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Tack! 

Under alla år som gått, sedan hopsamlandet av 
material till denna bok påbörjades, har många 
från när och fjärran hjälpt till på ett eller annat 
sätt. Det är omöjligt att räkna upp alla för att få 
framföra ett tack. Ett särskilt tack riktas till 
Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet. 
Utan hjälp därifrån hade många uppgifter sak
nats. Petter Perstrand, som svarat för det omfat
tande arbetet med utskrift och färdigställande 
av tryckoriginal, vill vi också varmt tacka för 
tålmodigt och omsorgsfullt arbete. 

Slutligen riktas ett tack till Länsförsäkringar 
Västerbotten för bidrag med hjälp till tryckning
en. 

Kurt Boberg Alf öhman 

© Kurt Boberg 1983. 
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Vrakrester från barkskeppet CLODIAN. Foto Erik Bjurström, Umeå. (Se även sid 72-73.) 

FÖRORD 

Efterföljande förteckning är ett försök att kata
logisera kända vrak och svårare sjöolyckor som 
inträffat längs den västerbottniska kusten - i 
norra Bottenhavet och södra Bottenviken om 
man så vill, eller det som ryms inom de äldre sjö
korten 519/Nordmaling, 518/Umeå, 429/Ratan 
och 428/Skellefteå, dvs kuststräckan Skag
Rönnskär/Nygr"ån. Även vissa strandningar som 
slutat lyckligt har i en del fall medtagits, därför 
att de fortfarande lever i kustbefolkningens 
muntliga tradition - de kan ha gett namn åt tidi
gare okända grund - och därför att de visar att 
det många gånger var rena slumpen eller gott sjö
manskap som avgjorde hur haveriet skulle sluta. 

Förteckningen är en sammanställning av de 
efterforskningar som under åren gjorts av Alf 
öhman i Skellefteå och Kurt Bo berg i Umeå var 
för sig eller gemensamt. öhman har i huvudsak 
lämnat material till sjöskadehändelser som in
träffat längs den norra delen av kuststräckan och 
Boberg den södra. Hur många års anteckningar 
och letande som ligger bakom är svårt att säga. 
Ett medvetet forskande finns sedan 20 år, men 
båda har vi som uppväxta på lotsplatser många 
»historier» i oss sedan halvsekel tillbaka. 

Det har varit vår förhoppning att en större all
mänhet skall få ta del av våra rön. Speciellt vik
tigt är det i en tid, då sportdykare i alla åldrar 
visar ett ökat intresse för det som gömmer sig på 
havsbottnen. Förteckningen kan då antas kunna 
användas som vägledning, bla därför att forn-

minneslagen numera också gäller »sjöfynd». Man 
kan kanske tyda detta dykeriintresse som ett 
uppvaknat intresse bland den stora allmänheten 
för att få veta mer om gångna tiders livsbetingel
ser i havsbandet och till sjöss på fartygen. Kan
ske bärgningen av regalskeppet Wasa initierat 
detta intresse. TV-serien om Onedin-linjen före
faller också ha väckt ett visst intresse för sjölivet 
förr. 

I många fall, där man ser av förteckningen att 
en sjöolycka inträffat, kommer man ändå att 
sakna vraket. I modern tid kan bärgare och skrot
samlare redan ha varit framme och tagit vara på 
resterna. Många segelfartyg i äldre tider kastades 
upp på land och blev »ved» eller ruttnade ner. 
Andra åter kan ha gått till botten och där gömts 
av sand eller glidi~ av grundet och hamnat någon 
helt annanstans, somt ex barkskeppet SUPERI
OR år 1888. Slutligen kan det ha gått som det 
gjorde för galeasen CATHARINA från Vätö på 
hemväg från Kåge och Ratan 1820. Hon rämna-
de sönder någonstans på Bottenhavet under svår 
storm. Besättningen räddade sig roende till 
Raumo i Finland och sjöförklaringen hölls så 
småningom i Norrtälje. Platsen för dramats bör
jan är okänd och förlisningen är ej medtagen här. 
Sannolikt har det funnits många liknande öden 
som vi så här långt efteråt ej kan få veta något om. 

Umeå och Skellefteå sommaren 1982 

Kurt Boberg Alf öhman 
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Inledning 

Om källorna 
Många av noteringarna i denna förteckning bor
de ha satts med större precision. Men skulden är 
inte enbart författarnas. Uppgifterna it ex jour
nalutdragen vid sjöförklaringarna inför rådhus
rätten är många gånger ytterst svävande, speciellt 
från äldre tider, då man navigerade och tog bä
ringar med »gissad distans». 

Det har i detta arbete varit ett mål att så långt 
som möjligt visa var de för sjöfarten farligaste 
platserna fanns i äldre tider, innan säkerhetsan
ordningarna ombord och i land var så tekniskt 
avancerade som de är i dag. Ändå vet vi, då vi 
sitter med facit i hand, att tekniken är underord 0 

nad »den mänskliga faktorn» och naturkrafterna. 
De tragiska olyckorna då motorfartyget 
GRAUTEN förliste 1964 utanför Skellefteå och 
då motorfartyget SINERGASIA gick under år 
1966 utanför Holmsund, båda med man och allt, 
är exempel på detta. 

Den huvudsakliga källan för uppgifter om far
tygsolyckor under perioden 1825-1900 har varit 
Umeå rådhusrätts domböcker. Enligt lag hade 
befälhavarna att inför rätten med utdrag ur far
tygets loggbok (journalutdrag) redogöra för för
hållandena som orsakat skadan eller förlusten av 
fartyg och last. För att styrka riktigheten av 
journalutdraget framträdde alltid ett par besätt
ningsmän som vittnen. 

Vid rådhusrätten i Umeå förefaller det som 
om man tagit upp mål som rörde kuststräckan 
Nordmaling-Lövånger, men några säkra gränser 
kan inte med bestämdhet anges. I dag behandlas 
sjömål som inträffat längs den västerbottniska 
kusten av tingsrätten i Luleå. 

När det gäller norra länskusten, speciellt Löv
ånger-Skellefteå, har framlidne länsman C E 
Norlings arkiv, som tidigare varit i folkskollärare 
Johan öhmans i Vebomark ägo, kommit till stor 
nytta. Detta arkiv är numera till största delen 
deponerat i Lövångers hembygdsmuseum. 

Länsmansarkiven har i allmänhet förstörts 
och på landsarkivet i Härnösand är de som rör 
västerbottenskusten i övrigt mycket ofullständi
ga. Det norlingska arkivet är därför av särskilt 
stort värde för att belysa förhållandena inom 
hans verksamhetsområde. 

Under andra hälften av 1800-talet, men speci
ellt från sekelskiftet, har dagstidningarna varit 
huvudkälla - även om man i tidningarnas notis
spalter avfärdade en svår sjöolycka med några 
rader, långt in på 1900-talet. Men med hänsyn 
till de fåtaliga notiserna, som togs med av lokal 
natur, förstår man ändå att olyckan tillmättes 
stort nyhetsvärde. När man kommer till modern 
tid ges fartygsolyckorna ett mycket stort utrym
me, om de har lokalt intresse. Positioner och or
sakssammanhang är oftast mycket väl dokumen
terade, tex med fotografier. En svaghet i materi
alet är det bristande intresset för händelser som 

anses ligga utanför tidningens_spridningsområde. 
Landshövdingarnas femårsberättelser upptar 

också uppgifter om fartygsolyckor. Dessa kort
fattade uppgifter bygger i sin tur på uppgifter 
från länsmännen och kronofogdarna i de olika 
distrikten. Det är förvånansvärt många av inträf
fade olyckor vid västerbottenskusten som saknas 
i landshövdingarnas berättelser. Exempelvis kan 
nämnas att det för åren 1891-1895 inte finns en 
enda sjöskadehändelse angiven, medan här i re
gistret upptas 24, de flesta slutande som total
haverier. Även andra femårsperioder är ofullstän
diga. 

Statens sjöhistoriska museum (SHM) i Stock
holm har ett stort arkiv över sjöolyckor längs he
la svenska kusten. För norrlandskusten är det 
ännu inte fullständigt, men det har ändå varit till 
nytta, då det gett värdefulla kompletteringar. 
Tyvärr har detta register också många felaktig
heter, sannolikt beroende på att det bygger på 
uppgifter från ett flertal svenska tidningar (tex 
Post- och Inrikes Tidningar), där lokalkännedo
men inte varit godtagbar. Detta register var som
maren 1978 föremål för komplettering, då man 
gick igenom Dykerimonopolets kvartalsberättel
ser på krigsarkivet för tiden 1729-1829. 

Fil kand Christer Westerdahl har dels för Sjö
historiska museets räkning, dels för egen forsk
ning, inventerat vrakplatser och uppgifter om 
»fastnor» - d v s platser där t ex fiskare fastnat 
med nät - längs hela den norrländska kusten. 
Arbetet redovisades som trebetygsuppsats vid 
Stockholms universitet våren 1978. Det arbetet 
har dock här endast kommit till användning som 
jämförelse. Några uppgifter har tillförts genom 
den inventering som Christer Westerdahl gjorde 
vid mitten av 1970-talet inför det planerade 
Stålverk 80. Dessa uppgifter berör gränsområdet 
mellan Västerbotten och Norrbotten, där dels 
infarten till Piteå, dels förekomsten av ett par 
numera nedlagda sågverk på västerbottenssidan 
gav förutsättning för sjötrafik. 

Norsk Sjöfartsmuseum har i flera fall hjälpt 
till med komplettering av de knapphändiga upp
gifterna it ex lotsverkets (numera sjöfartsver
kets) och kustdistriktets register. Man måste 
alltså söka sig till andra källor för att få »kött på 
benen» till de fragmentariska uppgifterna från 
dessa verk. Dessa är också då det gäller 1800-
talet och äldre tid ofullständiga. De positions
uppgifter som anges har i allmänhet medtagits, 
då de kan antas vara korrekta. 

På finska sidan finns veterligt inte samma för
teckning över fartygsolyckor som i Sverige. 
Stadsmonografier ger dock viss hjälp. I Jakob
stad har dessutom Al. Ahlström under en följd 
av år medverkat i Jakobstads tidning med artik
lar, som senare getts ut som särtryck. De har va
rit till hjälp. 

Lloyds i London ger ut ett världsomspännan-
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de fartygsregister, liksom Norska Veritas. Dessa 
tillsammans med svenska skeppslistor har utgjort 
värdefullt källmaterial. Lloyds kan också mot 
ersättning ge komplettering till sitt omfattande 
register. I ett dussintal fall har denna möjlighet 
använts för att berika denna förteckning. 

I januari 1978 utkom Kurt Bobergs Väster
bottnisk skeppslista i Västerbottens museums 
och Västerbottens läns hembygdsförenings serie 
Acta Bothniensia Occidentalis. I en del fall hän
visas här till detta arbete, då västerbottniska far
tyg förlist vid eller nära den egna kusten. 

Då det gäller de allra äldsta vraknoteringarna, 
har värdefull hjälp getts av Skellefteå museum 
och Peter Gustafsson m fl. På Skellefteå mu
seum finns också framlidne Carl Ola Anders
sons fartygskartotek. Denne hade dock huvud
sakligen intresserat sig för rederi- och skepps
byggnadsverksamheten i skelleftebygden -
mindre för fartygsolyckorna; en uppgift som vi
dimerats av hans samtida forskarkollega Allan 
Forsberg i Piteå. Carl-Ola Anderssons intresse 
för bondeseglationen har dock bidragit till några 
värdefulla vrakdokumentationer, som tagits upp 
här. 

I övrigt har uppgifter hämtats där de påträf
fats i litteraturen eller muntligt. Rent allmänt 
kan sägas att industri- eller hembygdsböcker en
dast slumpartat tar upp fartygsolyckor. Någon 
systematisk dokumentation av de olika kustav
snitten har ej gjorts. 

Många värdefulla uppgifter har getts av lotsar, 
fiskare och andra kustbor, utan vars medverkan 
den efterföljande listan varit betydligt fattigare. 
Som kustbor från barnsben har vi också haft eg
na iakttagelser och hörsägner att bygga på. Ge
nom mitt arbete som journalist har jag ofta ham
nat mitt i dramatiken ute till sjöss eller vid tele
fonen. Jag glömmer aldrig morgonen den 18 de
cember 1966, då kaptenen på SINERGASIA 
ropade sina sista ord i radion i samma ögonblick 
jag fick telefonkontakt med lotsarna på Bred
skär. Liknande upplevelser har Alf öhman som 
»kusttullare». 

Som framgår av registret inträffade det under 
första världskriget 1914-1918 ett stort antal mer 
eller mindre allvarliga grundstötningar längs den 
svenska kusten. Mest var det tyska malmfartyg 
som i konvoj eller enskilt gick innanför svenska 
territorialgränsen i fruktan för ryska ubåtar. I nr 
39/1916 av Svensk Sjöfartstidning kan man läsa 
följande: 

»Med anledning av att grundstötningarna ut
med rikets kuster tilltagit under de senaste åren 
har Dagens Nyheter förhört sig i sjökarteverket, 
och därvid erfarit att dessa bero på att sjömät
ningarna på stora sträckor av kusten icke äro 
tidsenligt utförda. Bristfälligheterna vid kartver
ket har kommit i dagen, sedan fartygen under 
kriget börjat smyga utefter land, vilket satt sjö-

korten på hårt prov. Kartverket har också under 
lång tid haft svårt att till förfogande erhålla er
forderlig personal och material från flottan. 

Någon varaktig förbättring kan man ej hop
pas på med mindre kartverket göres mera obero
ende än nu av tillgången till militär arbetskraft 
och av fartyg från flottan, nämligen så att kart
verket erhåller egna fartyg och någon fast, civil 
mätningsperso nal.» 

Den som följde med debatten vintern 1978 i 
samband med en rysk oljetankers grundstötning 
utanför Nynäshamn, känner kanske igen kriti
ken. Citatet har medtagits för att öka förståelsen 
för de svårigheter befälhavarna och lotsarna i 
äldre tider hade att navigera längs våra kuster, 
vilket källorna i övrigt kanske inte har anledning 
att trycka särskilt på. Sommaren 1982 utförde 
sjömätningsfartyget JOHAN NORDENANKAR 
sjömätningar i området Holmön-Sydostbrotten. 

Att det ibland också kunde vara si och så med 
befälhavarnas kunskaper ger Hjalmar Norden i 
Härnösand ett exempel på i sin bok En sjöfarts
mans minnen från sekelskiftet till 1960-talet. 
Han berättar om framlidne mästerlotsen Frits 
Pettersson, som i sin ungdom seglat styrman på 
barkskeppet CONCORDIA från Ursviken. På en 
resa från hemorten till kontinenten slog kompas
sen alldeles fel, varför styrmannen bad kaptenen 
att få undersöka nakterhuset. Efter många om 
och men beviljades detta. Han upptäckte då att 
kaptenen där låtit stuva in en mängd konserver i 
plåt burkar. Anledningen till deviationen blev 
uppklarad, sedan fartyget hållit på att hamna i 
finska skärgården. Styrmannen funderade på 
gamla dagar var skepparen kunde ha tagit sin 
examen i navigation. Kanske det funnits fler 
som använts nakt.erhuset på samma sätt? 

För området söder om den här redovisade 
kuststräckan - Höga kusten - har Alf öhman 
utarbetat en vrakförteckning, som ännu endast 
föreligger i manuskript. För kuststräckan norr 
om Piteå hänvisas till den förteckning som upp
rättats i samband med den sk Stålverk SO-inven
teringen. 

Sägner eller verklighet 

» ... ni fastlandsbor vet inte mycket, vad det vill 
säga att leva här ute i skären.» 

Ellen Vleugel i VÄSTERBOTTEN 1926. 

Bland avsikterna med den efterföljande uppräk
ningen är att spegla hur förhållandena i havsban
det gestaltat sig för sjömännen ombord och för 
befolkningen i land. Man behöver inte ha myc-



ket fantasi för att bilda sig en uppfattning om 
det hårda livet på sjön i äldre tider, då fartygen 
oftast var små och utlämnade åt väder och vind 
på ett helt annat sätt än i dag; fyrar saknades el
ler hade otillräcklig lysvidd; sjömätningen var 
ofullständig, många grund var okända och det 
saknades prickar, som åtminstone någon gång 
skulle ha kunnat vara de sjöfarande till hjälp. 

Ett bevis för fyrljusets otillräcklighet är den 
koncentration av olyckor som finns kring 
Holmögadd och vid Bjuröklubb. 

Praktiskt taget varenda här nämnd olycka har 
varit tillfällen då människoliv stått på spel, där
för att de inträffat i dåligt väder utom räckhåll 
för hjälp. I de flesta fall kom man egendomligt 
nog i säkerhet med livet i behåll, tack vare skick
lighet och kännedom om elementen. Men minst 
ett par hundra människor har omkommit vid här 
uppräknade olyckor. Hur många människor som 
havet tagit i olyckor vi inte känner till, det får vi 
aldrig veta. 

Långt ifrån alltid har ens de moderna hjälp
medlen varit tillräckliga för att rädda människor. 
Ett e·xempel på det är det år 1964 nämnda för
lista motorfartyget GRAUTEN, som lotsarna på 
Skellefteå lotsplats följde på radarn bara för att 
plötsligt klockan 19 .20 den 5 december se det 
försvinna från radarskärmen. Trots ögonblicklig 
räddningsinsats omkom alla på fai;tyget i den 
mörka, kalla decembernatten. 

Säkerhetsanordningarna till lands och till sjöss 
tog lång tid att utveckla. Som framgår av en upp
ställning av fyrars och lotsplatsers tillkomst mm, 
restes den första fyren på Holmögadd och vid 
västerbottenskusten över huvud taget 1757 /60. 
Det var en koleldad vippfyr med mycket begrän
sad lysvidd, som knappast kan ha varit till större 
nytta it ex dimma. 

I Unda Maris 1967 /68 kan man läsa: 
»När träfartygen ersattes med järnfartyg hade 

man besvär med kompassens missvisning. Flera 
grundstötningar berodde på felaktiga kompasser. 

Intill 1863 fordrades endast topplanterna med 
vitt ljus på förmasten. Samma år anslöt sig 
Sverige till internationella bestämmelser för si
doljus. De gröna och röda blev obligatoriska och 
medförde minskad kollisionsrisk ... ». 

I äldre tider talas det från alla kuster om hur 
befolkningen försökt lura fartygen så att de 
skulle gå på grund, att vår Herre skulle låta väl
signa stranden. 

På västkusten lär man ha bett på följande sätt: 
'Ack Herre Jesus hör vår bön 
släck fyren ut på Väderön 
sänd fartyg hit från fjärran länder 
att de må bliva vrak vid våra stränder'.» 
Hur var det här då? Om man bett på liknande 

sätt längs den västerbottniska och nordångerman
ländska kusten i äldre tider är obekant. Men med 
tanke på de hundratals sjöolyckor som inträffat 
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på Holmön kan man väl förstå, att stranden »väl
signats» mer än en gång. 

