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. VRÄKFYNDET FRAN GÄRDVIKEN VID BJURÖKLUBB, VÄSTERBOTTENS LÄN 

Arbetsnamn "Tegelvraket" 

Historik 

Den 13 juni 1982, var sportdykarna Torsten Nilsson, Inge Lindström, 

Martin Öhlund och Jan Grönlund ute vid Bjuröklubb för att dyka på 

den· engelske ångaren "Craiglands". Vädret var inte det bästa så 

de beslöt att förlägga dykningen vid ''Jakthällan", Gärdvikens inre 

d�l. Fartygsvraket påträffades ca 75 m N om Jakthällan (se bil.). 

Vrak fyndet 

Vraket saknas helt inom den muntliga traditionen på orten, varför 

bakgrund till förlisning - uppläggning är okänd. 

Fartygets styrbordsida är förhållandevis intakt, åtminstone när det 

gäller fartygets bottenparti upp mot de första upplängorna. Med de 

delar som finns bevarade kan man troligen rekonstruera nollspantet 

eller någon annan del av tvärskeppet. Spant, knän och bordläggning 

är spridda över ett ganska stort område i vikens inre del. Preli

minära mätningar visar att delarna kommer från ovannämnda vrak. 

Fartyget är byggt på klink och har tätningslister i nåten, list

erna har ett triangulärt snitt, och förekommer i allmänhet mot 

stävpartierna och avslutas ca 40 cm före bordhalsarna. 

Mellan spant och bordläggning finns spår efter klinkbrickor och 

omvända klinknaglar som torde ge en fingervisning om att fartyget 

är byggt enligt skalmetoden. 

Mot förstäven finns fem välbevarade bord (kinningar och vinningar) 

med intakta bordhalsar. Spåren tyder på att bordnalsarna har varit 

fixerade mot stäven med klinknaglar och klinkbrickor med rektangu

lärt tvärsnitt. Kölen finns bevarad i bottensedimentet och har 

ett T-formigt tvärsnitt. 

Fartygets synliga längd är ca 19 m. Den synliga längden av en 

midskeppsliggande bottenstock är ca 4 m. Detta ger vid handen 

att skrovets undre bredd bör hamna på ca 8 m. 

Denna preliminära rapport, skall ses som en första bedömning av 

vrakfyndet vid Bjuröklubb. 

För Skellefteå museum 

Seth Jansson, tf antikvarie 



MÄTNINGSARBETET 

Mätningsarbetet har utförts av dykarklubben Simpan i

Skellefteå.under ledning av Torsten Nilsson, Bureå, 

som har bearbetat uppmätningsmaterialet och som över

fört detta i en planritning över vrakplatsen. 

Fortsatt inmätning av fartygsvraket har planerats under 

sommaren 1984, då en detaljerad sidoprojektionsritning 

kommer att framställas. 



VRAKRAPP0RT 

Lan: Västerbotten 
Vattenområde: Gärdviken 

Position: ca 75ro N om 
Latitud: 64

° 27' 70" 
,Takthäl lan 

Namn: -------------
Adress: ------------ Longitud: 21 J4'· · 20" 

Tel: -------------- Kartmaterial: _ _._S�Jµ·a�·1�<a�r ........ t_::,4.2�2 __ _ 
Dykar klubb: _________ _ I skala: -------------

FARTYGS OCH BATVRAK 

Skrov: 

Båt:O 

Trä:O 

öv_er byggnad : 

Master: 

Rigg: 

Mått: 

Läge: 

Lutning: 

Slagsida: 

L . '--

Segelfartyg:@ Maskindrivet:O Annat: □ 

Klink: [Kl Kravell: 0 Järn: D

öppet:O Halydäckat:O Heldäckat: □ 

För: D Midskepps: 0 Akter: □ 

Däckshus: _ Kanonportar: 

Antal: -------

Tågvirke:O 

Vrakets längd: 
Il Bredd: 
Il Höjd: 

Wire: D

19 m 
8 -----

o,4-1,5 m 
Il Högsta punkt under ytan: _____ m 

riktning:__,_v�ä�s�t�e�r...__ _______ _ Förstäv i 

Ingen: eJ

Ingen: fiJ

Kantrat: 0

Fören nedåt: D ·

Styrbord:0 

Aktern nedåt:O 

Babord:0 (Grader 

Allmänt tillstånd: Vraket är kraftigt skadat. Endast det undre skrov

partiet är intakt. 

Pcwadress 

Nordanå 

931 33 SKELLEFTEÅ 

Telefon 

0910-17260 

Postgiro 

1268 70-5 

) 



Spantfacken på styrbordsida. Foto Skellefteå museum. 

Styrbordsida, midskepps. Foto Skellefteå museum. 



Detaljbild av bordläggning, styrbordsida. Foto Skellefteå 

museum. 

Detaljbild av topptimmer, styrbordsida. Bilden är tagen 

ca 3m från förstäven. Foto Skellefteå museum. 



Detalj av styrbordsida ca 5m från förstäven. Observera 
listen i nåten. Foto Skellefteå museum. 

Förstävens bordhalsar, babordsida. Foto Skellefteå 
museum. 
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