift om fartyget 
sjunkit vid Norrbådan.

 

1882-04-19 Johanne Skonare  Totalförlist på Storjungfrun Kastades upp på grundet (vid 
Storjungfrun) av stormen

Söderhamns	tidning Hade legat för ankar vid Storgundet men kättingarna brast och 
fartyget drev in mot Storjungfrun

 

1885-07-09 Ubrota Lastångare Järn/
trävaror

[…] strandade på 
Storgrundet, står orubbligt 
fast på grundet […]

Oklart om fartygetblev bärgat Helsinglads	Weckoblad Lasten lossade medans fartyget stod fast på grundet  

1886-08-02 Frednäs Skepp Kol Strandade på Storgundet 
men fick hjälp att komma 
loss

Ej förlist  Tog ingen större skada av grundstötningen  

1886-05-24 Spark Ångfartyg Trälast Strandade på Storgrundet 
men drogs loss av Bergnings- 
och dykeribolaget

Ej förlist  Bogserades in till Ljusne för tätning  

1889-09-23 Oxon Ångfartyg  Strandade och bröts sönder 
på Storgrundet

Förskeppet drev norrut och fastnade på 
Agön norr om Storjungfrun. Akterskeppet 
kvar på SG men skrotbärgades 
efterföljande år.

Sydsvenska	Dagbladet 1889-09-23, 
Härnösandsposten 1889-12-02

 Gävleborgs län nr 320

1890-04-26 Ernst	Robert Ångfartyg  Sjönk nära Storjungfrun  Örnsköldsviksposten 1890-04-26   
1890-10-24 Abeona Ångare Trävaror Grundstötning Ej förlist men sönderbrutet och till stora 

delar bärgat.
Sundsvallsposten 1890-10-27 […] bräcktes af både för och akter om maskinrummet, varefter såväl 

förskeppet som akterskeppet flytande på lasten gåfvo sig af till havs 
norrut. Förskeppet påträffades nära Hällgrund och bogserades in till 
Lilljungfruredden. Akterskeppet eftersöktes av bergningsångaren 
Neptun utanför Agön. Ångpanna och maskin ligga sannolikt kvar på 
Storgrundet.

Gävleborgs län nr 318

1893-10-19 Albert Brigg Stenkol Strandning på Storgrundet Ej förlist Helsingen 1893-10-28 Kom loss från grundet efter att tömts på lasten. Orsaken till 
förlisningen antogs vara den starka strömsättningen samt 
kompassens missvisning.

 

1894-06-02 Glenfield Ångare Trälast Grundstötning Ej förlist Hudiksvalls	Allehanda 1894-06-05 Drogs loss från grundet men tog sig för egen maskin till Stockholm 
för reparation

 

1894-11-07 Vesta Skonert Trälast Grundstötning/förlisning På Storgrundet - blev totalt vrak Sveriges	Sjöfartstidning 1894-11-12 Kapten och besättningen räddades med stor svårighet af lotsar och 
fiskare på Storjungfrun

 

1903-04-25 Schaldis Ångare Stenkol Grundstötning på SG men 
fastnade inte

Ej förlist Söderhamns	tidning 1903-04-29 Stark nordlig vind och snöyra  



TABELL ÖVER FÖRLISTA OCH STRANDADE FARTYG  PÅ STORJUNGFRUN/STORGRUNDET

BILAGA 4NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 4

Tabell över förlista och strandade fartyg  
på Storjungfrun/Storgrundet

Datum Fartygsnamn Fartygstyp Last Händelse Förlisningsplats Källa Övrigt Norrlandsleden II
1815 Conjuncturen Brigg  Förlisning Mellan Storjungfrun/Storgrundet Norrlandsleden	II  Gävleborgs län nr 292
1843-10 Stark	Odder Skonare  Totalt förolyckat […] strandat vid ett skär i närheten av 

Storjungfrun
Svenska	Biet 1843-10-31   

1849-09-14 Didric Galeas  Förlist 2–3 mil från Strorjungfrun Hudikswalls	Weckoblad   
1851-08-31 Namn saknas   ”Förolyckat” vid Storjungfrun Hudikswalls	Weckoblad   
1865 Rapide Skonare  Förlist […] strandade utanför Storjungfrun Nya	Helsingen  Gävleborgs län nr 319
1865-06-10 Zephyr Galeas  Förlist […] strandade utanför Storjungfrun Nya	Helsingen  Gävleborgs län nr 316
1869-05-08 Liburna Brigg Kol Blev vrak […] […] strandat utanför Storjungfrun Nya	Dagligt	Allehanda Osäker position Gävleborgs län nr 295
1877-11-02 Skarpskytten Slup Malm Förlist […] ca 2 minuters väg från Storjungfrun Ripan   
1880-10-18 Prospect Brigg  Strandning på Storgrundet Drogs loss från grundet Söderhamns	tidning Delar av däckslast kastades överbord  
1881-06-10 Primus Jakt 300 tunnor 

potatis
Förlist […] sjunkit i drivisen på höjden av 

Storjungfrun
Fria	ordet 1881-06-13 Skepparen och två besättningsmän bärgades från en liten båt som 

hittades drivande i Öregrundsgrepen av ångfartyget Nordstjernan
 

1881-06-13 Amalia Skonert Malm Förlist Sjönk utanför Storjungfrun eller mellan 
Storjungrun och Finngrundet

Gotlands	Allehanda 1881-06-15 Troligtvis inte förlist vid Storgrundet. Finns uppgift om fartyget 
sjunkit vid Norrbådan.