Det anses ju vara ganska säkert att Helena 
Elisabeth-kyrkan vid Gammlia i Umeå - ditflyt
tad från Holmön - till stor del är byggd av virke 
från strandade fartyg. Det kan kanske tas som 
ett exempel på holmöbornas omtalade kyrksam
het. 

Men Ellen Vleugel ger i sin uppsats i VÄSTER
BOTTEN 1926 en annan bild från Holmön som 
bättre stämmer in med bönen från västkusten. 

»En strandning! ilar mitt i höststormens dån 
som en löpeld från granne till granne på Holmö 
strand. Utsikt till förvärv, bud från fjärran kus
ten, all farans och det okändas tjusning ligger i 
det ordet. Män som kvinnor gå i ett elektriseran
de rus av spänning. Var har det skett? Månne är 
det en med full last - eller en tornseglare, in
eller utländare? Gud nåde folket i denna no
lan ... ». 

Ellen Vleugels skildring ger en livfull bild av 
hur man samtidigt vill vara den förste på olycks
platsen och den förste till bärgningsbolagets om
bud på fastlandet. 

Kvinnorna börjar se över sängutrustningar och 
matförråd. Ingen vet hur många de är. Inte en 
själ får ta in på annat håll. Räkningen till rederi
et för husrum och kost är väl ingen konst att få 
ihop ... 

Författaren knyter också an till gamla sägner 
med eldar på Holmöns stränder för att dra segla
ren i fördärvet. 

»Jan Mickelssens var då i slutet på 1700-talet 
ett riktigt rövarhus. En gång lär Jan ha lyft yxan 
över en strandad skeppare med orden: 'Ska jag, 
eller ska jag inte?' Men så oförfärat såg den 
skeppsbrutna honom i ögonen, att han lät yxan 
sjunka. 

Några år senare återkom samme skeppare och 
lät fastta Jan Mickels, binda honom vid stormas
ten på sitt fartyg - och med upprepande med 
yxan i högsta hugg hans eget grymma: 'Ska jag 
eller ska jag inte?' Den gamle syndaren föll bä
vande till föga och undslapp även han med blot
ta förskräckelsen.» 

Om detta är en verklig händelse eller en vand
ringshistoria är inte lätt att reda ut. En liknande 
berättelse lever fortfarande i folkmun i samhälle
na runt Mjölefjärden. 

Ett fartyg hade förlist utanför Sörböle-kusten 
och alla omkommit. Per Hanscha hade funnit 
fartygets kassakista och lagt beslag på den. Han 
skall sedan ha stängt för alla fönster och hängt 
upp sedlarna på tork i kammaren. 

Det är därifrån den släkten har sina pengar, 
men det följde ingen välsignelse med, sägs det. 
De måste arbeta söndag som vardag året runt. 
Och eftersom det förr var straffbart att arbeta 
på söndagarna, gick man då till utskiftena för att 
det inte skulle synas ... 
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Enligt en något annorlunda version skall Per 
Hanscha ha slagit ihjäl kaptenen som tagit sig i 
land som ende överlevande. 

Otto Lundström i Husum har jämförbara tra
ditioner att förmedla från sitt område. Han an
ser sig också ha funnit det ställe varifrån man 
med vådeldar lockade de sjöfarande i fördärvet. 

I Stålverk SO-inventeringen berättas bl a om 
»kringströvande» pirater, som gjorde strandhugg 
på ensligt belägna platser i norra Västerbotten 
(Rösnäset). Men när detta skulle ha skett vet 
ingen. Kanske det är muntliga traditioner som 
vävts samman med vitalie-brödernas härjningar 
här i norr på 1300-talet. 

Det talas i samma utredning också om svenska 
seglare från skellefteområdet som skall ha blivit 
ihjälslagna på finska sidan, varpå båten antänts 
för att undanröja bevis. Detta skall ha hänt så 
sent som vid mitten av 1800-talet. 

Något bör det väl ligga i alla dessa muntliga 
traditioner. Från 1855 finns det svart på vitt att 
personer - sannolikt holmöbor - plundrat ett 
grundstött fartyg. Som framgår av registret gick 
briggen TOIVO från Hull det året på grund i när
heten av Holmögadd. Kapten och besättning åk
te i land till Holmsund för att skaffa bärgarhjälp. 
När de kom tillbaka fann de fartyget plundrat. 

Det finns i rådhusrättens domböcker andra 
klara bevis för att kustbor dömts för vrakplund
ring med år på »fästning» även senare. 120 år 
efter TOIVOs förlisning och plundring dömdes 
flera kustbor »från land» för att de varit alltför 
ivriga vid »bärgningsföretag». Kustbor - eller 
kanske rättare sagt människor - är sig lika vart 
man än kommer i världen, oberoende av tid och 
rum. Jämför följande register, år 1700. 

Sjömännen då, de som omkom och de som 
räddade sig i land, medan deras fartyg slogs i 
spillror på grundet, vad vet vi om dem? Mycket 
litet, är svaret. Men kanske en del ändå lämnat 
sin anonyma hälsning till kommande generatio
ner, medan de väntat på bättre vind eller på 
hjälp att komma från platsen. De gåtfulla laby
rinterna i kustbandet kan mycket väl i viss ut
sträckning vara lagda just av väntande sjömän, 
medan andra ganska säkert är lagda av fiskare. 
Traditioner, dels från Skötgrunnan utanför 
Skellefteå och dels från Rovågern utanför Täfteå, 
pekar i den riktningen. Labyrinternas magiska 
betydelse diskuteras dock inte här. 

Hjälp i nöden 
Det vore dock orättvist att inte nämna alla de 
anonyma hjältedåd som utförts genom åren av 
fiskare, lotsar, fyrpersonal, i modern tid tullare 

och sjöräddningsmanskap, för att hjälpa sjöfolk 
i nöd. Som representant för alla som med fara 
för eget liv räddat fartygsbesättningar må näm
nas fyrmästaren på Holmögadd Emanuel Petters
son - »en örikets son, vikingadjärv och rådsnar», 
för att citera Ellen Vleugel. 

Det vi vet om några av hans insatser kan vi 
tacka dåvarande lotsfördelningschefen i Umeå, 
A Gadelius, för. Han skriver den 18 januari 1862 
följande till sin närmaste chef i Luleå: 

»Då hösten inträtt upphör vanligen trafiken 
mellan fasta landet och Holmön och sällan där
efter spörjs något därifrån förrän Kvarken blivit 
isbelagd och öborna ånyo fortsätta sina färder 
till Umeå, vilket vanligen inträffar i början av 
januari. Det är därför, som jag så sent är i tillfäl
le att meddela underrättelser om det berömvär
da handlingssätt fyrbetjäningen vid Holmögadd 
utövat. 

Ett lastat mindre fartyg (se registret år 1861; 
förf anm) på resa från Vasa till Umeå träffades 
den 9 oktober 1861 av ett så hårt väder och SV 
vind att båten icke förmådde vaka sjön. Enda 
medlet för att rädda besättningen, bestående av 
tre män, Abraham Andersson Björk samt bröder
na Anders och Herman Jonsson Sillström, alla 
hemma i östra Hankmo i Vasa län, syntes dem 
vara att hålla undan sjön och söka närmaste land. 
Det lyckades dem dock inte förrän fullt mörker 
redan inträtt i närheten av Holmögadd, där den 
olyckan inträffade att båten stötte mot den syd
ost om fyrbåken liggande undervattensklippan 
Svartbådan. Båten slogs i två delar, av vilka den 
ena bortfördes av vågorna och på den andra, 
som fann fäste mellan ett par undervattensste
nar, sökte folket kvarhålla sig. I denna svåra be
lägenhet och nära stelnade uthärdade dock dessa 
människor den långa natten till morgonen, då 
fyrmästare Emanuel Pettersson blev dem varse. 
Ehuru vädret nu hade något bedarrat var sjön 
likväl så svår att det ingav fruktan för företag 
till de nödställdas räddning. Fyrmästaren avhöll 
sig dock ej från att våga försök. Han uppmanade 
fyrvaktaren J V Grubbström och pigan Eva 
Maria Anders Dotter att vara sig följaktig. DesSa 
tre skyndade sig ut med båt och lyckades också 
att mellan brottsjöarna, närma sig klippan och 
medelst en medhavd båtshake uppfånga en i sän
der av de nödställd till dess alla var bärgade. Un
der bärgningsbestyren måste båten flera gånger, 
då någon häftig våg kom, avlägsna sig från grun
det och möta sjön. De sålunda räddade, ehuru i 
nära sanslöst tillstånd, blev ilandförda till fyr
platsen, inlogerades i fyrbetjäningens hus och er
höll behövlig vård till de fullkomligt återställda 
lyckades att som passagerare få medfölja en an
nan finsk båt till hemorten. 

Då denna räddning, som fyrmästaren uppgi
ver, även varit förenad med fara för eget liv och 
de bärgade säkerligen hade omkommit därest 



fyrmästaren ej med så mycken rådighet och 
självförsakelse skyndat till deras hjälp kan jag in
te underlåta att anmäla nämnda fyrbetjänings 
och kvinnans berömvärda och hedrande hand
lingssätt till det avseende herr distriktschefen 
därå behagar fästa», slutar A Gadelius. 

Distriktschefen i Luleå lät tydligen inte skri
velsen från Umeå hamna i en byrålåda. I augusti 
meddelades att »hans majestät kejsaren av Ryss
land behagat tilldela fyrvaktarna vid Holmö
gadds fyrbåk Pettersson och Grubbström rädd
ningsmedalj av silver med tillhörande band för 
att de med fara för eget liv räddat tre finska bön
der från Vasa.» Om pigan Eva Maria fick något 
tack framgår inte. Men nog borde hon också haft 
ett! (Eva Maria och Grubbström gifte sig seder
mera.) 

Detta var dock inte enda gången fyrmästaren 
Pettersson räddade liv och blev belönad. 

AMAZONs förlisning 
Den 17 oktober 1864 strandade norska skeppet 
AMAZON (se registret 1864). Fartyget var på 
resa Torneå-London, då det gick upp på Mal
grundet under svår storm och snötjocka. 

Kaptenen, HA Sunne, var ensam ägare till 
fartyget, som han köpt i London för 1.200 pund 
sterling och som han ansett passande till trälast
fart. Han kom så småningom att skriva sina me
moarer, Livserindringer. Han berättar där liksom 
vid sjöförklaringen inför Umeå rådhusrätt om 
händelsen sammanfattningsvis så här: 

»Efter i Torneå intagen last av plankor för 
Torneå Angsågsbolag var fartyget klart för avseg
ling söndagen den 9 :e, då lots kom ombord. Kl 
2 e.m. erhölls ångbåt, vilken bogserade ut farty
get på fritt vatten, där vi väntade på lämpligt vä
der till den 14:e. 

Söndagen den 16:e kl 8 e.m. pejlades Bjurö
.idubbs fyr. 

Måndagen den 17:e kl 8 f.m. pejlades Fjäder
äggs fyr i SW t W 1/4 W distans 11 minuter. 

Kl 1 /2 2 pejlades samma fyr i NW 1 /2 W <list 
8 1 /2 min med ljust väder, då fartyget styrdes i 
SSW till kl 3. Under tiden tilltog vinden från 
OSO och O med snötjocka, varför god utkik 
hölls för att kunna passera mellan Snipan och 
Gadden. Styrmannen och en av besättningen 
stod vid rodret . 

Kl 1/2 5 observerades på ungefär en kabel
längds avstånd (185 meter) land med brott och 
bränningar rätt förut. 

Genast kommenderades 'ned med rodret', 
brassades bidevind om styrbord. Fartyget lovade 
i vinden, men det var omöjligt att gå fri brän-
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ningarna, varigenom fartyget törnade på Mal
grundets stenrev vid Holmögadd och blev efter 
tre hårda stötar kvarstående där omkring 50 me
ter famnar från land.» (Omkring 100 meter.) 

Det tre fots höga kullerstensrevet hade tagits 
tidigare för ett snötäckt isflak, vilket säkert bi
dragit till att man gått för nära land. Ljuset från 
närbelägna Holmögadds fyr hade man inte kun
nat se. 

Seglen gigades och storbåten sattes ut med 
två man. Man fick litet proviant och vatten med, 
men till följd av de hårda ryckningarna gick fång
linan av och båten drev snabbt bort från fartyget. 
Kaptenen ropade att de måste se till att komma 
i lä av en holme. 

Nu återstod inte annat än att försöka få ut en 
mindre båt, men i den rymdes inte alla på en 
gång. Så småningom kunde dock alla föras över 
på den helt oskyddade snötäckta holmen. Man 
drog upp båten och satte sig i lä av den, helt ge
nomvåta. Innan man lämnat fartyget hade man 
sett delar av bottnen flyta upp; fartyget var helt 
vattenfyllt. 

Där man satt genomfrusna utan ljus, utan mat 
och värme, hörde man hur skeppet högg mot 
stenarna, hur seglen slog som kanotskott. Natten 
var mörk och snöstormen rasade, skriver kapte
nen. 

»Vi trängde ihop oss och utrustade oss med 
tålamod för att uthärda fram till den dag som 
skulle komma.» Vid tiotiden på förmiddagen ha
de det ljusnat så att man såg Holmögadds fyr
torn ungefär en kilometer från olycksplatsen. 
Fyrmästaren Emanuel Pettersson, som varit sjö
man och väl kände alla skär och bränningar, 
kom nu också ro ende för att hjälpa besättnfngen 
till fyren, tillsammans med fiskaren CA Anders
son. Men hans båt var så liten att det endast rym
des två man åt gången där, varför de alltså måste 
göra flera turer. 

»Vi blev hjärtligt mottagna av fyrplatsens be
folkning i deras varma, vackra hem. Vi fick torra 
kläder, varmt kaffe och mat. Storbåten med de 
två kom nu också till fyren och blev väl förplä-
gade.» . 

Efter tre dygn lugnade sig vinden och sjön så 
att besättningen kunde åka ut till fartyget och 
bärga proviant, kläder och inventarier. Man tog 
ner alla seglen från rårna, skar ut allt tågvirke 
och riggade ner skeppet till de nakna masterna. 
Lasten beräknades kunna lossas och föras i land 
till vintern, sedan isen frusit. Skeppet räknade 
kaptenen skulle plockas isär av någon, för att 
man skulle kunna komma åt koppar- och järn
metallen. (Det måste ha varit en vanlig företeel
se, eftersom han nämner det som något självklart 
- förf:s anm.) 

Man har nu inget att göra sedan allt gods förts 
i land och numrerats. Man fiskar och väntar på 
att någon båt skall dyka upp så att mqn kommer 
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i land. Efter 14 dagar dyker ett säljägarlag upp. 
Man signalerar och får hjälp att komma till 
Umeå. 

AMAZONs besättning tar farväl av det gästfria 
värdfolket på Holmögadd. På samma vänliga sätt 
blir besättningen mottagen i Umeå av de styran
de och av befolkningen. Det hålls sjöförklaring, 
man gör upp med assuradörer för att underrät
telser om olyckan skall gå ut till lastmottagare 
m fl. 

Efter tre dagars väntan i Umeå får man lägen
het med ångaren THULE, som skall göra sista 
turen för året. När Thule skall backa fd.n kajen, 
bär det sig inte bättre än att man backar sönder 
rodret i isen. Kaptenen på THULE blir handfal
len, men befälhavaren på AMAZON berättar hur 
han lyckas få ta hand om saken, får loss rodret 
och går till en skicklig smed i staden, som fixar 
de trasiga »gångjärnen». 

Resan går bra tills man kommer till Finngrun
det nära öregrund. Då går THULE på grund och 
blir stående. Man får bud i land och en bogser
båt med läktare (pråm) kommer ut. Man lossar 
en del av lasten så att ångaren kommer loss. Man 
tar ombord den lossade lasten. Först den 4 no
vember är norrmännen i Stockholm. 

Det var Sveriges och Norges föreningsdag, vil
ken firades överallt. Stockholm var rikt illumine
rat. Kapten H A Sunne berättar hur han ser en 
kortege med Karl XV och drottningen. En så 
stor festdag måste firas, tycker kaptenen och 
styrmannen och går in på en fin restaurang på 
Drottninggatan. 

Han berättar om hur hänförda uppsalastuden
ter kommer instörtande i lokalen och runt ett 
stort punschbål håller patriotiska tal, som riktigt 
värmde hjärtat på norrmännen. 

Kaptenen och hans svåger styrmannen tyckte 
att de också måste bidra med något, och berätta
de om den vänliga hjälpsamheten de fått del av 
här i Sverige och på Holmön. Det blev stor ova
tion och kvällen förflöt under sång och tal. 

Norska regeringen tilldelade senare fyrmästare 
Emanuel Pettersson en medalj av silver med in
skrift för »Bergardaad» jämte 40 kronor. Fiska
ren CA Andersson erhöll 40 kronor. Det fram
går ej av lotsverkets papper under vilka ansträng
ningar denna räddning gjordes bland bränningar 
och brott, även om man kan ana det. 

Tredje räddningen 
Också en tredje räddning av Emanuel Pettersson 
känner vi till. 

Den utfördes den 4 december samma år, dvs 
1864. Den lilla skonerten SCHAMYL från Piteå 

var på resa från Stockholm till Gumbodaholmen 
med last av spannmål m m för hr Oscar Palms 
räkning (se 1864). Det var faktiskt sent för ett 
seglande träfartyg att vara ute så här års. När far
tyget kom söderifrån och skulle gå genom Västra 
Kvarken var den också stängd av is. Befälhavaren 
H J Burstrand försökte då lägga om kursen för 
att ta östra Kvarken i stället. Men fartyget lydde 
inte roder i det hårda vädret utan drev på land 
vid den sk Kolhuskroken nära Holmögadds fyr 
på ett ställe där det enligt lotsfördelningschefen 
A Gadelius »var allra svårast, ty vågorna medfö
rande is övergingo fartyget». 

Pettersson insåg att en hastig räddning av be
sättningen var nödvändig. Han kastade sig ut på 
»isbitarna» och issörjan med två stänger. Han 
lyckades arbeta sig ut till vraket. Och tack vare 
den hjälpen räddades besättningen i land. 

Tyvärr framgår det inte om han fick någon 
belöning för denna bragd, liksom det är obekant 
om han utförde fler liknande stordåd under sin 
levnad. Han dog 1905 på Holmön, 90 år gammal. 
Då hade han tre medaljer. Förutom de nämnda 
den nästan obligatoriska i guld för nit och redlig
het i rikets tjänst. Den fick han i samband med 
avgången ur kronans tjänst 1883. 

• Helt unik var Emanuel Pettersson nu inte. 
Hans kollega Carl Oscar Sjöstedt, fyrmästare på 
Bjuröklubb från 1867, hade både guld- och sil
vermedalj för räddning av människoliv. 

