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Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde i slutet av april 2018 en återdeponering av
fartygsdelar på havsbotten vid Samsabådarna, cirka 5 kilometer sydväst om Karlshamn i
Blekinge län. Fartygsdelarna hade bärgats för dendrokronologisk provtagning i oktober 2012 av
Kalmar länsmuseum i samarbete med Kustbevakningen som en del av efterspelet kring det
uppmärksammade plåtmyntfyndet vid Sternö som gjordes år 2006. Sedan 2012 har fartygsdelarna
förvarats i vattenfyllda fyndkar på Kalmar läns museum. NMG utförde återdeponeringen på uppdrag
av Länsstyrelsen i Blekinge län och de återdeponerade timren ligger nu uppmärkta och förankrade på
botten på elva meters djup cirka 400 meter sydväst om Stärnö.

Fig. 1. Översiktskarta som visar återdeponeringsområdet sydväst om Sternö. Karta: ESRI, bearbetad av Jens Lindström/NMG
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I juli 2006 rapporterade Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn (SSDK) till länsstyrelsen
Blekinge län, att man i samband med dykning påträffat en samling kopparplåtar i farvattnen
västsydväst om Stärnö, Karlshamns kommun. Plåtarna påträffades i rad stående på högkant
och de föreföll att helt sakna kontext i form av behållare eller dylikt. Några vrakrester kunde
heller inte observeras i anslutning till fyndet. Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag
att tillsammans med SSDK och Kustbevakningen återfinna och därefter dokumentera platsen.
I april 2009 lokaliserades fyndplatsen på 20 meters djup väster om grundområdet
Samsabådarna. Fyndet dokumenterades och bärgades varefter kopparplåtarna fördes till
Kalmar läns museum för vidare omhändertagande. Totalt utgjordes fyndet av 82
kopparplåtmynt och myntens totala vikt uppgick till 92 kilo. Myntens präglingsår låg i
intervallet 1710 till 1743 och tidpunkten för fyndets deposition kunde således fastställas till
tidigast 1743. (Einarsson 2012).
Eftersom myntplåtarna saknade fysisk kontext och inte direkt gick att knyta till en fast
fornlämning inriktades det fortsatta arbetet på att hitta ett vrak som fysiskt och kronologiskt
skulle kunna knytas till fyndet. I direkt anslutning till fyndplatsen fanns inga spår av
fartygslämningar men några hundra meter söder om fyndplatsen, på den östra sidan om
grundet, hade ett flertal vrakrester tidigare observerats som hypotetiskt sett skulle kunna ha
en koppling till myntfyndet. I oktober 2012 bärgades fem skeppstimmer från området av
Kalmar läns museum i samarbete med Kustbevakningen och SSDK varefter timren fördes till
Kalmar för dokumentation och provtagning. Den dendrokronologiska analysen kunde
emellertid inte med säkerhet koppla något av de bärgade skeppstimren till myntfyndet och
det föreföll till och med som att de bärgade skeppstimren härrörde från flera olika
fartygslämningar. (Einarsson 2012).
I Post- och Inrikes Tidningar 1747:99 noterade Mikael Björk i SSDK, en uppgift om att jakten
Fortuna Galleji från Malta skulle ha strandat väster om Stärnö i början av december 1747.
Tidpunkten för förlisningen stämde relativt väl överens med fyndplatsen och det yngsta
myntets datering och det är sannolikt, om än inte helt bevisat, att myntfyndet har sitt ursprung
i Fortunas förlisning.
Sedan dokumentationen och provtagningen av skeppstimren förvarades återstoden av
fartygsdelarna i vattenbad på Kalmar läns museum. Under 2017 påbörjades en diskussion om
den vidare hanteringen av materialet och i mars 2018 fattade Länsstyrelsen i Blekinge beslut
om att fartygsdelarna skulle återdeponeras i anslutning till den ursprungliga fyndplatsen.
Länsstyrelsen tilldelade Nordic Maritime Group uppdraget.
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Syftet med återdeponeringen av fartygstimren var att göra dem tillgängliga för framtida
forskning. Denna bedömning gjordes av länsstyrelsen eftersom fartygslämningarna och
grundområdet kring Samsabådarna inte utretts arkeologiskt och att forskningspotentialen än
så länge är okänd.