 

1882-04-19 Johanne Skonare  Totalförlist på Storjungfrun Kastades upp på grundet (vid 
Storjungfrun) av stormen

Söderhamns	tidning Hade legat för ankar vid Storgundet men kättingarna brast och 
fartyget drev in mot Storjungfrun

 

1885-07-09 Ubrota Lastångare Järn/
trävaror

[…] strandade på 
Storgrundet, står orubbligt 
fast på grundet […]

Oklart om fartygetblev bärgat Helsinglads	Weckoblad Lasten lossade medans fartyget stod fast på grundet  

1886-08-02 Frednäs Skepp Kol Strandade på Storgundet 
men fick hjälp att komma 
loss

Ej förlist  Tog ingen större skada av grundstötningen  

1886-05-24 Spark Ångfartyg Trälast Strandade på Storgrundet 
men drogs loss av Bergnings- 
och dykeribolaget

Ej förlist  Bogserades in till Ljusne för tätning  

1889-09-23 Oxon Ångfartyg  Strandade och bröts sönder 
på Storgrundet

Förskeppet drev norrut och fastnade på 
Agön norr om Storjungfrun. Akterskeppet 
kvar på SG men skrotbärgades 
efterföljande år.

Sydsvenska	Dagbladet 1889-09-23, 
Härnösandsposten 1889-12-02

 Gävleborgs län nr 320

1890-04-26 Ernst	Robert Ångfartyg  Sjönk nära Storjungfrun  Örnsköldsviksposten 1890-04-26   
1890-10-24 Abeona Ångare Trävaror Grundstötning Ej förlist men sönderbrutet och till stora 

delar bärgat.
Sundsvallsposten 1890-10-27 […] bräcktes af både för och akter om maskinrummet, varefter såväl 

förskeppet som akterskeppet flytande på lasten gåfvo sig af till havs 
norrut. Förskeppet påträffades nära Hällgrund och bogserades in till 
Lilljungfruredden. Akterskeppet eftersöktes av bergningsångaren 
Neptun utanför Agön. Ångpanna och maskin ligga sannolikt kvar på 
Storgrundet.

Gävleborgs län nr 318

1893-10-19 Albert Brigg Stenkol Strandning på Storgrundet Ej förlist Helsingen 1893-10-28 Kom loss från grundet efter att tömts på lasten. Orsaken till 
förlisningen antogs vara den starka strömsättningen samt 
kompassens missvisning.

 

1894-06-02 Glenfield Ångare Trälast Grundstötning Ej förlist Hudiksvalls	Allehanda 1894-06-05 Drogs loss från grundet men tog sig för egen maskin till Stockholm 
för reparation

 

1894-11-07 Vesta Skonert Trälast Grundstötning/förlisning På Storgrundet - blev totalt vrak Sveriges	Sjöfartstidning 1894-11-12 Kapten och besättningen räddades med stor svårighet af lotsar och 
fiskare på Storjungfrun

 

1903-04-25 Schaldis Ångare Stenkol Grundstötning på SG men 
fastnade inte

Ej förlist Söderhamns	tidning 1903-04-29 Stark nordlig vind och snöyra  



Vindkraft Storgrundet
Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde under 2020 och 2021 en arkeologisk 
utredning, etapp 1, inför upprättandet av en vindkraftpark på Storgrundet i södra 
Bottenhavet i Gävleborgs län. Utredningen utfördes på uppdrag av länsstyrelsen 
i Gävleborgs län och omfattade ett 192 kvadratkilometer stort vattenområde be-
läget kring Storgrundets grundflak som ligger cirka 11 kilometer öster om Ljusne 
i Hälsingland. Utredningen utgjordes av arkiv- och litteraturstudier, analys av 
side scan sonardata som insamlats av sjömätningsföretaget Marin Miljöanalys 
AB (MMA) under 2012, 2020 och 2021.

Arkiv- och litteraturstudien påvisade att trots att det inte finns några kända 
fartygslämningar inom utredningsområdet har ett flertal strandningar och 
fartygs förlisningar inträffat i området kring Storjungfrun och Storgrundet under 
framför allt 1800-talet. Antalet fartygsförlisningar med en direkt koppling till 
Storgrundet och det aktuella utredningsområdet uppgår till mellan fem och tio 
under perioden 1815 till 1904. Analysen av side scan sonardata resulterade i att 
70 indikationer av möjligt antikvariskt intresse lokaliserades inom utrednings-
området. En av indikationerna som påträffades uppe på Storgrundet grundflak 
utgjordes av en tydlig fartygslämning, eller en del av en fartygslämning och 400 
meter söder därom noterades ett cylindriskt objekt som tolkades som en ång-
panna som skulle kunna komma från den engelska ångaren Abeona som stran-
dade och bröts sönder på Storgrundet senhösten 1890.
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