Även många lotsar vid kusten har hedrats un
der årens lopp för insatser utöver det vanliga. 
Ett par exempel må nämnas: 

Den 14 september 1893 gick lotsförmannen 
och två lotsar från Romelsö ut med fara för eget 
liv för att biträda engelska ångaren SOUTHELLA. 
De tre tilldelades en belöning på 25 kronor per 
person. 

Den 18 december 1923 erhöll lotsen Artur 
Lundqvist, Bredskär, erkännande för visat mod 
och rådlighet jämte 50 kr vid lotsning av ångaren 
MARIANNE från Trelleborg. Lotslärlingen 
Torsten Lundgren och mästerlotssonen Ernst 
Edling erhöll 40 iu var vid samma tillfälle. 

Det har också hänt att lotsar omkommit un
der sin många gånger farofyllda tjänsteutövning. 
Den 23 september 1877 omkom tex extralotsen 
C O Lundberg, Bjuröklubbs lotsplats, då han seg
lade omkull med sin båt i tjänsten. Sterbhuset 
erhöll 133 kr för den förstörda båten. (Jfr Kjell 
E G Söderberg, Lotsarna på Ulvön, Örnsköldsvik 
1978, sid 193 ff.) 
Källa: Lotsstyrelsens berättelser. 



Dykeriverket 
En förbisedd organisation till skydd av fartyg 
och gods var de två dykerikompanierna, det söd
ra och det norra, vilka tillkommit redan på initi
ativ av Karl XI :s förmyndarregering 1667. 

Med hjälp av sjölagen försökte man hindra 
vrakplundringar och strandrov genom att ordna 
ett dykeri- och bärgningsväsende. Det är okänt 
om denna verksamhet även sträckte sig upp till 
den västerbottniska kusten. Ar 1728 medgavs 
Norra dykerikompaniet, som ägde bestånd till 
1799. Aret efter bildades ett för hela riket om
fattande Dykeri- och bärgningskompani. Det 
upphörde 1831, sedan varje svensk undersåte 
åren 1823 och 1829 fått tillstånd att ta vara på 
varor, ankare mm, som övergivits av dykerimo
nopolet och ägaren. 

Dykeri- och bärgningskompaniets säte var i 
Stockholm. I Umeå fanns en dykerikommissarie 
och längs hela kusten fanns uppsyningsmän och 
strandfogdar ( se förteckning nedan). 

Dykeriverkets uppgift var att biträda vid sjö
nöd och sjöskadebärgningar. Även om verkets 
uppgifter övertogs av andra, kom dess reglemen
te att fungera till år 1864, då en ny sjölag antogs. 
Bl a stadgades att bärgaren skulle ha ersättning, 
som fastställdes av domstol om man inte kunde 
komma överens. Bärgarlönen skulle dock vara 
högst 33 1/3 % av det bärgade (jfr sjölagen, ka
pitlet om bärgning). 

Ar 1811 förefaller som om Dykeriverket förs
ta gången fått personal i Västerbotten. Dykeri
kommissarie med placering i Umeå är Emanuel 
Montell. I en skrivelse av den 4 juni detta år 
ställd till amiralen och förvaltningen av sjöären
den bekräftar landshövding P A Stromberg att 
dykerikommissarien nu fått de redskap han be
höver för verksamheten. I en bilaga underteck
nad av stadsfiskal W Witström och rådman G U 
Löfroth uppräknas följande utrustning, som i 
dag kan förefalla nog enkel: 

1 gina ... famnar lång (=blocktyg, bestående av en 
grövre talja med minst 3-skiviga block) 

1 ankartåg 
1 grövre tross 
3 st ... garn dito (avses sannolikt kabelgarn, grov 

hamptråd, som tillverkades i olika dimensioner 
upp till grov tross) 

1 stor pump med tillbehör 
1 tång med 5 klor 
1 kniptång 
2 mindre ankare med 3ne klor 
1 ankare med stock 
1 rannsakningsdragg 
1 krok med 2ne klor 
1 ställ med gineblock 
1 skärkniv. 

Följande dykeribetjäning år 1811 upptas för 
Umeå distrikt från Ryssböle i Lövångers socken 
i norr: 
Strandfogdar: Nils Samuelsson Hana 

Johan Nilsson 
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Pehr Pehrsson 
Christopher Pehrsson 
Johan Nilsson i Djakensjön 

Bjurön: 
Strandfogdar: Olof Olofsson 

Eric Olofsson 
Håkan Ersson 
Eric Jonsson 
Olof Ersson 
Anders Ersson 
Johan Bjurman 

Blacke: 
Strandfogdar: Nils Olofsson 

Jon Nilsson 
avskedade sergeanten Olof Löf
mark 
Johan Bäckman 

Bygdeå socken: 

Skäran: 
Strandfogdar: Pehr Nilsson 

Gumboda: 

Pehr Jonsson 
Olof Jonsson 
Östen Olofsson 
Anders Olofsson 
Mårten Andersson 

Strandfogdar: Jon Larsson 
Lars Pehrsson 
Olof Nilsson 

Ratan: 
Uppsyningsman: kassören Pehr Lindh 
Strandfogdar: Anders Bjurman 

Brednoret: 

Lars Orrstj ert 
Olof Grubbström 
Pehr Bäcklund 
Carl P Bäckman 

Uppsyningsman: bonden Pehr Andersson 

Norum: 
Strandfogdar: Olof Andersson 

Nils Pehrsson 
Johan Pehrsson 
samt ytterligare en person 

Umeå socken: 

Holmön: 
Uppsyningsman: kapten Niclas Wikander 
Strandfogdar: Äldre Anders Andersson 

Johan Jonsson 
Nils Nilsson ' 
Johan Johansson 
Olof Pehrsson 
Pehr Pehrsson 
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Ostnäs: 

Pehr Thegström 
Yngre Anders Andersson 
fiskaren Pehr Hansson 
Eric Andersson 
Hans Hansson 
Carl Carlsson 

Strandfogdar: Hans Hansson 
Hans Hjeronimusson 

Obbola: 
Strandfogdar: Johan Johansson 

Eric Ersson 

Sörmjöle: 

Jon Bränström 
Pehr Ersson 
Pehr Jonsson 

Uppsyningsman: nämndeman Pehr Zakrisson 
Strandfogdar: Olof Pehrsson 

Carl Carlsson 
Nils Ersson 
Daniel Naeslund 
Eric Ersson 
Jon Enocksson 
Zakris Jonsson 
Jon Jonsson 
Daniel Hansson 

Den hjälp som man i äldre tider kunde ge far
tygen och dess besättningar i nöd var tydligen 
högst begränsad. Den omedelbara hjälpen fanns 
inte. Hade man tur räckte de egna insatserna för 
att rädda livet. Någon enstaka gång fanns rädd
ningen inom räckhåll om man observerades av 
en person som fyrmästare Emanuel Pettersson. 
De båtar kustbefolkningen kunde ställa upp med 
var roddbåtar utrustade med segel och åror. 

Första gången det i följande olycks- och haveri
register kan spåras hjälp från ångbåt är år 1868, 
då briggen ARTIG får assistans av en kronoång
båt samt ångbåten VIDAR från Umeå att kom
ma från strandningsplatsen vid Holmögadd. Sam
ma år hjälper ångslupen PHOENIX från Umeå 
slupen RIIKA vid Stora Fjäderägg. PHOENIX 
gick vanligtvis med passagerare mellan Holmsund 
och Umeå fram till år 1879. 

Den som framför andra skapade ett dykeri
och bärgningsväsende i landet var konsul E Lilje
walch, som år 1869 grundade Bärgnings- och 
dykeribolaget Neptun i Stockholm. Snart place
rades fartyg vid norrlandskusten med stationsort 
bl a i Holmsund/Djupvik. Bärgningsfartyg kom i 
princip att sedan finnas tillgängliga i Holmsund 
in på 1950-talet. Även i Vasa hade Neptunbola
get bärgningsfartyg. 

Lokala intressenter anskaffade bogserbåten 
HOLMSUND år 1873. Båten användes ofta vid 

bärgningsförsök eller för att dra in haverister till 
Holmsund, där man av uppgifter från sjöförkla
ringar kan sluta sig till att det fanns en kulltag
ningsplats för bottenreparationer. 

Så tillkallades hjälp 
De strandade fartygen försökte påkalla hjälp ge
nom att signalera med flaggor eller bloss. Man 
kunde också skjuta med sina signalkanoner, som 
såg ut som dem som tidigare fanns vid Väster
bottens museums entre i Umeå. 

Så småningom växte det fram ett signalerings
system på Holmögadd, som var användbart i klar 
sikt åtminstone. I Västerbottens-Kuriren kan 
man läsa den 7 september 1909: 

»Strandning och en lyckad bärgning. 
Finska barken OSKAR från Porko i Abo län, 

kapten Kvarnström, strandade fredags kväll (3 
sept) halv 10 på östra Snipans grund. (Haveriet 
är ej nämnt i följande register. Förf:s anm.) Far
tyget var på resa från Malmö till Y xpila för trä
last. Lördag morgon observerades från Bred
skärs lotsstation de sedvanliga signalerna från 
Gaddens fyrplats, vilka signaler bruka hissas, 
när strandning ägt rum inom synvidd från Gad
dens fyr. 

En av Bredskärs lotsar seglade in till Holm
sund och underrättade befälet på bärgningsång
aren BELOS om signalerna, vilka dock redan ha
de observerats från utsiktstornet i Djupvik av en 
av BELOS' manskap. 

BELOS avgick skyndsamt till Gadden och vi
dare till strandningsstället. Fartyget var redan vid 
middagstiden samma dag flottaget, vilket var 
lyckligt, emedan läget var ytterst farligt. Farty
get högg ideligen mot grundet i växande sjö, 
vadan fartyget, om det kvarstått på grund under 
ytterligare ett par timmar utan tvivel varit helt 
och hållet förlorat. 

På grund av väderleksförhållandena och eme
dan kaptenen på haveristen landsatt sin fru jäm
te hennes reseeffekter på Valsörarna, finska si
dan, avgick BELOS med barken på släp dit och 
arucrade där för natten, varunder kaptenens fru 
kom ombord. 

På söndag avgick BELOS med barken på släp 
till svenska sidan och ankom till Holmsund sön
dag em.» 

Detta lyckliga bärgningsförlopp får väl läsaren 
att dra på munnen och säga för sig själv: »Det var 
gemytligare förr, även i nödens stund.» Men vad 
säger man då när man den 10 november 1910 lä
ser i Västerbottens-Kuriren följande: 

»Nödsignaler uppfattades från Holmön från 
någon ångare i Kvarken mellan kl 10 och 2 på 
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Lotsarna har speciellt under vinterhalvåret ett ovanligt krävande arbete. Här gör en av lotskuttrarna från Umeå lotsplats, 
Bredskär, syn för sägen svårt nedisad. Foto Roland Berggren. 

natten. På morgonen syntes intet. Man befarar 
att den gått under.» Det rådde svår storm den 
natten. 

Någon olycka i registret som de nödsignaler
na passar in på finns ej. 

Under första världskriget fick äntligen Holmö
gadd telefonförbindelse med yttervärlden via 
Holmön. 

Säkerheten till havs 
Fyrar och fyrskepp, lotsar och lotsplatser, liv
räddningskryssare och tullkryssare med personal 
har alla till uppgift att stå sjöfarande till tjänst, 
inte minst i nödens stund. 

Tillblivelse och indragning av speciellt lots
och fyrplatser speglar i viss utsträckning den in
dustriella böljegången i land och därmed »förut
sättningar» för sjöolyckor under olika tidsperio
der. 

Den norrländska kusten fick jämfört med öv-

.. 

riga Sverige sina lotsplatser förhållandevis sent 
organiserade. I Västerbottens museums Ratan
inventering 1 nämns visserligen att lots skulle ha 
funnits här redan på 1600-talet. På samma sätt 
torde fiskare och andra ha bistått både kronans 
och andra fartyg på många platser utan någon 
organisation bakom. 

Först 1725 fick lotsdirektören mm Nils 
Strömcrona i uppdrag att organisera lotsplatser 
upp till Umeå respektive Vasa i Bottenhavet. 2 

Han tillsatte längst i norr under sin expedition 
lotsar i Järnäs samt på Obbola och Lövön. 

Veterligt hände det sedan ingenting förrän 
den 30 januari 1759, då borgerskapet i Umeå 
under landshövding Olof Lejonstedts ordföran
deskap sammanträffade vid rådstuguratten med 
kaptenlöjtnanten Petter Stiernman för att disku
tera i vilken mån lotsorganisationen i länet kun
de förbättras. 3 

1. Sid 4 . 
2. Söderberg: Lotsarna på Ulvön, sid 19 ff. 
3. Umeå rådhusrätts dombok 17 59, sid 39 ff. 
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1871-80 1884 
(medeltal) 

Pite/Rönnskär 340 
Romelsö --
Storkåge --
Ursviken --
Bjuröklubb 305 
Ratan 134 
Sävar --
Bredskär 281 
Järnäs --
Skag 213 

Antalet lotsningar under tiden 1871-1890. 

Borgerskapet svarade att det bästa vore att en 
lots »satte sig neder i Rata hamn». 

1760 föreligger ett färdigt »Projekt till Lots 
Inrättning uti Westerbotns Lähn». Det förklaras 
att någon svårighet att få lotsar i Ratan ej före
ligger. På Holmön vill alla åtta hemmansägarna 
bli lotsar. 

Beträffande Ratan sägs följande: »Thenna 
hamn lärar nu wara beviljad till nederlagsplats 
för Westerbotns höfdingadöme: och torde äfwen 
blifwa Stapelstad.» Det sägs också: »Thenna 
Hamn är Then förnämsta, som fins norr om 
Qvarken ... ». 

Som bekant fick norrlandsstäderna Umeå, 
Piteå, Luleå och Torneå år 1767 sina stapelrät
tigheter med Ratan som gemensam hamn. Sta
pelplatsen var då alltså noga förberedd sedan 
minst åtta år, vilket kanske inte framgått av tidi
gare forskning. 

Första gången man hör talas om lotsar på 
Bredskär utanför Holmsund är 1787, då borger
skapet i Umeå åtar sig att på egen bekostnad 
upprätta lots- och tullstation där, bara fartygen 
slipper gå till Ratan och förtulla. 

Någon större ordning på lotsväsendet blev det 
inte och mången lots bad mot bakgrund av den 
dåliga betalningen att få-slippa från tjänsten för 
att få syssla med det mer givande fisket. 

Ar 1821 träder en ny lotsorganisation till, 4 

och från denna tid lfan man säga att lotsorgani
sationen för nuvarande Norr- och Västerbotten 
kan härledas. Lotsväsendet sorterade denna tid 
under amiralitetet. 

Följande lotsplatser har skapats och indragits 
under åren från Skag i söder till Pite-Rönnskär i 
norr: 

4. Marinens rullor, serie XII, lotsrullor, Krigsarkivet. 
5. Sorterade eventuellt under Ratan. Man planerade san

nolikt att också placera lots på Vännskären, men gjor
de det av allt att döma aldrig. 

401 
122 

36 
73 

183 
120 

25 
311 
135 
190 

1885 1886 

384 327 
101 93 

37 28 
75 57 

185 134 
107 91 

30 17 
247 238 
165 97 
217 177 

Lotsplats 

Skag 

1887 1888 

331 
99 
25 
64 

166 
67 
22 

276 
101 
193 

Tillblivelse 

1725 
1725 
1725 

367 
101 

32 
57 

157 
82 
19 

250 
128 
200 

1889 

363 
87 
38 
65 

174 
75 
15 

259 
101 
200 

Järnäs 
Lövön/Obbola 
Bredskär 1787 (statl fr 1821) 

(heter numera Umeå lotsplats) 
Umeå stad 1821 (ev tidigare) 
Sävar/Skeppsvik 1867 
Ratan 1767 
Holmön 1821 (ev 1767) 
Sikeå5 1854 
Kallviken 1821 
Bjuröklubb/ 
Vånöra 
Bureå 
Ursviken 
Gåsören 
Skellefteå lots-

1821 
1842? 
1846 
1904 

plats 1967 

1890 

372 
98 
34 
51 

142 
50 
14 

301 
131 
225 

Indragning 

1966 
1966 

? 

1857 
1897 
1897 
1836 
1860 
1859' 

1866 
1860 
1903 
1967 

Ar 1903/1904 flyttades Ursvikens lotsplats ut till ön 
Gåsören. Ar 1967 flyttades den tillbaka till fastlandet, 
varvid namnet ändrades till Skellefteå lotsplats. Ar 
1821 nämns Skelleftenäs lotsplats, som är en före
gångare till Ursviken. 

Storkåge 1847 
Romelsö 1821 
Pite/Rönnskär 1821 

Ar 1967 ändrades namnet till Piteå lotsplats. 

1918 
1963 
1969 

Aby 1855? 1880 

Tabellen överst, med uppgifter ur Lotsstyrelsens 
berättelser 1884-1893, visar antalet lotsningar 
under en tjugoårsperiod 1871-1890. Siffrorna 
ger en fingervisning om sjöfartens storlek på de 
olika lotsplatserna, även om man får anta att en 
del fartyg också gick utan lotshjälp. 

Antalet grundstötningar, fördelat på lotsför
delningarna i Sverige, var 1884 följande: 

Luleå (tom Skag) 14, Sundsvall 13, Stock
holm 29, Norrköping 16, Kalmar och fastlan
det 25, Kalmar och Öland 14, Malmö 44, Gö
teborg 24 och Gotland 28. 
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Ratans lotsbåk, t h på bilden, hör till de mest välkända sjömärkena längs norrlandskusten. Ar 1828 uppfördes denna 
båk, men sannolikt fanns det en här redan 1788. Den nya utkiken tv uppfördes 194 7. Ar 1964 drogs lotsplatsen in. 
Foto Kurt Boberg. 

Det fanns också fiskare som försökte tjäna 
en extra slant på att bistå fartyg med olaga lots
ning. Den 7 oktober 1885 bötfälldes en fiskare i 
Fjällbyn, Lövånger, av Skellefteå rådhusrätt för 
olaga lotsning. Den 19 oktober samma år böt
fälldes en fiskare i Bergsbyn av Skellefteå råd
husrätt för samma sak. 

Antalet olaga lotsningar torde dock inte ha va
rit så stort att det påverkat statistiken i nämn
värd grad. 

Vid de olyckor som nämns i följande register 
är det endast i undantagsfall som lots befunnit 
sig ombord. 

På den tiden Sverige och Finland hörde till
sammans var sjösäkerheten i Bottniska viken ej 
enbart en rikssvensk angelägenhet. Det framgår 
av olika finländska stadsmo~ografier. Gabriel 
Nikander redogör i Gamlakarlebys stads historia, 
del Il, att fartygen från de finska städerna efter 
ofreden så gott som uteslutande använde »väster
leden» längs norrlandskusten, där de vid gynn-

. sam vind styrde över öppna havet från Härnö-

sandstrakten till öregrundsgrepen. 
Mot den bakgrunden kom förhållandena vid 

t ex Holmön att starkt beröra också den finska 
sjöfarten. »Holmö Gaddar» i Norra Kvarken var 
kanske det farligaste stället i hela Bottniska vi
ken. Arligen förliste där i mörker och dåligt vä
der fartyg, svenska såväl som finska. 