Arbetet utfördes av Jens Lindström från NMG och Mikael Björk från Karlshamn. Ytterligare en
dykare med A-certifikat, John Jonsson från Fårö Dyktjänst, anlitades för uppdraget. Vid
dykningarna var Jens Lindström dykledare. All dykning utfördes från båt och i enlighet med
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet).
Arbetet med återdeponeringen bestod av fyra delmoment enligt följande:
1. Lastning och transport av fartygsdelarna från Kalmar till Karlshamn, 27:e april
Lastning och transport utfördes fredagen den 27:e april 2018 och timren
transporterades väl emballerade och fastsurrade under en presenning på en släpkärra
under transporten till Karlshamn. Inför återdeponeringen, som hade inplanerats till
söndagen den 29:e april, hölls timren fuktiga genom regelbunden besprutning med
vattenslang.
2. Paketering och uppmärkning av timren, 29:e april
De fem ursprungliga skeppstimren bestod av flera delar då de sågats itu i samband
med dendroprovtagningen. På förmiddagen söndagen den 29:e april lades timren ut
på marken och parades ihop, fotograferades varefter de märktes upp med gula
djurmärkningsbrickor. Vid uppmärkningen användes en märkbricka per timmerpaket
förutom timmer N1, det långa skeppsknäet, som försågs med två märkbrickor. Kraftiga
buntband och nylonrep användes för att binda samman timren och för att fästa
märkbrickorna användes rostfria och träskruvar.
3. Återdeponering på botten vid Samsabådarna, 29:e april
De uppmärkta timmerpaketen lastades ombord på SSDK´s dykbåt Brum varefter båten
styrde ut mot återdeponeringsplatsen sydväst om Sternö. Väl framme vid området
gjordes ett rekognosceringsdyk för att hitta en lämplig plats för att förankra timren på
botten. När en lämplig plats väl lokaliserats ankrades båten upp varefter
timmerpaketen försiktigt firades ned till botten. När samtliga timmer låg på botten dök
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ett dykpar ned till botten och band samman de fem timmerpaketen och förankrade
dessa i en tio meter lång ekstock som låg stabilt och något nedsjunken i botten.
Förankringen av timren ansågs vara nödvändigt för att timren inte skall börja driva runt
vid hårt väder och starka strömmar.
4. Dokumentation av deponeringsplatsen
Återdeponeringsplatsen markerades med en boj i ytan som sedan mättes in med GPS.
Avslutningsvis videodokumenterades timren för att visa dess läge på botten.
Videomaterialet användes senare för att upprätta av en fotoplan över området.

Fig. 2. Denna typ av plastbrickor avsedda för öronmärkning av djur användes för att märka upp timren. Foto: Jens
Lindström/NMG.

Fig. 3. Här ligger de fem timmerpaketen i väntan på lastning ombord på Brum. Foto: Jens Lindström/NMG.
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Väderförhållandena vid återdeponeringen av fartygstimren vid Samsabådarna var mycket
gynnsamma med svaga vindar och god sikt i vattnet. Timren placerades på plan sandbotten
på elva meters vattendjup. Nedan presenteras bilder på de uppmärkta timren som pusslats
ihop till ursprungligt utseende för fotodokumentation innan de buntades ihop, märktes upp,
och lastades ombord på dykbåten. Bilderna på timren är inte skalenliga men de presenteras i
samma ordning som de avbildas i rapporten Plåtmyntfyndet vid Stärnö, se figur 9 nästa sida.

Figur 4. Bordläggningsplanka, Prov S3. Nu märkt med Nr 48.

Figur 5. Stående knä, Prov N1. Nu märkt med Nr 39 och 40.

Figur 6. Spant, Prov S2. Nu märkt med Nr 43.

Figur 7. Spant, Prov S1. Nu märkt med Nr 41.
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Figur 8. Spant, Prov S4. Nu märkt med Nr 42.

Figur 9. Dokumentationsritning över de bärgade fartygstimren från rapporten ”Plåtmyntfyndet vid Stärnö” av Lars Einarsson,
Kalmar läns museum. Svarta streck markerar snittytor för dendrokronologisk provtagning.
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Återdeponeringsplatsen markerades med en boj i ytan som mättes in med GPS och timren
ligger nu på följande position (Sweref 99TM): N 6221013 E 489164

Figur 10. Kartan ovan visar återdeponeringsplatsen öster om Samsabådarna samt positionerna för fartygsdelarna som
bärgades 2012 och platsen för plåtmyntsfyndet 2006. Karta: Sjöfartsverket, bearbetad av Jens Lindström/NMG.

Figur 11. Bilden ovan är en fotogrammetri över återdeponeringsplatsen som visar fartygstimrens slutliga placering på botten.
Notera den kraftiga ekstocken till vänster i bild och repet som sammanbinder de fem timmerpaketen. Foto: Mikael
Björk/Karlshamn. Fotogrammetri: Jens Lindström/NMG.

9

Länsstyrelsens beteckning: 431-4853-2017
Typ av undersökning: Återdeponering fartygsdelar
Tidpunkt för arbetet: 27:e och 29: april 2018
Socken: Karlshamn
Kommun: Karlshamn
Personal i fält: Jens Lindström, Mikael Björk och John Jonsson (Fårö Dyktjänst).
Undersökare: Nordic Maritime Group AB, Vilohemsvägen 12 E, 266 53 Vejbystrand
Nordic Maritime Groups beteckning: S-22.2018
Projektledare i fält: Mikael Björk, epost: bjorkmikael@hotmail.com
Rapportansvarig: Jens Lindström, jens@nordicmaritime.se, tfn 0760-493257
Ansvarig chef: Jens Lindström, e-post: jens@nordicmaritime.se, tfn 0760-493257
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