Redan 1757 beslöt regeringen att en fyrning 
skulle uppsättas där, »till vilken ända ett hus där 
bör uppbyggas med en lång spira på, varuppå 
en lykta upphissas kunde». , 

Denna fyrningsbåk byggdes enligt Nikander 
1760 och kvarstod på Holmön i ett par decen
nier. Den ersattes av en öppen stenkolsfyr, som 
uppbars av ett lågt stentorn. 

Magistraten i Gamlakarleby hade redan 1757 
framfört som sin mening att man önskade en 
fyrningsbåk i sten så att man kunde bruka kol
eld i stället för ljus och lykta. Några år efter till
komsten intygade borgerskapet i Gamlakarleby 
att de haft nytta av den nya båken. 

I Umeå stads historia anger Birger Steckzen 
också att fyren på Holmögadd sattes upp 1760. 
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Holmögadds fyrtorn, vars äldsta del är från 1837-1838. 
Tidigare stod här en vippfyr efter det att riksdagen år 
17 57 fattat beslut om »fyrning». Foto Sune Jonsson. 

Han hänvisar till Abr. Hi.ilphers' uppgifter. En
ligt Sjöfartsverkets liggare skulle dock fyren ha 
tillkommit först 1763. Sannolikt är Nikander/ 
Hi.ilphers' uppgifter de riktiga. 

Det finns en skildring av det intryck som den 
nya fyren på Holmögadd gjorde på samtiden. 
ÅI 1766 var kyrkoherden och riksdagsmannen 
Anders Chydenius på hemväg efter att ha blivit 
utesluten ur prästeståndet i Stockholm. Det var 
han som oftast hedras för att det bottniska han
delstvånget upphävdes. Han skriver så här: 

»En afton stod oss före ett trångt pass, där väl 
hundrade med liv och egendom blivit vattenri
kets rov, och vi hunno icke få känning därav, in
nan natten överföll oss. Men i detsamma stack 
ett ljus upp ur havet, som smickrade oss med 
hopp om känningen (=fyrbåken), där man pläga
de tindra för sjöfarande. Det höjde sig innan en 
handvänning och syntes som ett torn, där det 
stode i ljusan låga, som likväl snart röjde sig vara 
spetsen av den avtagande månan, vilken nu be
gynte att skrida upp på himlen. 

En stund senare blevo vi varse den rätta kän
ningen, vilken i början då och då som en stjärna 
stack sig upp utur vågorna, men försvann till en 
stund, och vårt hopp med detsamma, men det 

Bondens fyr. Foto Anders Aström, Nordmaling. 

Bjuröklubb omtalades redan av Olaus Magnus, men först 
1859 fick den höga klippan sin fyr. Det hade då varit lots
plats där sedan 1821. Foto Henry Lundström, Skellefteå. 

hade ingen nöd med oss, ty Herren hade givit 
elementerna befallning att tjäna oss.» 

Det är veterligt den första litterära skildringen 
av fyrljuset på Holmögadd. 

Anm: Enligt Författningssamling för Kungl. 
Maj :ts Flotta, S V Giinther, Härnösand 
1858, s 95-96 (Krigsarkivet), skall en vipp 
och en lykta med ljus i ha byggts på Holmö
gadd redan 1756. Den ändrades 1760, men 
blev färdig först 1763. Den förstördes av 
vådeld i augusti 1779. 1838 byggdes, ett vit
rappat torn av sten försett med lanternin. 
1854 tillkom den nya »lysningsapparaten» 
efter ett kungligt brev av den 5 mars 1836. 
Enligt rulla öfver Lots- och Fyrbetjäningen 
i Norra Lots Distriktet från år 1821 (Krigs
arkivet) hade Holmö Gaddar 1821 stenkols
fyr och från 1835 täckt stenkolsfyr. 

Vid fyren fanns apotek, kikare, meteoro
logisk dagbok, barometer, termometer, två 
kanoner, vattenmärke samt vindkraftmätare. 
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Fyren på Pite-Rönnskär är den nordligaste längs den västerbottniska kusten. Den flyttades till sin nuvarande plats 1905. 
Det är ens k Heidenstam-fyr, dvs en fackverkskonstruktion av överstelöjtnanten Nils Gustaf von Heidenstam, övering
enjör vid rikets lots- och fyrinrättning. Det har varit lotsplats här sedan 1821. Foto Henry Lundström, Skellefteå. 

Uppsättande och indragning av de viktigaste fy
rarna: 

Uppsatt Indragen 

Holmögadd 1760 (1757) 
Stora Fjäderägg 1851 
Bjuröklubb 1859 
Sydostbrottens fyrskepp 1862 1963 

Ar 1963 ersattes fyrskeppet av en bottenfast fyr på 
närbelägna Verners grund, av en typ bemannad fyr
kassun. Namnet är fortfarande Sydostbrotten. 

Skags udde 1871 1957 
Gåsören 1881 
Bergudden 1885 
Rataskär 1890 

{ Norströmsgrundets 
l fyrskepp 1894 1962 

Rönnskärs fyr 1905 
Fjärdgrund 1907 
Bonden 1913 ! östra Kvarkens fyrskepp 1924 1960 

• 

Ar 1960 ersattes östra Kvarkens fyrskepp samt det 
något söder därom belägna finska fyrskeppet Snipan 
av Nordvalens bottenfasta fyr - en obemannad fyr
kassun av samma typ som Sydostbrotten. (Se år 1900 
-NORDHVALEN.) 

Ar 1982 är endast Holmögadds fyr bemannad av 
• de västerbottniska fyrarna. Resten är automati
serade och obemannade. 

En annan väg man kan gå för att undersöka 
samband mellan sjöolyckor och godstransport är 
att efterforska var det funnits hamnar, lastage
platser samt segelleder. 

Ar 1980 lade Ian Layton vid geografiska insti
tutionen, Umeå universitet, fram en avhandling 
om just hamnars och lastageplatsers utveckling 
längs övre Norrlands kust från år 1750 . 

I den projektbeskrivning som Evert Baudou 
vid arkeologiska institutionen vid Umeå universi
tet gjort för det sk Luleälvsprojektet heter det 
också bla följande: 

»Vid den svenska bottenvikskusten har man 
under senare år påvisat en rad hamnplatser, en 
del också marknadsplatser, som börjar under 
1200-talet eller tidigare. Dessa tycks vara i stort 
sett okända i det historiska källmaterialet. En 
sådan plats antas ligga vid Lule älvs dåtida myn-

. ning före Gammelstads tid ... 



20 Inledning 

... Den tidigare hamnen vid Lule älvs dåtida 
mynning bör ha varit inkörsporten för öppnan
det av lappmarken från den svenska kusten och 
ha varit av betydelse för birkarlarnas handel.» 

På jämförbart sätt bör man kunna leta efter 
tidiga hamnar och farleder i nuvarande Väster
botten och norra Ångermanland och den vägen 
lokalisera tidiga vrak. Kyrkesviken söder om 
Husum och Mångbyn i Lövånger vittnar t ex om 
medeltida verksamhet i dåtida havsbandet. Vat
tenvägen upp mot Mångbyn har ju, som framgår 
av det efterföljande, dolt fartygsrester av ek. 

Grund med fartygsnamn kan också ge anvis
ningar på fartygsolyckor, en väg som t ex Christer 
Westerdahl varit inne på (se sid 7), liksom vi själ
va i någon mån. Det kan f ö finnas anledning 
att jämföra nya sjökort med äldre. Namn har 
ändrats, enligt uppgift i början av 1900-talet av 
en då i norra lotsdistriktet verksam lotskapten. 
Den undersökningen har ej gjorts för detta arbe
te. Vissa vägar har här påvisats för den som vill 
tränga ännu djupare i efterforskandet efter vrak 
och sjöolyckor än vi mäktat. 

Livrädd ni ngsbåtar 
Svenska Livräddningssällskapet stationerade en 
mindre livräddningsbåt vid namn DROTTNING 
VIKTORIA på Holmön 1944. 

Denna båt ersattes 1948 av den då nybyggda 
livräddningskryssaren A E APPELBERG, som i 
tio år hade sin station på Holmön. Räddnings
skepparen Axel Jansson från Smögen var i många 
år befälhavare på båten. Hans minne lever fortfa
rande bland kustborna. Han är också speciellt 
apostroferad i »räddningsdirektörens» Hans 
Hanssons självbiografi Ett liv i blåsväder för sin 
fullständiga oräddhet. 

När A E APPELBERG år 1958 ersattes av 
GRÄNGESBERG, flyttades stationen till Djup
vik., Holmsund. Ar 1971 tilldelades området den 
för kustförhållandena mer lämpade livräddnings
kryssaren SIGURD GOLJE. 

Tullverkets kustbevakning, som ingår i sjö
räddningsorganisationen av i dag, har flera båtar 

till förfogande längs kusten, vilka snabbt kan 
rycka ut från Umeå och Skellefteå, liksom lotsar
na. 

Den statliga isbrytningens roll för ökad sjösä
kerhet har ej berörts här, då den ligger något vid 
sidan om här berörda redovisningar. För den 
som närmare vill sätta sig in i såväl handelsflot
tans som den statliga isbrytningens allt större an
passning till ökad och säkrare vintersjöfart, hän
visas till Lund-Ohrelius' arbeten Vinter till sjöss. 

I dag samarbetar alltså lotsar, kustbevakare, 
sjöräddning, flyg och televerkets kustradiosta
tioner med alla de tekniska hjälpmedel man kän
ner till för att bistå sjöfartens folk i svåra situa
tioner. Ingen kan ändå med säkerhet säga: »Så
dant kan aldrig mera hända.» 

Antalet redovisade strandningshändelser för-
delar sig enligt följande: 

före 1600-talet 
1600-talet 
1700-talet 
1800-1825 
1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1950 
1951-1982 
Tillägg 

x: tre sänkta pråmar ingår 
xx: två sänkta pråmar ingår 

14 
5 

13 
11 
74 

121 
119 
6GX 
27xx 
43 
13 

500 

(Ett begränsat antal lättare grundstötningar, som ej 
medfört skada, har utelämnats i efterföljande register.) 

Hur komplett denna förteckning blivit, står 
f n utom vår möjlighet att bedöma. Vår förhopp
ning är att den skall vara så fullständig som möj
ligt. Men alldeles säkert finns det luckor. Sanno
likt finns det fartygsolyckor som aldrig hamnat i 
ett protokoll och därför förbigått oss. Ett exem
pel på detta är Tegeivraket, som påträffades av 
sportdykare från Skellefteå i mitten av juni 
1982. Se sidan 26. 

Kurt Boberg 



Karta 1. 
Redovisade vrakfynd och olycksplatser vid västerbottens
kusten, perioden 1400-talet-1825. 
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Vrakfynd och olycksplatser 

I( 

0 s 

Avafjärdsvraket enligt rekonstruktion 1982 av Seth Jansson, Skellefteå museum. 

De äldsta vrakfynden 

,;\ De äldsta fartygsrester som veterligt påträf
\.V fats i Västerbotten finns i Avafjärden, Löv
ånger. C 14-datering ger en ledtråd till 1400-
talet. Delar av vraket, bla en vantjungfru av ek, 
finns på Skellefteå museum. Förre museichefen 
Ernst Westerlund deltog i undersökningen av vra
ket. Norra Västerbotten hade den 13.7 1926 en 
längre beskrivning av »Vrakfynden i Avafjärden». 
Källa: Skellefteå museum och länsman C E Norling (Väs
terbotten 1936), Bottnisk kontakt (se tillägget till käll
förteckningen). 

In\ Vid Avagrönnan, Lövånger, finns ett vrak, 
\V numera utflakat och överväxt med alger. 
Bröderna Axel och Peder Holm har berättat hur 
de dök från detta vrak i sin ungdom i början av 
1900-talet i den numera uppgrundade fjärden. 
Även detta vrak kan vara mycket gammalt, even
tuellt 1400-tal. 
Källa: som ovan. 

lo\ Vid Toransviken, Lövånger, påträffades i 
\V samband med A vafj ärdens sänkning intill 
ett stenrev ett mindre fartygsvrak av ek, varav 
många i trakten tog virke till hyvelstockar, som 
fortfarande (1978) lär finnas i många gårdar. 
Källa: som ovan. 

0 Vid Skepparraningen i Mångbyn, Lövånger, 
nära den bebyggelse som skall ha funnits 

där under medeltiden, har lämnats uppgifter om 
vrakrester i närheten av nuvarande E 4. 
Källa: Skellefteå museum. 

(';\ I Kräkånger skall under jordbruksarbete 
\V rester av ett vrak efter mindre fartyg eller 
båt ha påträffats intill den bäck som rinner i 
Kräkångersfjärden, Lövsele. 
Källa: Skellefteå museum och COA. 



la\ Vid Skags lotsplats skall i äldre tid fartyg 
V ha lurats på grund och plundrats genom 
vådeldar på strand. Hembygdsforskaren Otto 
Lundström i Husum anser sig ha funnit platsen 
för dessa eldar. Hur många fartyg som gått un
der på detta sätt är dock obekant. 
Källa: Otto Lundström, Husum. 

r,;\ I det inre av Gärdviken, Bjurön, finns osäk
v ra uppgifter om vrakspillror vid land. De 
kan härstamma från »tegelvraket», jfr nr 32 sid 
26. Men det kanske också finns andra vrak i den 
djupa fjärden. 
Källa: Skellefteå museum. 

r;;\ Ett skutvrak lär ligga i dyn väst vägen Bergs
\V byn-Skelleftehamn i höjd med dåvarande 
farttavlorna 70/90 km enligt uppgift som Carl
Ola Andersson, Skellefteå, lämnat muntligt strax 
innan han dog, omkring 1960. Sannolikt är det 
samma vrakrester som övertäckts av järnvägsban
ken som korsar landsvägen vid Bergsbyn. 
Källa: COA och Georg Holmström, Skellefteå. 

In\ Ett skutvrak påstås ligga i sanden ost om 
V Bygdeå kyrka. Det är synligt endast då och 
då med långa mellanrum, enligt uppgift från en 
bygdeåbo. 
Källa: KB. 

~ Nedbäddad i åkern väst om Holmö by, norr 
V om Jebäckssund (provinsialism för Läbäcks
sund; genom misstolkning skrivs på många kar
tor Gäddbäckssund), finns enligt gamla holmö
bor ett vrak, som antas vara mycket gammalt. 
På äldre kartor gick en förhållandevis stor bäck 
upp till detta område (från Ytterviken). 
Källa: KB. 

('.;"":;\ I Bergansviken finns ett stort vrak överspo
\;:_:;) lat med sand. Det kommer fram och blir 
synligt »så där vart tionde år». 
Källa: Skellefteå museum och K B Larsson, Bjurön. 

Q I Glada viken, Lövånger, finns det ett eller 
V två vrak. Per Lundgren i Ava har fastnat 
med not där och Axel öhman har dragit i land 
grova spant av ek. Se även nr 12 1827, där lag
man A M Kiellerstedt omtalar att han lämnat sin 
skonert JEHU på »begravningsplatsen i Avafjär
den». 
Källa: Skellefteå museum och Lövångers hembygdsbok, 
del Il. 

Deäldsta ... -1671 • 23 

Q Vid Brattåsfjärdens inre del nära Brattås 
\!:.V finns enligt uppgift ett helt vrak på botten, 
i vilket fiskredskap fastnar enligt ort bor. Någon 
datering har ej gjorts. Eventuellt identiskt med 
JEHU 1827. 

~ I västra Gärdviken (Gålviken) finns också 
V uppgifter om ett vrak enligt ortsbefolkning
en. Inte heller detta är daterat. 
Källa: Skellefteå museum och K B Larsson, Bjurön. 

övriga odaterade vrak mm återfinns i slutet 
av förteckningen, då de med största sanno
likhet härrör från 1800-talet och senare. 

1656 

~ Ar 1656 förliste en skuta med bl a 7 3 
~ skeppund bly från Nasafjällets gruvor förd 
från Piteå till Stockholm med man och allt un
der storm. Ingenting sägs om olycksplatsen, som 
kan ha varit mellan Piteå och Stockholm. Farty
get skulle ha returfraktat järn och stål, för vilka 
inköpsmedel medfördes i den förlorade skutan. 

Bruksarrendatorn från Nasafjäll klagade sin 
nöd för bergskollegiet, som hjälpte honom med 
det allra nödvändigaste med maningen att lasta i 
mindre frakter i fortsättningen. 

Blyet från Nasafjäll fördes med skutor från 
Skellefteå eller Piteå till Stockholm. Silvret för
des med särskilda bud landsvägen, den sk Silver
posten till Stockholm eller Sala. 

Enligt Renhorn, Arbetsliv i Skelleftebygden 
1944, sjönk en skuta med silvermalm från Morö 
silvergruva, Skellefteå vid Understen. Detta bör 
dock ha skett 1830-1850. 
Källa: Skellefteå museum, COA och Gustaf Renhorn. 

1671 

(:;;\ Handlaren Anders Hansson i Nykarleby för
V lorade 1671 om hösten en skuta vid Väster
botten. Platsen okänd. 
Källa: Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 19 2 7. 
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1672 

~ Detta år hade ett fartyg kommit till Luleå 
V med en klocka till Luleå stads första kyrka. 
Klockan hade på hösten lossats vid iskanten och 
tagits i land på slanor utlagda på isen. I samband 
med detta blåste det upp och fartyget drev i väg 
under den tilltagande stormen för att slutligen 
hamna i Burviken, Skellefteå, där det blev vrak. 
Källa: Arvid Moberg/Luleå museum 

1675 

~ Den 1 oktober 1675 strandade en skuta 
~ från Brahestad i Finland på »Bjuröudden», 
varvid sannolikt skutan blev vrak. Den var »olyck
ligen strandad och omkommen». Någon del av 
lasten bärgades. Kapten var Mickel Bertelsson. 

Den 13 november samma år kom till härads
rätten i Lövånger ett brev från köpmannen och 
borgmästaren i Brahestad, Henrich Cratta, vilken 
omtalar att last och penningar på det strandade 
fartyget tillhör honom. Han vill nu ha förhör 
med ortsbor som deltagit i bärgningen för att få 
veta vad som räddats. 

Sjöförklaring eller rättegång hölls vid tinget i 
Lövånger med början den 11 maj 1676. Det 
framkom bl a att besättningen på det förolycka
de fartyget talat finska och att det varit oklart 
om de ville ha hjälp med bärgningen eller inte. 
Källa: Lövångers dombok 1676, sid 769 ff (Riksarkivet). 

1692 

Q Ett fartyg från Luleå blev hösten detta år 
V läck på resa från Luleå till Stockholm. Det 
strandade vid Kågnäset, Skellefteå, och blev vrak. 
Besättning och passagerare räddades. 
Källa: Arvid Moberg, Sjöstad. 

1700 

(;';;\ En sjöolycka inträffade år 1700, ev 1701, 
\::::J på resa Vasa-Umeå. I Umeå sockens dom
bok 1701, blad 4, fol 152, omtalas rådmannens 
i Vasa Erik Mickaelsson talan mot täfteborna 
och holmöborna angående icke pålyst bärgat 
vrakgods från hans förlista skuta. 

Bönderna i Norrmjöle, Sörböle och Obbola 
frikändes från ansvar i »förenämnda angelägen
het». Obekant vilket straff som eventuellt utdöm
des för de instämda. 
Källa: Umeå sockens dombok. 

Q Ar 1700 skedde »stora skeppsbrottet» vid 
v Holmögadd då Ake Blackmans stora fartyg 
från Brahestad förliste med mycket kronosmör 
och borgargods. 
Källa: Alma Söderhjelm: Brahestad 1649-1899. 

1714 

~ Delar av den ryska »plundrarflottan» på 
V återväg från Umeå skall enligt traditionen 
ha drivits tillbaka från finska kusten mot Holmö
landet, sedan den satts på grund på finska sidan 
vid det sk Ryssberget, österö, Maxmo. 

Påståendet, som berör den svenska sidan, har 
ej gått att belägga. Inga fynd på tex Holmölan
det, som kan sättas i samband med händelsen, 
har veterligt gjorts. På ostsidan Holmön ej långt 
från Jägarörens fyr heter dock ett övervattens
grund Rysshällan (se sjökortet). Jfr Ryssberget 
på den närbelägna finska sidan. 

Vid Ryssberget har finska sportdykare under 
årens lopp påträffat många föremål från det 
1714 plundrade Umeå. Föremålen förvaras på 
österbottens museum, varav en liten del visats i 
Umeå. Av ekonomiska skäl har föremålen hit
tills ej kunnat omhändertas på önskvärt sätt. 
Källa: österbottens museum m fl. 

1721 

~ Under Karl XII:s krig gick det svenska krigs-
1..::.V fartyget STORA HJORTEN på grund i 
Kvistholmssundet syd Stjärnö udde NO Husum. 
Fartyget hade tillsammans med KRONHJOR
TEN skickats norrut som en demonstration mot 
de ryska härjningstågen längs den svenska kus
ten. Sportdykare har där funnit vrakrester i form 
av saltmättade ekplankor vid Västholmssundet. 
Ortsbor avrättades för att de tagit befattning 
med vrakgods och kronans egendom. Målet av
gjordes i Svea hovrätt. Båda fartygen var troligen 
inhyrda handelsfartyg. De saknas helt i Sjöhisto
riska museets excerptsamlingar. 
Källa: Otto Lundström, Husum, och SHM 

1743 

~ Snauskeppet ELISABETHA GALEIJ, byggt 
v 1742 i Gamla Karleby, redare And. Baer i 
Abo, strandade »vid Umeå» på nedresa från bygg
nadsorten. Fartyget blev sannolikt vrak. 
Källa: Abo Sjöfartshistoria, Abo 1927. 



~ Under hattarnas krig 17 41-17 43 skickades 
\::.!;J Christoffer Freidenfelt med ett antal följe
slagare från Ratan till Kemi för att sätta stopp 
för ryssarnas vidare framträngande. Fartyget 
skars dock sönder av isen den 20 maj 1743 och 
Freiåenfelt med större delen av sina följeslagare 
drunknade. Var olyckan exakt hände är obekant. 
Genom händelsen blev planerna på offensiv i 
norra Finland dömda att misslyckas. 
Källa: Svenska män och kvinnor 1944, Ingemar Olofsson, 
övre Norrlands historia, del 3, sid 381 ff. 

1776 

(;;;;\ Fartyg tillhörigt handlaren Anders Sund
V ström och änkan Sofia Sara Wahlberg i 
Luleå förliste den 7 okt 1776 vid Bjuröklubb. 
Fyra personer omkom. Kända är redaren Anders 
Sundström, handlaren Söderströms hustru och 
en båtsman. Fartyget sönderslags till en del och 
drev svårt skadat till finska kusten, där en del av 
lasten bärgades. 
Källa: Moberg, Sjöstad samt SHM. 

(;;;\ Ett stort nytt vackert skepp byggt i Luleå 
V för den engelske köpmannen Thomas Gill
bert förliste den 10 okt 1776, endast 13 timmar 
efter det lämnat byggnadsplatsen Bergön. Olyc
kan anses ha berott på stark ström. Trolig strand
ningsplats är mellan Stora Fjäderägg och 
Holmön, där sportdykare påträffat »fräscha» far
tygsdelar. 
Källa: Moberg, Sjöstad; Inrikes Tidningar, Erik Bjur
ström. 

1782 

~ Jakobstadsfartyget ST JOHANNES om 39 
V läster, ägare Johan Malm, förliste i mörker 
vid norra delen på västra sidan av Holmögadd i 
stark sydostlig vind, vilken slet sönder seglen. Be
sättningen tog sig i land, men först efter fem 
dygn kunde man sätta igång med bärningen av 
lasten. Endast en mindre del av de värdefulla va
rorna - kryddor, kramvaror, vin, sirap, tobak, 
torrfisk, ärter, vetebröd, 120 tunnor malt, gryn, 
rågmjöl, drev, hampa, porslin samt järn mm -
kunde räddas. 

Det bärgade fördes av en västerbottnisk jakt 
till Jakobstad. Redaren Johan Malm var morfar 
till Johan Ludvig Runeberg. 
Källa: Bilder ur Jakobstads historia. 

1743-1797 • 25 

Vid den flacka västerbottniska kusten var det mycket 
vanligt att förlista skutor av isen fördes allt högre upp på 
land, där virket ganska snart ruttnade. Detta är rester 
från skonerten URBAN(US), som förliste år 1853 i 
Uggleviksskaten, Aheden (se detta år). Däremot har vrak
rester som blivit liggande i vattnet eller blivit täckta av 
dy större möjligheter att motstå åren. Foto Kurt Boberg. 

1783 

Q Fregattskeppet CONST ANCE om 144 svåra 
\.;:::.) läster, sannolikt hemmahörande i Uleåborg, 
havererade i september 1783 på resa till Stock
holm med bla 57 människor ombord samt sk 
köpmannavaror. Olyckan hände några alnar från 
Holmölandet och Holmö by i Västra Kvarken. 
Enligt Hiilphers 1789 skall människorna ha räd
dats. 
Källa: Dagligt Allehanda 18.11 1783, SHM, Hiilphers, 
VÄSTERBOTTEN 1978/1, sid-4. 

1797 

Q Skeppet AURORA från Luleå, 87 1/5 svl, 
v vrak vid Vånöra i september 1797 på resa 
Uleåborg-Stockholm. Fartyget var utrustat med 
två kanoner. 
Källa: Mo berg, Sjöstad. 
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1790-talet 

(.;.;\ I Världens nordligaste läkare, Sandblad, H, 
V Motala 1979, s 114, omtalas att en skepps
gosse från Stockholm råkat ut för skeppsbrott 
utanför Lövånger. Han hade drivit omkring på 
vraket i flera dygn och förfrusit fötterna. Han 
hade räddats och förts till Umeå, där läkaren 
Daniel Naezen opererade honom. 

Det framgår ej av skildringen vilket fartyg det 
var frågan om. Man kan inte utesluta att det var 
skeppet AURORA ovan. Den teorin motsägs 
dock av att AURORA förliste redan i september. 
Med utgångspunkt från förfrysningsskadorna 
kan det också röra sig om ett annat fartyg. 
Källa: se ovan. 

Tegelvraket vid Bjuröklubb 

(:;;;\ I juni 1982 påträffade några amatördy
v kare från Skellefteå ett av allt att döma 
hittills okänt vrak i Gärdviken nära Bjurö
klubb inte långt från stranden på fem meters 
djup. (Jfr uppgiften om vrakspillrorna i Gärd
viken, nr 7 sid 23. 

Seth Jansson, Skellefteå museum, har »ta
git hand om» fyndet och skrivit in det i 
museets handlingsprogram. Han har också 
varit nere och tittat på fyndet. Redan vid 
första besiktningen gjordes några intressan
ta fynd vid vraket. Det var handgjorda te
gelstenar, som möjligtvis kan ha kommit 
från en kabyss. Därför har vraket tills vida
re fått arbetsnamnet TEGELVRAKET. In
till låg också slaggbitar, som kan tyda på att 
kabyssens spis eldats med kol. Det ovanligt 
väl bevarade vraket är byggt av ek. Det är 
25-30 meter långt och 7 meter brett. 

Mycket tyder på att fartyget kan vara 
byggt vid mitten eller senare delen av 1700-
talet. När förlisningen ägt rum vet man inte 
ännu. Den kan ha inträffat 100 år efter byg
get. Eventuellt kan fartyget ha lämnats på 
platsen efter haveri på annan plats. 

Några medel att lyfta upp vraket fanns in
te sommaren 1982, men tjänstemännen vid 
Skellefteå museum inriktade sig på att i förs
ta hand dokumentera vraket för att senare 
söka donatorer. 

Jfr vraknotiser 1815, 1816, 1840, 1842. 
Källa: Seth Jansson. 

1800 

'33' I Västerbottnisk skeppslista omtalas på sid 
V 21 att en hattmakare i Umeå vid namn 
Röstedt ägt en skuta som sålts till Norrköping 
detta år. Denne Röstedt kan vara identisk med 
den hattmakare, som genom entreprenad under
höll Holmögadds fyr. 

Hattmakaren seglade omkull i Gaddgraven vid 
en av sina underhållsresor och omkom. Vraket 
finns kvar på olycksstället. Det exakta årtalet 
för kullseglingen är okänd. 
Källa: Karl Edlund, Holmön, och Västerbottnisk skepps
lista. 

1805 

f;";\ Skeppet ENIGHETEN, byggt år 1802 mä
v tande 87 2/3 svåra läster, under befäl av 
kapten Johan Brunström från Stockholm var 
hösten 1805 på resa från Stockholm till hemor
ten Jakobstad med barlast och en mindre del va
ror. Den 18 oktober kl 1/2 11 om aftonen gick 
fartyget på grund vid Holmögadd och blev vrak. 
Orsaken till olyckan förefaller minst sagt grum
lig. Styrmannen vägrade att bestyrka riktigheten 
av kaptenens berättelse vid sjöförklaringen. Han 
hävdade i stället att det varit kaptenens avsikt 
att sätta fartyget på grund. 

Styrmannens utdrag ur journalen beedigades 
av besättningen. Holmöbor hjälpte besättningen 
att bärga tågvirket, sedan kaptenen åkt hem. 
Källa: Al. Ahlström: Bilder ur Jakobstads sjöfartshistoria. 

1809 

Q Våren 1809 fick general Carl von Döbeln i 
'.:!.:Y uppgift att undanskaffa förråden i Väster
botten söder om Skellefteå för att de ej skulle 
falla i de framryckande ryssarnas händer. 

Bekant är den handlingskraft med vilken von 
Döbeln gick till verket liksom att han lyckades 
föra ut förråden från Umeå i slutet av maj må
nad, trots att isen ännu låg på älven. Det var sen 
vår detta år. Mindre känt är att han på ett fartyg 
som låg i Ratan tog ombord kanoner och annat 
som fanns i Djäkneboda. Då isen låg också här, 
fann han ingen annan råd än att spränga fartyget 
i hamnen, sannolikt med hjälp av det krut man 
redan lastat. Häradsdomare Paul Aströms i Djäk
neboda farfar hade tillsammans med andra fiskat 
upp ett par kanoner för omkring hundra år se
dan. De ansågs härstamma från denna »fartygs
last». Sannolikt är eventuella andra rester i dag 
täckta av slam. 
Källa: Gust Montgomery, Finska kriget 1808-1809: Il, 
sid 242, samt Paul Aström, Djäkneboda. 



1812 

f;;;\ öppna båten SWANEN från Gävle, 17 3/4 
V läster, förliste 16.10 1812 utanför Aby, 
Skellefteå. Fartyget fördes av inrikes skepparen 
Anders örlund. Fartyget hade last av bräder. 
Förlisningen ägde rum i svår och kraftig storm. 

Sannolikt är olycksplatsen örlundsgrund. ( Jfr 
Rulla för Norra lotsdistriktet från 1854, där det 
framgår att två av lotsarna vid Rommelsö lots
plats hette örlund.) 
Källa: SHM, Folke Fahlgren, Skellefteå, och Rulla för 
Norra lotsdistriktet 1854 (Krigsarkivet). 

~ Någon gång under perioden 1810-1812 
V strandade den finländske sjökaptenen 
Wikander vid Nyvikskallen mellan Grossgrundet 
och Ängesön. Vad fartyget hette har ej gått att 
utreda, då händelsen ej påträffats i de officiella 
handlingarna. Enligt uppgift skall vraket finnas 
kvar. 

Ellen Vleugel berättar i Västerbotten 1926 
om händelsen och mannen som kom att gifta sig 
med en holmöflicka och ge upphov till en känd 
släkt i Kvarkens örike. 

Skepparen Wikander seglade senare för ume
redare, dock sannolikt ej som befälhavare. Vin
tertid hade han navigationsskola. 
Källa: Karl Edlund, Holmön, och Västerbotten 1926. 

1815 

~ Auktion hölls den 2 februari 1816 i »Umeå 
v distrikt» på tackel och inventarier efter en 
totalt förolyckad galeas. Inga närmare uppgifter 
finns. Olyckan bör ha hänt 1815. 
Källa: SHM, Post- och Inrikes Tidningar 23.1 1816. 

1816 

~ Skonerten HOPPETS W ÄLGANG ( ev HOP-
~ PET) hade förlist i Umeå distrikt, som den
na tid sträckte sig fr o m Lövångers socken i norr. 
Auktion hölls den 10 maj 1819 vid Kallvikens 
marknadsplats på »tacklage» och inventarier. Ing
enting sägs om var olyckan inträffat, men sanno
likt ej särskilt långt från auktionsplatsen, even
tuellt Bjuröklubb eller inloppet till Kallviken. 
Källa: SHM, Dagligt Allehanda 6.4 1819. 

1812-1820 • 27 

1819 

Q Briggen JASON hade förlist, sannolikt 
V 1819, på hösten. Fartygets hemort okänd.' 
Auktion hölls den 7 februari 1820 i Umeå dist
rikt på bärgade tackel och inventarier med last 
av tjära, beck, bräder och tjärtunnor. Plats för 
haveriet okänd. 
Källa: SHM, Post- och Inrikes tidningar. 

(;;;'\ Briggen ROYAL BRITON från Whitby, 
~ England, förliste 1819. Fartyget var lastat 
med bräder, beck och tjära. Det var på resa från 
Uleåborg. Ägare och kapten John Hall. Auktion 
hölls den 27 mars 1820 på Holmön på vrak med 
dess bärgade last. Förmodligen hade fartyget 
strandat på Holmön. 
Källa: SHM. 

1820 

@ Galeasen CERES från Brahestad om 44 svå-
ra läster, byggd 1817, förliste vid Holmön. 

Ägare Matts Junell. Aret är osäkert, men sanno
likt är detta fartyg identiskt med den galeas 
CERES som förliste hösten 1820 enligt Sjöhisto
riska museets noteringar. Auktion hölls den 16 
oktober detta år i Umeå distrikt på tackel och 
inventarier samt lasten av tjära, beck och pott
aska. 
Källa: SHM och Brahestad 1649-1899. 

Q Caravellfartyget JEHU hade förlist, sanno
v likt hösten 1820 vid Holmön. Auktion 
hölls där den 12 februari 1821 på tackel och in
ventarier samt bärgad last av styckegods och det 
bärgade fartyget. 

Lasten bestod av sjöskumspipor, manchester, 
silkesdukar, klänningstyger, gaze, violsträngar, 
papper, pärlband, skinnvaror, speglar, turkiskt 
garn, västknappar av metall, livsmedel mm. 

Eventuellt kan fartyget ha gått på Gåsflotte
kallen i Västra Kvarken, där sportdykare från 
Umeå omkring 1970 fann ett flertal sjöskums
pipor på botten, men inget spår av något fartyg. 
Källa: SHM, Dagligt Allehanda den 24.11821 och KB. 
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Karta 2. 
Redovisade vrakfynd och olycksplatser vid västerbottens
kusten, perioden 1826-1850. 
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1826 

Q Barkskeppet FORTUNA från Gamla Karle
v by, kapten E Wiklund, redare Anders 
Kjemmer, strandade i september 1826 på östra 
sidan av Holmön. Den 16 oktober 1827 hölls 
auktion i Holmö by på bärgade inventarier, an
kare, segel m m. 

Auktionen hade föregåtts av en tvist inför 
Umeå rådhusrätt med redaren och befälhavaren 
på ena sidan samt Dykeri- och bärgningskompa
niets »i orten varande ombud» på den andra. Dy
keriombudet krävde att återfå inventarier, tåg 
och tackel, som coopvardieskepparen Eliphus 
Wiklund med egen besättning hade bärgat. I må
let gällde att få utrett vad Wiklund med sitt folk 
inom 60 timmar hunnit bärga och vad som bär
gats därutöver utan »att giva sig under dykeriet». 
En förteckning på bärgat gods finns i rådhusrät
tens protokoll den 5 juni 1827, vid vilket tillfälle 
kaptenen begär att få ställa till med auktion sna
rast för att godset ej skulle taga skada eller ge
nom stöld förkomma. 

Målet avskrevs, men återkommer den 16 juli, 
då det bl a hänvisas till »den tid Kongl. reglemen
tet för Dykeri- och bärgningscompaniet den 22 
december 1802 i 7 § utsätter». 

Båda parterna är missnöjda med rådhusrättens 
dom och blir tillsagda att före 20 augusti klaga 
hos kommercekollegium. Vad som blir kommer
cekollegiums dom är obekant, men den 16 okto
ber kan alltså auktionen slutligen hållas. 
Källa: Umeå RR. 

1827 

~ Skonerten JEHU, tillhörig lagman A M 
V Kjellerstedt, Avan, Lövånger, lämnad år 
1827 på sin »begravningsplats» i Avaviken (Gla
daviken), enligt brev från redaren till en god vän. 
Jämför även vraknotis 12 på sidan 23. 
Källa: Lövångers historia II, sid 160. 

@ Slupen LYCKLIG, skeppare G Wallin, Löv-
ånger, förhyrd av hemmansägaren Anders 

Söderström i Selet, hade gått till segels i Kall
viken den 18 oktober 1827. Man hade ankrat i 
Munkviken eller gamla ankarsättningen i Bjurön 
för att gå i land och »laga båten fri från is». 

Den 29 blåste det upp stark NO storm så att 
båda ankartågen sprang och slupen drev i land. 
Den 31 börjades lossning av lasten, samtidigt 
som nya ankare skaffats och vattnet steg. Man 
kunde få slupen av grundet med handkraft, var
på däckslasten åter intogs. Slupen hade förlorat 
både stamroten och löskölen och kryssade myc-
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ket illa. Därför vände man åter till Djupvarpssun
det. Den 2 nov lossades lasten, slupen inhöggs i 
isen och avtacklades. Lagman A M Kjellerstedt 
ägde slupen. 
Källa: Umeå RR. 

1828 

(';;;\ En jaktslup (tullbåt) förd av jaktbåtsman 
V Nils Johan Bo berg kantrade den 22 septem
ber 1828 vid Storhaddingen utanför Halmsund. 
Slupen sjönk, men Boberg och en färdkamrat 
vid namn Anders Johansson (Jonsson) höll sig 
ovan vattnet med hjälp av klyvarbommen. Jakt
slupen ägdes av jaktuppsyningsman Erik Holm. 

De två nödställda räddades av byggmästaren 
Burström och fiskaren Bäckman. Boberg var då 
närmast livlös. Han ställdes senare till svars inför 
rådhusrätten av båtens ägare, men frikändes. 
Källa: Umeå RR. 

Q Galeasen LYDNADEN på resa från Utö las
v tageplats till Robertsfors järnbruk totalför
liste den 9 november 1828 på Stöckesgrundet 
syd Bredskär. Sjöförklaring vid Umeå rådhusrätt 
14 nov. Skeppare Mårten Tjernström. Fartyget 
hade haft en last av 702 skeppund järnmalm och 
resan hade börjat den 16 oktober. Den 27 okt 
passerades Grisslehamn i sällskap med sex segla
re. Den 3 nov Brämön (Sundsvall). Torsdagen 
den 6:e söktes nödhamn i Kylörn, då det inte 
fanns någon utväg att komma genom Kvarken 
eller Bred skär. 

Söndagen den 9 november lättades ankar i 
Kalmarsund (Norrbyskär). Kl 12 passerades 
Svarten och 1 /2 2 stöttes på Stöckesgrund till 
följd av strömsättning. Fem minuter senare hade 
galeasen helt kommit under vatten och gått i 
stycken. övriga besättningsmedlemmar var mat
roserna Olof Snäll, Maths Wörqvist och kocken 
Christoffer Ekström. Matrosen Snäll vittnade att 
grundet varit utprickat och att skepparen ej sig
nalerat efter lots. 
Källa: Umeå RR. 

1829 

~ Briggen AURORA från Gamla Karleby för
v liste natten mellan den 27 och 28 oktober 
på Grossgrundet, Holmön. Som orsak anges att 
Gadda fyr ej tänts i tid. Vid rättegången inför 
Umeå rådhusrätt den 3 maj 1830 framhölls att 
natten då briggen förliste hade fyrvaktaren, tilli-
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ka fiskarborgaren i Umeå, Jonas Hagman varit 
utfull. Vid rättegångstillfället hördes dykerikom
missionären och handlaren Anders Wall, tullför
valtaren Mats Fahlstedt, lotslöjtnanten Herman 
Bogislaus Hallström, jaktuppsyningsman Erik 
Holm, jaktbåtsmännen Johan Bo berg och Anders 
Johannesson, sjömännen Carl Jacob Edström, 
drängen Olof Boberg från Ytterboda, drängen 
Mårten Wiklund och soldaten Eric Hjelm (Ed
ström var i Hagmans tjänst som fyrdräng). 

Utdrag av protokollet skickades till Flottans 
krigsrätt i Stockholm för dom. Utslag okänt. 

Den 29 mars 1830 hölls auktion på skrovet, 
»tacklage», inventarier, lasten av tjära, tomma 
tjärtunnor, beck, bräder, spakämnen. 
Källa: Umeå RR och Post- och Inrikes Tidningar 10.3 
1830 (SHM). 

Q Galeasen ALKU, ägare handlaren J G Hjert
v berg, Uleåborg, förlist i Bottenviken. Auk
tion hölls på gods som drivit i land mellan Ost
näs och Bjuröhn (=Bjuren?). Plats för förlisning
en anges ej. 
Källa: Kronofogden i Umeå fögderi. 

1831 

Q Galeasen ERWARTUNG från Wismar, kap
v ten J G Mass, på resa Wismar-Umeå, gick 
den 18 juni på grund vid Bredskärssund i sam
band med att vinden dog ut och hård sjö gick ef
ter OSO kultje. Det var för trångt för att ankra. 
Fartyget stötte ganska hårt på grundet och blev 
läck. Barlast kastades och med båtens hjälp kom 
man loss och gick till ankars på Umeå ström 12 
timmar efter grundstötningen. »Förhalades ge
nast till varvet och gjordes klart för kölhalning. 
Sedan fartyget blivit kulltaget befanns det ha ta
git betydlig skada.» 

Protokollet är vidimerat av lotsförman Johan 
Rönblom. 
Källa: Umeå RR. 

Q Ett fartyg tillhörigt Robertsfors bruk var 
~ lastat med spannmål, då det hösten 1831 
var på hemväg. Det förliste i närheten av Snöan 
och besättningen räddades genom en på Snöan 
posterad bevakning den 15-16 oktober 1831. Far
tygets namn okänt. Sannolikt är det dock sko
nerten CONRAD, byggd 1828 vid Sikeå varv. I 
Umeå sjömanshusrulla avmönstrar nämligen kap
ten C Cluterberg den 3.11 1831 besättningen 
från förolyckade skonerten CONRAD. En besätt
ningsman avled senare på Härnösands lasarett. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista, SHM, Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Q Skonerten EVA ULRICA förliste natten 
\.::.::J mellan den 22 och 23 oktober med 650 
tunnor spannmål vid Salusand, nära länsgränsen 
Västerbotten-Västernorrland i Grundsunda soc
ken. Styrmannen och två matroser omkom. Kap
tenen hette Högland er. Fartygets hemort okänd. 
Källa: Post- och Inrikes Tidningar 12.11 1831 (SHM). 

Q Rådhusrätten i Umeå tillerkände den 18 
\.::Y juli 1831 coopvardiekonstapeln på förolyc
kade briggen SVALAN 51 riksdaler för skepps
tjänst. Fartyget hade ägts av kapten Olof Fors
berg, Ratan. (Bevakad rätt i Forsbergs konkurs 
vid Bygdeå häradsrätt.) Det framgår ej var have
riet ägt rum. 
Källa: Umeå RR. 

1834 

Q Segelfartyget OTTO HERMAN från Gamla 
v:.:Y Karleby kom drivande utan besättning, 
men med fem segel satta den 17 oktober 1834. 
Man befarade att alle man dött i kolera, som det
ta år för första gången härjade i Sverige med ut
greningar till bla Ratan. Lossning med 60-70 
man påbörjades. Den 31 oktober anlände dock 
kaptenen Olsson. Strandningsstället, där farty
get övergavs av besättningen, är ej närmare angi
vet i Skellefteå södra länsmansdistrikts uppgifter. 
Bjurön? Lasten bestod av pottaska, bräder och 
tjära. Fartyget fick »obotlig skada» - vrak. Las
tens värde beräknas uppgå till 12 .000 rdr rgs. 
Källa: L.ark och Västerbottnisk skeppslista. 

f;";;\ Skeppet ATLAS från Björneborg förliste 
~ 1834 eller 1835 i Bottenhavet. Fartyget 
mätte 264 läster. Någon närmare angivelse ges in
te. Högst osäkert om haveriet hände vid väster
bottenskusten, men då de finska fartygen i stor 
utsträckning tycks ha använt sig av den bottnis
ka ostkusten för resor söderut, kan man ej ute
sluta möjligheten. 
Källa: J W Ruuth, Björneborgs stads historia. 

1835 

Q Galeasen MINERVA om 69,5 svåra läster 
v hade på hösten 1834 blivit infrusen i Norr
byfjärden. Då det på våren skulle fortsätta till 
Hörnefors järnbruk, grundstötte det och tog ska
da. Eric Ericsson i Norrbyn följde fartyget för 
att lotsa det, men det törnade på Argrundet. 
Fartyget togs loss, folk kom från land för att 



hjälpa till med tätning. »Förtöjdes vid skogen för 
att hämta 'myr bar' (material från myrstackar) 
till begagnande vid läckornas botande, varefter 
och sedan denna myrning skett intogs fartyget 
till anvisad lastageplats ... ». 
Källa: Umeå RR. 

Q Galeasen HOPPET av Vätö på resa Stock
V halm-Skellefteå grundstötte den 16 sept 
1835 på Holmöns västra sida vid Söderviken, Je
bäckssund. Lasten bestående av styckegods till 
Aby sågverk förstördes. Skeppare Pehrsson. 
Källa: Umeå RR och SHM. 

Q Briggen LIZETTE, kapten John Niska, på 
V resa från Dieppe till Uleåborg, totalförliste 
i oktober 1835 i Täfteå skärgård. Vraket ej loka
liserat. 
Källa: Umeå RR. 

1836 

Q Skonerten SW ALAN, 35 svåra läster, på re
~ sa från Brahestad till Riga totalförliste i ju
ni 1836 nära Norums by. Fartyget hade en last 
av 390 tunnor tjära, 30 tunnor beck. Olyckan 
skedde mycket hastigt och böckerna hann ej räd
das. Fartyget hade sökt hamn i Ratan, men hind
rades av is. Besättningen, sex man, tog sig under 
stor livsfara genom isen i land. Kaptenen hette 
Johan Sowelius. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skeppet HOPPET från Gamla Karleby, kap
v ten Mickael Malmström, grundstötte vid 
Stora Fjäderägg på resa Gamla Karleby-Marseille 
med last av tjära, plankor och bräder den 31 ok
tober 1836. Olyckan hände i storm, snöglopp, 
ingen sikt, logglinorna upptinades i kabyssen för 
att kunna begagnas. Vid grundstötningen erhölls 
svåra skador och fartyget sjönk tills det flöt på 
lasten. Allt på däck överisat, båtarna blev ett en
da isstycke. Styrmannen Dahlstedt fick ta sig i 
land för att ackordera med holmöborna om bärg
ningslön. Man överenskom om 30 skilling för 
varje mans dagsverke. Tillsammans med besätt
ningen avriggades fartyget och bogserades till 
Ratan. Master mm låg kvar tills vidare på St Fjä
derägg. 24 holmöbor deltog i arbetet. Inget sägs 
om haveristens slutliga öde. Men vid rådhusrät
ten förekom den 3 jan 1837 ett mål mot holmö
bor för färd till Björkö utan vederbörliga hand
lingar. De hade skjutsat skeppsbrutna från 
HOPPET till närmaste finska land. Båtens ägare 
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dömdes den förlustig. Bogseringen gjordes av 
skonerten BJöRN och en »Holmö fälbåt». 
Källa: Umeå RR. 

1837 

Q En slup från Umeå avseglade den 25 ju
~ ni 1837 från staden med last av tegel till 
Holmön med nio personer ombord. Följande 
dag påträffades slupen kantrad och tom utan
för Lövön, Halmsund. Samtliga nio ombord
varande saknades. Några dagar senare hitta
des några kistor med de ombordvarandes till
hörigheter åtskilliga mil (sjömil?) söderut. 

Sannolikt rörde det sig om en odäckad 
slup, eftersom lasten förlorats vid haveriet. 
Olyckan finns ej beskriven i de sedvanliga 
källorna. Däremot gjordes några dagar senare 
en pålysning i Umeå landsförsamlings kyrka, 
då olyckan tillkännagavs och namnen på fyra 
av de ombordvarande nämndes. De var samt
liga från Stöcksjö, nämligen f bonden Jon 
Hansson, 27 år, gamle bonden Daniel Johans
son, 59 år, bonden Jon Larsson, 26 år, samt 
f bonden Nils Andersson Malm. Deras närva
ro på fartyget bör ha sammanhängt med att 
det i Stöcksjö brändes tegel vid denna tid. 
Vilka de övriga var nämns ej - troligtvis var ,. 
de hemmahörande i någon annan församling. 

Det nämns ej vem som ägde slupen eller 
var den var hemmahörande. Eftersom den ej 
finns omnämnd i Umeå Sjömanshus rullor 
kan man anta att det var frågan om en bya
skuta tillhörig just Stöcksjö by. 

Enligt pålysningen i kyrkan lämnade de 
flesta av de omkomna hustru och barn i de 
fattigaste omständigheter. 

»Herren, Gud, Enkors förswar och de fa
derlösas fader, tage dessa i sitt faderliga be
skydd», slutar prästen sitt tillkännagivande. 

Den tragiska händelsen har levt kvar i 
Stöcksjö by som muntlig tradition, men den 
har ej gått att belägga, förrän man under 
städning av vinden i Backens prästgård som
maren 1982 påträffade prästens manuskript. 

Troligen är det dock fråga om samma sjö
olycka som J A Linder talar om i sin dag
bok, del 7 sid 132: »I förra hälften af Juni 
förolyckades en Säl-båt med 10 män, som 
ämnade sig till Holmö Gaddarne. Deribland 
befann sig Fång-vaktmästaren Löthman och 
hans äldste son. Det var en grym sorgepost 
för hans hustru Stads-Barnmorskan. Som 
ingen af Båtens besättning kom till lifs kän
ner man ej förloppet.» 
Källa: Umeå landsförsamlings arkiv, Edvin West
man, Stöcksjö, JA Linders dagbok (avskrift på 
Folkrörelsearkivet, Umeå). 
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1837 

Q Barkskeppet PATIENCE om 110 läster på 
V resa från Vasa till Havre grundstötte och 
övergavs på västra sidan av Holmön den 27 okto
ber 1837. Lasten bestod av tjära och plank. Far
tyget hade 13 mans besättning. Orsak till olyc
kan ansågs vara strömsättning, mist och storm. 
Vid Bonden vände kaptenen för att frälsa folk 
och fartyg. Ämnade länsa undan genom ö Kvar
ken. Kl 7 .30 e m stötte fartyget på grund. Vid 
andra stöten gav botten sig och fartyget vatten
fylldes. Man satte ut slupen, men den slogs sön
der av brottsjöarna. Tio man lämnade fartyget i 
storbåten lämnande kaptenen, styrmannen och 
en jungman ombord. Efter 18 timmar kom en 
båt från land och bärgade de tre med stor möda. 
Orsaken till att besättningen lämnade de tre var 
att fånglinan brast. Handlaren John Fredriksson, 
Holmön, äger en spegel från detta fartyg, en gå
va från kaptenen till en förfader. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten LIBERTAS av Umeå, kapten 
V Pehr Wiklund, på resa från Stockholm, ska
dades av is och sjönk den 1 december vid Deger
näskajen/Sand i Umeälven. Ägare brukspatron 
0 R Meuller, Umeå. Fartyget bärgades senare 
och såldes troligen till Skellefteå 1843. 
Källa: Umeå RR och KB. 

Q Skonerten ORIENT från Torneå gick på 
V grund vid Lövö Nygrund, men drev över till 
Rovan. Man fick hjälp av kustbor att bärga las
ten, 302 kannor rom, 340 kannor arrac, 111 lå
dor kardustobak mm. Det framgår ej av sjöför
klaringen om fartyget blev vrak, men så blev det. 
_Resterna finns ost Rovågern, Täfteå, helt utflakat. 

Besättningen på detta fartyg antas ha lagt la
byrinten på Rovågerns sydspets medan man vän
tade på väder att bärga lasten från haveristen. 
Källa: Umeå RR, Helge Sundström, Täfteå, m fl. 

Q Skonerten CIRCULATION, sannolikt från 
v Jakobstad, skeppare Johan Berglund. Vrak 
vid Alön (=Halön?), Holmölandet, den 14 okt 
1837. Som strandningsorsak angavs att fyren ej 
varit synlig. Lasten bestod av tjära, vilken bärga
des. Storlek 20 ,5 svåra läster. 
Källa: L.ark. 

Q Galeasen DIDRICH, 29 5/100 svåra läster, 
~ ägare handlaren Pehr Markström i Piteå, 
gick på grund den 30 oktober kl 3 på natten vid 
»stenrevet utanför Gadden» på resa Stockholm
hemorten. Fartyget drev vind för våg till Trut-

Rester av skonerten ORIENT, som hamnade vid Rovan, 
Täfteå skärgård. Fiskaren Helge Sundström och sportdy
karen Curt Westerlund sitter vid resterna, som illustrerar 
hur ett träbygge med åren flakades ut. »Tapparna» är na
ror eller dymlingar, som höll fast bordläggningen vid 
spanten. Foto Kurt Boberg. 

hällan, sannolikt vid Norrfjärden. Hjälp anskaf
fades i Norums by. Kapten I P Markström. Det 
framgår ej om fartyget räddades eller blev vrak. 
Kaptenen framhåller att inget ljus syntes från 
Gadda fyr vid strandningen. 
Källa: Umeå RR. 

1838 

Q Slupen COURIREN, hemmahörande i 
V Sundsvall, på resa från Härnösand till Ström 
Strömbäck och vidare enligt order totalförliste 
i Byviken, Holmön, i september 1838 med last 
av virke, brännvin, salt, råg och havre. 
Källa: Umeå RR. 



1839 

Q Skonerten WILHELMINA, Stockholm, 
v skeppare J P Hök, ägare Anton Peterson, 
totalförliste den 28 okt 1839 på Tavastörens 
södra ände. Fartyget, som mätte 54,23 svåra läs
ter, var på resa från Sävar lastageplats (Skepps
vik) till Köpenhamn med bräder och tjära för fir
man Forssells räkning. Kapten och styrman be
rusade, enligt vittnesmål av bl a lotsen Eric Car
dell. Vraket ej lokaliserat. Fartyget var försäkrat 
för 6.000 riksdaler riksmynt. 
Källa: Umeå RR. 

Q Galeasen GEHU, ägd av Robertsfors bolag, 
~ förliste 1839. Fartyget hade inköpts 1813, 
då det hette WANDRINGSMAN. Platsen för för
lisningen anges ej. Jämför nr 52 1831. 
Källa: Robertsfors bruksarkiv. 

1840 

(::;:;\ Skonerten IDOGHETEN av Umeå, ägare 
v Olof Forssell, skeppare Lars Orrstjert, 
strandade på resa Stockholm-Umeå 4-5 kabel
läng<;fer från Bredskärs lotsplats och blev vrak. 
Fartyget mätte 13 1/2 läster. Skepparen såg 
eldsken från lotshus och lotsbåt och satte själv 
lanterna samt sköt tre skott. Efter grundstötning
en rodde kaptenen till lotsplatsen och fann lot
sarna vid sjöboden. De svarade att de ej var skyl
diga hålla uppsikt på fartyg i mörkret. 

Inventarierna och lasten bestående av mjöl, 
brännvin och styckegods bärgades till största de
len. Var vraket lades upp sägs ej. 
Källa: Umeå RR. 

~ Briggen MAGDALENA av Luleå på resa 
\!.V från hemorten till Marseille totalförliste på 
ostsidan av Holmön vid Klubbudden väst om S 
Storgrundet den 12 november 1840. Fartyget, 
som var nybyggt, tillhörde handlaren C Berg
ström i Luleå och hade en last av 135 skålpund 
järn, spiror, årämnen, plankor och bräder mm. 
Lasten bärgades. Holmöborna fick 24 skilling 
banco för varje dagsverke (jfr HOPPET, nr 61 
1836). Fartyget, som mätte 115 svåra läster, ha
de endast hunnit segla 16 timmar då olyckan 
hände. Det var kopparfast. 

»Vi måste lämna fartyget med de kläder som 
redan var utan att jag fick mitt schatull med 
skeppsdokumenter jämte mina och sonens klä
der. Högst beklagansvärda öde. Min Gud vare lof! 
Vi kom lyckliga i land med båten på den för sjö
farande så vådeliga Holmön ... » skrev kaptenen i 

sjöförklaringen. 
Källa: Umeå RR, Lhb. 
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Q Finska galeasen FÄDERNESLANDET blev 
\!.:Y vrak den 15 oktober vid Storön norr om 
Bjuröklubb på resa Piteå-Stockholm. Fartyget 
drev i land vid Bjuröklubb. Skeppare Daniel 
Ersson, Aland. 
Källa: FF och Skellefteå tullarkiv, Lhb. 

1840 

Q Okänt fartyg förliste vid Pålholmen sydost 
V Avanäset, Lövånger. Strandfynd och en offi
cersmössa enda beviset. Vraket ej lokaliserat. Jfr 
briggen HÄRNÖSAND, nr 108 1849. 
Källa: Aö. 

Q Fartyget DANIEL ERIKSSON totalförliste 
'-:.:Y 1840. Den mycket kortfattade noteringen 
finns i COA:s anteckningar på Skellefteå museum. 
Uppgiften får anses som osäker, men bör om den 
är verklig tillföras Skellefteå distrikt, då uppteck
naren huvudsakligen arbetade med uppgifter rö
rande detta område. 

(;;;;\ Ett mindre svenskt fartyg byggt på klink 
'-!..:Y blev totalt förolyckat den 9-10 september 
1840 i Byske hamn. Skeppare Pehr Persson. Far
tyget var hemmahörande i Roslagen. 
Källa: Lhb. 

r:;";;\ Ett mindre finskt fartyg förolyckades samti
\!...Y digt som föregående i Byske hamn. Båda far
tygen var olastade. 

Vid Prickgrund i Byske ligger en cementpråm 
av ringa intresse, vilken kan förväxlas med dessa 
två. 
Källa: Lhb. 

1841 

Q Fregattskeppet OTTO, kapen Carl Roos, 
\!..V hemmahörande i Jakobstad, på resa Li.ibeck
Jakobstad, totalförliste den 18 maj 1841 på Syd
ostbrotten. Besättningen tog sig i land i slup och 
barkass vid Vitörarna, Tjäruskär, Nordmaling. 
Fartyget drev över till finska sidan, där det bärga
des. Just då olyckan hände höll man på att göra 
klart för vändning. Hela besättningen var purrad 

◄ 
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för att delta i arbetet. Skeppet övergavs efter 
skeppsråd. Ägare P Malm J :r. 
Källa: Umeå RR och Wester- och Norrbottens Tidningar 
12 juni 1841. 

1842 

Q Galeasen ELISABETH från Gävle, 25,6 läs
v ter, på resa Gävle-Piteå med last av 200 
tunnor salt blev vrak norr Långöran, Lövånger, 
den 19 sept 1842. »Man kom för nära land.» 
Ägare P Moren, skeppare N H Brobäck. Besätt
ningen bärgad genom närboende fiskares hjälp. 
Källa: L.ark och SHM. 

~ Skonerten HOPPET, 81 (84) läster, hemort 
V Luleå, blev vrak den 3 okt vid Bjuröklubbs 
hamn, där man sökt nödhamn. Last tjära och 
bjälkar. Kapten Chr Cullberg. Fartyget var på re
sa Luleå-Köpenhamn. 
Källa: L.ark och SHM. 

~ Galeasen SERAPHIN från Aland, 56 svåra 
V läster, blev vrak vid samma tillfälle som 
ovanstående vid Bjurön. Även SERAPHIN hade 
sökt nödhamn vid tillfället. Last tjära och bräder. 
Fartyget var på resa Skellefteå-Stockholm och 
blev vrak. Besättningen bärgades. Kapten Sand
qvist. 
Källa: L.ark och Wester- och Norrbottens Tidningar. 

Q Okänt fartyg försvann med man och allt vid 
~ Avanäsudden, Lövånger, den 24 sept 1842. 
Drev redlös med kapad rigg. 
Källa: L.ark. 

~ En mindre haxe eller slup från Umeå, ägd 
V och förd av skepparen N F Norman, havere
rade utanför Svarthällan, syd Blacke hamn, med 
last av strömming. Sedan en del av lasten lossats 
kom fartyget loss med svåra bottenskador. Olyc
kan hände den 24 september. Se ovan, nr 82. 
Källa: L.ark. 

1843 

(';;;\ Barkskeppet ODEN av Gamla Karleby, kap
'.::.Y ten Axelqvist, på resa Trapani-Gamla Karle
by, blev vrak den 28 maj 1843 vid Gadden. Far
tyget hade avgått den 31 mars från Trapani och 

passerade Helsingör den 6 maj. Den 25 maj pas
serades Norrskären. Den 28 maj fick man sikte 
av Gadda Båk, försökte vända, men fick tjocka 
och gick på grund, vattenfylldes och övergavs. 

I ett följdmål i augusti stod jaktuppsynings
man J G Appellöf åtalad för att han bortfört åt
skilliga tillbehör från strandade barkskeppet 
ODEN. Det mesta av det löpande godset hade 
kunnat bärgas och ilandföras på Holmögadd. 
Troligen frikändes Appellöf. 
Källa: Umeå RR. 

~ Galeasen W ÄLKOMSTEN från Roslagen 
V om 55,66 svåra läster stötte den 6 augusti 
på det sk Långrogrundet i Grundsunda socken. 
Det kom loss samma dag och togs i marvatten in 
till Måsviken (?) i samma socken. öde okänt. 
Källa: Lhb. 

Q Svenska briggen ADELAIDE om 56 läster 
~ blev vrak vid inloppet till Järnäs hamn. Far
tyget var destinerat till Kylörn. Inventarierna 
bärgades. Fartyget kom från Selsbro bruk. 
Källa: FF. 

1844 

Q Skonerten PETZE (PETRA?), skeppare och 
V:..Y delägare Eric Norrlander, 31 läster, kom 
från Roslagen med kalksten till Olofsfors. Stran
dade i Nordmalingsfjärden under stark storm. 
Besättningen och lasten bärgades. Fartyget san
nolikt vrak. 
Källa: Länsmansarkivet. 

(;;;\ Briggen EDWARD från Göteborg på resa 
~ Skellefteå-Barcelona förliste 1844 i Kvar
ken. Besättningen räddades. 
Källa: SHM/GHT den 30.9 1844. 

1845 

~ Skeppet CECILIA av Laurvig om 190 läster 
v blev vrak vid Snipan, cirka två distansminu
ter SO Holmögadds fyr. Fartyget var lastat med 
stångjärn som barlast från Stockholm till Luleå, 
där man på sistnämnda stället intagit full last för 
hr Johan Norrboms i Härnösand räkning, bestå
ende av bräder och bjälkar för London. Avgick 
den 9.10 från Luleå, hade den 10.10 kl 6 f m 
Bjuröklubb i sikte, kl 6 e m Gaddens fyrtorn och 



från fockrån Valsörarna. Kl 10 1/4 stötte skep
pet, som låg 19 fot i aktern och 17 3/4 i fören, 
på ett grund som förmodades vara Snipan. Den 
12 oktober övergavs fartyget, sedan det genom 
pumpningen utmattade manskapet begärt detta. 
Kaptenen, N W Brugge, försökte båda upp folk i 
Obbola, Täfteå och Lövön för bärgning av vad 
som bärgas kunde. Den 16 oktober åkte man ut 
med tullbåt och bärgade i hårt väder något. Det 
är ovisst om något uppbådat bärningsfolk deltog 
i detta. 

Snipanområdet medtages i detta register, då 
det är helt omöjligt att avgöra om haverier där 
inträffat innanför eller utanför det svenska ut
prickningsområdet. Se bla ångaren SANGSTAD, 
nr 372 år 1909. 
Källa: Umeå RR. 

~ Skonerten JÄGAREN om 69,73 svåra läs-
~ ter, tillhörigt brukspatron och riddaren Eric 
Degerman, Piteå, på resa från Stockholm till 
Piteå med styckegods, totalförliste i snötjocka 
den 1 november 1845 vid Ängesön, Holmön. 
Roderlinan sprang av, seglen slog back och farty
get kantrade över. Då masterna kapades, rätade 
fartyget på sig. Vraket drev sedan vidare. »För 
räddande av egna och passagerarnas iiv ansågs 
nödigt lämna fartyget», skrev skepparen F W 
Markström. Ängesön låg 1/4 mil från olycksplat
sen. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skeppet SUPERB från Nykarleby på resa 
'-!:.::J Nykarleby-Medelhavet med last av plankor 
och beck grundstötte den 19 november och över
gavs den 21 november vid Hålörshällan nära 
Holmögadd. Fartyget, som mätte 162 läster, äg
des liksom lasten av handlaren och skepparen 
G Wilhelm Aspegren. Den 27 november kom be
sättningen till Ostnäs och den 28 nav till Umeå, 
där kaptenen besökte ryska konsulatet, tullkam
maren och borgmästaren. 
Källa: Umeå RR. 

1846 

Q Halvdäckade slupen CHRISTINA av Ytterst
~ fors (Stockholm enligt SHM), skeppare S 
Jakobsson, blev den 13.111846 vrak på stenre
vet på södra sidan utskäret Gåshällan vid inlop
pet till Strömbäcks glasbruk. Lasten bestod av 
219 tunnor tjära och 145 kistor fönsterglas mm. 
Fartyget var på resa Ytterstfors-Norrköping (se 
nedan). 
Källa: SSK, SHM och Dagligt Allehanda 9.12 1846. 

1845-1 846 • 35 

Q Slupen CHRISTINA av Norsborg om 31 
v svåra läster, på resa Södertälje~Nyland, to
talförliste enligt Umeå rådhusrätts protokoll av 
den 16 december vid Gåshällan utanför Gadden. 

Den 12 november pejlades Norrskär kl 8 f m 
och Gadda fyr kl 12. Vände på grund av tillta
gande dåligt väder för att nå Bredskär, men tör
nade på med rodret som bräcktes. Fartyget kas
tades upp på Gåshällan, »där vi låg på skrovet 
och höll oss fast tills det blev dager, då vi med 
stor möda kom i land på hällan blott och bar.» 
Obbola den 19 nav 1846. A Johansson, skeppa
re. 
Källa: Umeå RR. 

r;:";\ Slupen GUSTAF WILHELM, skeppare C W 
'-::Y Hällberg, 1 7 svåra läster, ägare brukspatron 
Eric Häggström, Dalkarlså, på resa Härnösand
Dalkarlså med last av salt och styckegods för
olyckades natten mellan den 25 och 26 novem
ber på Lillfjäderäggsgrundet mellan St Fjäderägg 
och Holmön. Inget kunde bärgas. Hela besätt
ningen på fyra man omkom. 

Sannolikt byggdes ett nytt fartyg med samma 
namn. I domböcker mm förekommer 1852 och 
1862 en slup med samma namn och samma äga
re, men mätande 26 svåra läster. Familjen Hägg
ström upprepade gärna samma namn på både 
människor och fartyg. . 
Källa: FF, Umeå RR och Västerbottnisk skeppslista. 

~ Skonerten NEPTUNUS av Umeå, 57 svåra 
V läster, kapten Pehr Nordbrandt, ägare hand
laren Lars Glas i Umeå, förliste vid Norrskären 
hösten 1846. Ej att förväxla med samme ägares 
barkskepp NEPTUN, som förliste vid Bonden 
1851 - se nr 118 detta år. Alla ombordvarande 
räddade. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista. 

Skonerten NEPTUNUS av Umeå förliste vid Norrskären 
på finska sidan av Bottenhavet hösten 1846. Kapten Pehr 
Nordbrandt. På målningen ses fartyget liggande utanför 
den holländska kusten, där lotsbåt t h möter. Målningen 
tillhör Jan Unander-Scharin, Umeå. 
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Q Slupen FÖRSÖKET, 21 svåra läster, skep
~ pare Anders Norling, Ratan, ägare Roberts
fors bruksägare, destinerad med saltlast från 
Skellefteå till Sikeå, sjönk i Byviken den 25 no
vember 1846. Då saltet smält flöt° fartyget upp 
och bogserades till Ratan. Fartyget kunde dock 
ej repareras, utan» ... är att betrakta som vrak. 
Avskrevs ur Robertsfors böcker 1847 .» 
Källa: FF och Robertsfors bruksarkiv. 

1847 

(:;;\ Skonerten PSYKE från Väddö om 31 svåra 
V!..Y läster på resa från Sikeå till Stockholm med 
»vicktualievaror» (smör, kött mm) samt ved och 
bräder drev upp på Gåsaflotten i Västra Kvarken 
och slogs sönder den 1 nov. Skepparen Mathias 
Boström skriver att fartyget hunnit till i höjd 
mellan Sydostbrotten och Norrskär, då man 
måste vända för svår SSV storm. Inventarier och 
större delen av lasten kunde dock bärgas. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten HOPPET om 53 svåra läster förd 
'::.Y av kapten Anders Norling och ägd av råd
man A F Scharin m fl var på resa Stockholm
Umeå då det den 27 oktober blåste upp storm 
med vågor som spolade över hela däcket. För
stång förlorades, ett stycke av brädgången samt 
något av däckslasten. Alle man ställdes vid pum
parna, varvid en del spannmål utpumpades. Pas
sagerarna stod vid rodret fastsurrade i åtta tim
mar. Kl 12 kom lots ombord och seglade upp till 
Myrsand (i Umeälven). 
Källa: Umeå RR. 

Q Svenska skonerten JOSEPHINE om 44,9 
~ läster grundstötte vid Långroudde (? ). San
notikt inbogserades haveristen till Järnäshamn 
den 3.12 1847. Osäkert om det blev vrak. Farty
get var på resa Sikeå-Stockholm med last av 
bräder och gjutgods. 
Källa: Länsmansprotokoll för Nordmalings distrikt. 

Q Norska skeppet NORRIGE från Tönsberg, 
'e:Y 170 läster, på resa Piteå-Havre, förliste den 
16 november 1847 vid Norrskär på finska sidan 
söder om Kvarken. Kapten N A Wallöe. Last 
bjälkar och plankor. Både fartyg och last förlo
rades. 

Haveriet ligger utanför här redovisade »olycks
område», men medtages som ett exempel på att 
det sannolikt hände många sjöolyckor på de 
finska sidan av Kvarken, vilka borde undersökas 

för att man skall få en samlad bild av Kvarkens 
roll som fara speciellt för de seglande skeppen. 
Källa: SHM/Härnösands-Posten 1847. 

~ Umebladet omtalar den 11.12 1847 att 
V vrakrester drivit i land vid havsstranden a:v 
Sörmjöle, Norrmjöle och Sörböle, bla gångspel, 
kapad mast och vattenfat märkt »Norge 247». 
Eventuellt härstammar dessa fynd från skeppet 
NORRIGE ovan. Förfrågan på Norsk Sjöfarts
museum har dock ej kunnat bekräfta detta. 

1848 

Q Svenska skonerten TV A BRÖDER, 56 läs
V ter, med last av järnmalm på resa från Utö 
gruvor blev vrak vid Långrogrundet den 13 maj 
1848. Skeppare Per Andersson. 
Källa: Länsmansprotokoll för Nordmalings distrikt. 

Q Skonerten CAROLINA CHARLOTTA på 
~ resa Ystad-Skellefteå förliste den 21 maj 
1848 tre distansminuter norr om Fjäderägg i 
Bottenviken. Skeppare C J Haqwinius. Last 
spannmål. 
Källa: SHM/Härnösands-Posten. 

Q Okänd skonare blev vrak vid Rösnäsfjärden, 
V Furuögrund, Skellefteå, i augusti 1848. 

,Eventuellt identisk med nr 105. 
Källa: COA/Skellefteå museum. 

~ Ett vrak sägs detta år ha påträffats vid Lång
V näs udde inom Skellefteå distrikt. Vrakgods 
flöt i land en halv fjärdingsväg (=2.672 m) från 
strandningsstället. Eventuellt identisk med nr 
104 ovan. 
Källa: COA/Skellefteå museum. 

~ Skonerten HOPPET från Piteå med last av 
v spannmål till Bjurö hamn den 23 november 
med betydande skador. Fartygets öde okänt, 
men troligen blev det ej vrak. 
Källa: Norlings länsmansberättelse i utkast hos Lövång
ers hembygdsmuseum. 



1849 

~ Galeasen ELISABETH, destinerad till Skel
v lefteå, förliste den 19.9 1849. Den ägdes av 
P Moren, Skellefteå (?) och var lastad med 200 
tunnor salt. Den strandade på undervattensklip
pa utanför kusten på Lövångers socken. Osäkert 
huruvida något av fartygets inventarier kund_e 
bärgas. 
Källa: SHM. 

Q Briggen HERNöSAND, 96 svåra läster från 
~ Göteborg, på resa Nederkalix-Newcastle, 
totalförliste efter grundstötning den 25 septem
ber 1849 med last av bjälkar och bräder vid Lilla 
Fjäderäggsgrundet. Besättningen kunde ej kom
ma från haveristen, då storbåten sönderklämts 
av lasten. Båt från Holmön kunde på grund av 
brottsjöarna ej heller närma sig haveristen förrän 
den 27 :e, då bärgning av rigg och inventarier på-

Namnbrädan från briggen HERNöSAND flöt i land i när
heten av Kräkånger (numera Lövsele), Lövånger, år 1849, 
där den sedan dess förvarats. Här visas den av Sigurd 
Andersson, Noret. Brädan som hängt inomhus är i gott 
skick. Den har överlämnats till Lövångers hembygdsmu
seum. Foto Pär Lindström. 
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börjades. Fartyget var totalt sönderbrutet och 
sammanhölls endast av lasten. »Då klippan är ut
satt för alla vindar är det omöjligt att bärga nå
got», skrev kapten Nicolaus Samuel Hedström i 
sin redogörelse till sjöförklaringen inför Umeå 
rådhusrätt den 3 oktober. 

V åren 1982 fick Lövångers hembygdsmuseum 
som gåva ta emot namnbrädan från den förlista 
briggen HERNöSAND. Den hade troligen påträf
fats av de fiskare som förr bodde på Pålholmen 
vid Kräkångerskusten (numera Lövsele). Namn
brädan, som förvarats inomhus, var i ovanligt 
gott skick. 
Källa: Umeå RR och Norra Västerbotten 14 juni 1982. 

1850 

Q Norska skeppet OLAF KYRRE av Kragerö, 
V 127 1/2 läster, kapten Jacob Hansen, på re
sa med last från Bockholmens och Ursvikens las
tageplatser till Hull förolyckades 3/4 mil söder 
Stora Fjäderägg. Under regn, blåst och tjocka 
började fartyget att hugga. Vid fjärde stöten 
gick rorkulten av. Man lät ankaret gå för att hål
la upp stäven mot vinden, men fartyget fortsatte 
hugga och vattnet steg upp i kajutan. Fartyget, 
som låg 13 1 / 4 fot, stod på 7 fots vatten i aktern. 
Stenig botten. Den 14 oktober övergavs fartyget, 
sedan vinden slagit om från SO till NNO, med 
fartygets båtar. I skogen (på Holm ön) påträffa
des fyra personer, »som förde oss till en badstu
ga, där natten tillbringades». Dagen efter begav 
man sig till Holmö by. Däckslasten gick förlorad 
och vid sjöförklaringen ansågs fartyget som vrak. 
Fartyget förekommer ej i 1852 års skeppslista. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen MINERVA av Arendal, 163 svåra 
~ läster, hade också lastat vid Bockholmens 
och Ursvikens lastageplatser, som OLAF KYR
RE ovan, för konsul Seth FranzE!ns räkning. Las
ten bestod av tjära, bräder, bjälkar och splitved. 
Destination London. Fartyget hade avgått den 
10 .10 och strandade den 11.10 kl 5 f m i storm 
och tjocka med snö, varvid däckslasten och två 
man kastades över bord. Kl 12 utsattes slupen 
för att besättningen skulle komma i land, men 
den vattenfylldes och fånglinan slets av. Halv 
fyra kantrade vinden, babords vant måste kapas 
och masterna gick över bord. Fartyget drev mot 
Lilla Fjäderägg. Kl 12 på natten kom skrovet på 
flott vatten, babordsankaret fälldes, men det 
stoppade ej. Fartyget hamnade på Lilla Fjäder
äggs norra del. Storbåten sattes ut och befälha
varen med åtta man tog sig i land på Holmön. 
Kaptenen Petter A Pedersen ansåg att stark 
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strömsättning var orsak till olyckan. Endast 20 
tunnor tjära och en del inventarier hade bärgats. 
Fartyget ansågs bli vrak. 
Källa: Umeå RR. 

~ Skonerten EDWARD från Raumo, Finland, 
v 103,35 svåra läster, skeppare C S Ekroth, 
var det tredje fartyget som strandade vid Holm
ön under samma stormdygn, d v s den 11 okto
ber 1850. Fartyget, som kom från Piteå, törna
de östra sidan av Holmön, en mil (sjömil?) syd 
Stora Fjäderägg. Klockan 9.30 e m rände farty
get på land, kl 10 sprang kryssmasten, kl 10.15 

• var fartyget fyllt med vatten. De ombordvarande 
kunde endast med största möda hålla sig inom
bords. Den 14 nådde man Holmö by och den 15 
påbörjades bärgning av fartygets inventarier och 
last. EDWARD var på resa till Köpenhamn för 
vidare order. Vrak. 294 stänger järn kunde bär
gas, liksom större delen av virkeslasten. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten MARIE från Uleåborg om 34 
v svåra läster blev vrak vid Bjuröklubb natten 
till den 9 nov 1850 med last av koppar, järn och 
styckegods. Kaptenen Johan Simlin frös ihjäl. 
Fartyget var på resa Stockholm-hemorten. öv
riga besättningen bärgades. 
Källa: Norrlandsposten och SHM. 

,Q Skonerten ELLIDA av Stockholm, 86 läs
V ter, skeppare P H Prahm, sjönk den 8 nov 
1850 vid Bodviksgrundet på resa Luleå-Lands
krona med trä. (Eg. inloppet till Bodviksfjärdens 
norra udde.) Fartyget blev vrak. Något av inven
tarierna och lasten kunde bärgas. Fartyget ligger 
numera på omkring fem meters djup och står un
der uppsikt av Skellefteå museum. Vraket foto
dokumenterades 1976 under ledning av Skellef
teå museum. 

Folke Fahlgren, Skellefteå, har i domböcker 
funnit att en fiskare vid namn Boström i Boviken 
var ute för att se till sina fiskredskap. Han såg 
att fartyget var illa ute och rodde för att varna, 
men man observerade ej fiskarens åthävor utan 

rände rakt på ögrundet. Besättningen kunde 
rädda sig i land. 
Källa: Meddelanden XLI-XLII 1978-80, Skellefteå mu
seum, och SHM. 

Q Kronolotsbåten från Bredskär förolyckades 
V den 20 juli 1850 och sjönk utanför Skagen. 
Ombord var lotsfördelningschefen löjt J B J 
Roos, lotslärlingen vid Bredskär Anders Gustaf 
ögren samt bondsonen Lars Larsson från ön. 
Inget ombord kunde räddas. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten F AMILIEN från Ratan, skeppa
V re Anders Norling, kantrade i Norra Kvar
ken 10-11 okt 1850. Det sägs inget om besätt
ningens öde, men sannolikt omkom samtliga. 
Skepparen Anders Norling står t ex som död i 
husförhörslängd för Ratan 1846/52. (Se slupen 
FöRSöKET, nr 96 1846, och skonerten HOP
PET, nr 981847.) 
Källa: SHM/Post och Inrikes Tidningar den 17 .10 1850 
och husförhörslängderna. 

Q En skonert om 29 läster liggande i örefjär
v den utanför Kylören fattade eld den 23 
nov 1850 (en lördag). »Elden uppbrände helt 
och hållet så väl fartyget som last.» Skepparen 
och besättningen så när som på en man var i 
land. Den sistnämnde undkom halvklädd nätt 
och jämnt lågorna. Fartyget ägdes av skepparen, 
som också förvarade 400 kr ombord. Fartyget 
hade i Kalix(?) intagit bräder för att gå till 
Sundsvall. Rester av detta fartyg finns eventuellt 
kvar på udden söder om lastageplatsen. 

Grosshandlare Paul Wikner i Umeå har omta
lat att i hans ungdom låg ett vrak »uppslängt» i 
albuskarna söder om lastageplatsen. Ovisst om 
det är samma fartyg. 
Källa: Umebladet 30.11 1850, SHM/Karlskrona vecko
blad, Paul Wikner. 

Q Finska skonerten MONA havererade hösten 
v 1850 vid Bjuröklubbs lotsplats med 4-5 
mans besättning, som sannolikt klarade sig. 
Källa: COA. 
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Karta 3. 
Redovisade vrakfynd och olycksplatser vid västerbottens
kusten, perioden 1851-1875. 
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1851 

Q Barkskeppet NEPTUN av Umeå totalförliste 
Ö och sjönk i närheten av Bonden den 17 okt 
1851 på resa från Stockholm till hemorten med 
gods och passagerare. Befälhavare J P Bäckström, 
Umeå. Fartyget, som mätte 75,54 svåra läster, äg
des av handlaren Lars Glas, Umeå. Klockan 11 
e m fick man känning av Bonden - »fällde av norr
ut sedan förmärsseglet mistats». Kl 12 började far
tyget sjunka och slupen utsattes. Alla skeppsdo
kument med journal lades i en låda. Kl 0.30 den 
18 okt kantrade fartyget i samma ögonblick som 
besättning och passagerare räddade sig i den tills 
nu på skeppets däck stående storbåten. 

Orsaken till förlisningen var att fartyget börjat 
läcka och att det därvid kom spannmål i pumpar
na, skrev skepparen, som senare blev lots på Bred
skär. 

Enligt J A Linder ordnades ett fyrverkeri i 
Umeå senare på hösten, varvid »inkomsterna gavs 
som hjälp åt de svårt drabbade sjömännen» på 
NEPTUN. 
Källa: Umeå RR och JA Linders dagböcker. 

Q Haxen FRIHETEN om 6 svåra läster total
V förliste vid Järnäs med 120 strömmingstun
nor från Gumboda. Man hade sökt nödhamn på 
resa söderut från Gumboda. Storleken 9,5 läster 
anges också. Skepparen Anders Bäckman knappt 
skrivkunnig. 
Källa: Umeå RR. 

Här kan en förväxling eller ett skrivfel föreligga. 
Den 30 okt sjönk utanför Nordmaling svenska slu
pen FRIHETEN, 9 ,2 läster. Skepparen heter P 
Bäckman. Här har antagits att det är samma slup. 
Källa: FF. 

Q Skonerten NJORD om 56 läster (från Ros
V lagen), byggd på klink, med fem mans be
sättning förutom skepparen E Pettersson, total
förliste den 25 okt 1851 på Gaddens östra udde 
på resa från Stockholm till Gumboda med diver-
se varor. Fartyget hade avseglat den 16 oktober 
från Stockholm. Den 24 okt hade man Gaddens 
fyr i sikte under tilltagande nordlig storm. Kloc
kan 5 e m gick ankars på sex famnars vatten »för 
att reda oss över natten». Den 25 okt kl 1 på nat
ten ökade stormen och sjön ökade. Man lättade 
ankar för att komma från platsen, men i stället 
stöttes rodret loss och fartyget blev manöverodug
ligt, samtidigt som det blev läck. Man satte ut bå
ten för att komma i land, men man fick praktiskt 
taget inget med sig. Då man nådde Gadden stod 
fyrmästaren, fyrvaktaren och två fiskare för att 
hjälpa besättningen och delta i bärgning av inven
tarier. Sjön var dock för hög och man lyckades ej 

komma ombord. Ännu den 31 oktober var man 
kvar på Gadden till följd av dåligt väder. 

Journal utdraget är skrivet på rospiggska, det 
enda som påträffats. Exempelvis »gäck till sägels», 
»gäc.te till hankars», »örgrund», »klarna hupp», 
»Olmön», »rolet» = rodret, »ade» = hade, »örde» 
= hörde, »hut» = ut, »immel» = himmel osv. 
Källa: Umeå RR. 

~ Åländska skonerten VENUS, 78 svåra läster, 
V vrak vid Knivingskallen väst Holmön i bal
last. Strandningen inträffade den 14 sept 1851. 
Besättningen och tacklage bärgades. Förlusten 
beräknades till 6.000 rubel silver. 
Källa: Umeå RR och Kåhre, Den åländska segelsjöfartens 
historia. 

Q Skonerten NEPTUNUS från Roslagen om 
v 46,96 svåra läster, skeppare Nils Ericsson, 
vrak den 29 okt öst fyren på Holmögadd. Enligt 
sjöförklaringen stötte fartyget först på Nygrun
det, sedan drev det över till Snytan - Gaddsny
tan? -varpå det drev mot östra sidan av »Gadda 
fyr», där fartyget stannade. Resan hade börjat 
den 22 okt från »Jemter Sund». Skepparen 
knappt skrivkunnig. 
Källa: Umeå RR. 

~ Ar 1851 förliste 16 fartyg längs norrlands
v kusten, omtalar komminister JA Linder i 
sina anteckningar. För umeflottans del var den 
svåraste förlisningen den som drabbade skoner
ten HOPPET vid öregrundsgropen. Fartyget gick 
under med man och allt. (Jfr Västerbottnisk 
skeppslista.) 

1852 

Q Briggen LONDON av South Shilds om 63 
v svåra läster (ca 230 ton) på resa Norrkö
ping-Gumboda för att komplettera intagen järn
last med trävaror förliste strax före midsommar 
vid Ratan. Sjöförklaring i Umeå den 23 juni. 
Just då lotsen kommit ombord i Ratan kom en 
häftig regn- och vindby och drev fartyget mot en 
undervattensklippa, så att man ej kunde få upp 
det i vind som beräknat. Fartyget kastades som n 
vrak upp på strand. Kaptenen intygade att var
ken han eller lotsen hade skuld i det skedda. 

Alla inventarier och en del av lasten hade förts 
iland vid sjöförklaringen. Befälhavaren hoppades 
att kunna rädda också resten. 
Källa: Umeå RR. 



Q Barkskeppet HERCULES av Jakobstad om 
V:Y 178 svåra läster på resa Jakobstad-Grimsby 
strandade vid Fjäderägg den 21 juli under laber 
kultje med solrök. Började lossa lasten och lägga 
upp den i flottar. Fyra man från Fjäderägg ut för 
att hjälpa till. Kom flott, men då vinden ökade 
måste flottarna lämnas. Gick till segels, men gick 
ånyo på grund. Nödflagg hissades. Fartyget över
gavs sedan det värdefullaste räddats. Efter 2 1/2 
timmars rodd nåddes Fjäderägg. Den 24-26 juli 
fortsattes bärgning av inventarier, som lades upp 
på Fjäderägg. Detta transporterades senare jämte 
160 tolfter plankor till Ratan. Den 1 aug fick 
man fartyget av grundet. Det togs in till Ratan i 
marvatten. Ovisst vad som hände med det sedan. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen WELJET, Uleåborg, 82,91 svåra 
~ läster, befälhavare C E Junnelius, förolycka
des vid Gaddsnytan på resa Hull-Uleåborg den 
25 sept 1852 kl 00.30 på natten med last av kät
ting, garner, färger mm. Kl 6 på morgonen nåd
de man land »halvförfrusna» sedan man efter 
överläggning gått i båten för att bärga livet. 
Strömmen var vid tillfället stark i Kvarken. 
Källa: Umeå RR och SHM. 

Q Skonerten FREDEN från Roslagen, 68,86 
V svåra läster, på resa Stockholm-Sangis, för
olyckades vid Gaddsnytan den 27 sept 1852 med 
last av spannmål, salt och styckegods. Skeppare 
Matts Persson. Halv ett på natten begav man sig i 
storbåten »för att rädda våra liv», men höll sjön, 
då man på grund av svår sjö ej vågade närma sig 
land. Kom i land på Petlandskär och därifrån 
fortsattes till Sävar lastageplats och vidare till 
Umeå. Haveriet hände endast 100 alnar från brig
gen WELJETs olycksplats. 
Källa: Umeå RR. 

Q Finska galeasen JOHANNA, 7 4 läster, för
V olyckades vid Lång-Rataudden den 11 juli 
1852. 
Källa: FF. 

Q Skonerten PATAHOLM, eventuellt en sko
V nert från Pataholm, förliste den 3 okt 1852 
på Skallön, Burvik. Fartyget drev under storm i 
land där. 
Källa: SHM/Dagl Allehanda 12.10 1852. 

Q Skonerten LYCKAN från Nysätra, 12,8 
V svåra läster(?), blev vrak den 2 nov i V 
Kvarken på resa Stockholm-Gumbodaholmen. 
Skeppare JO Löfstedt. Endast en ringa del av 
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lasten kunde bärgas från olycksplatsen vid Ivar
näs krononybygge. 
Källa: FF. 

Q AMALIA från Gävle. Den 15 jan 1852 med
v delades det i Sjöfartsunderrättelser att man 
i Nordstrand, Husum, hittat en bäckplanka, på 
vilken med gula bokstäver stod »Amalia från 
Gävle» .. Fyndet ansågs tyda på att en olycka hänt 
under hösten 1851. Plats okänd. 
Källa: SHM. 

1853 

Q Skonerten URBAN(US), 60 svåra läster 
v från Gävle, strandade den 30 sept vid Uggle
viksskaten nära·byn Ahedens strand i Mjölefjär
den och blev vrak. Fartyget var en däckad ros
lagsskuta, som kom från Nordmaling i ballast, 
troligtvis på väg till Hörnefors. Fartyget kastades 
upp på stranden. Avsikten var att reparera det 
under vinter, men det blev ej gjort, då vinterisen 

Uppgiftslämnaren Alvar Nilsson visar på resterna av sko
nerten URBAN(US) vid stranden av Uggleviksskaten, 
Aheden. Foto Kurt Boberg. 
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Skonerten CERES av Umeå, kapten HG Burström, blev vrak i närheten av ön Bonden i sept 1854. Fartyget hade haft 
många ägare. Vid förlisningen stod brukspatron O R Meullers änka i Umeå som ägare. Se nr 136. 

skadade haveristen. Besättningen bärgades. Plat
sen ligger på västra sidan om Ahedaåns mynning 
och vrakrester fanns sommaren 1978 dels i vatt
net, dels starkt förruttnade på land. (Jfr 1865; 
se även bild sid 25). 
Källa: Ludvig Johansson, Aheden, och Alvar Nilsson, 
Sörmjöle. 

Q En skuta med kolera ombord skall enligt en 
V i bygden ofta framförd tradition ha sänkts 
på »skeppskyrkogården» norr Holmen i Holm
sund samma år som koleran kom till Strömbäck, 
dvs år 1853 på hösten. Känt är att ett fartyg 
kom med kolera till Strömbäck för att lasta glas
varor (se skriften Strömbäck, 1967). Enligt träd
gårdsmästare Helge Edling, Umeå~ lotsson från 
Bredskär - skall hans morfar J P Bäckström, 
som också var lots på Bredskär just denna tid, 
ha bekräftat sänkningen. Däremot är det osäkert 
om de två här nämnda fartygen är identiska. 

Se även EQUATOR år 1886 och Västerbott
nisk Skeppslista, MARIA AUGUSTA. 
Källa: Widar Se Il berg, Holmsund, Helge Edling m fl. 

Q Karavellen BYTINGEN av Vasa, 22 1/9 sv,å
V:.:.Y ra läster, hade på resa Lybeck-Vasa övergi
vits av besättningen i Vasa skärgård, varvid farty
get drivit till havs. Nästa dag kom det mot land 
igen, varvid rigg mm bärgades, varefter fartyget 
åter drev iväg och bärgades den 15 april 1853 av 
förre skutskepparen C M Boström m fl i öppen 
sjö i Bottenviken. Närmare angivelse saknas. 
Källa: Umeå RR. 

1854 
Q Skonerten ST OLOF från Nederkalix total
V förliste vid Ivarsboda i V Kvarken den 29 
okt på ett »undervattenshällegrund» rätt ut från 
Ivarsbodaviken, en sjömil från yttersta skären. 
Befälhavare O A Carlsten. Besättningen tog sig i 
land med hjälp av kustbor. Fartyget skulle gå ge
nom ö Kvarken, men pressades mot svenska kus
ten vid uppblåsande SO vind. Det rådde även 



tjocka och stark strömsättning. Fartyget högg 
och blev liggande tvärs vinden på ett stengrund. 
Sedan man kastat lasten flöt man över, dock en
dast för att fastna på ett större stengrund. Farty
get började läcka betydligt. »För att frälsa våra 
liv lyckades vi kasta oss i (livbåten?) och styran
de mellan brott och bränningar lyckades vi nå 
yttersta skären, där övervarande natten. Dagen 
efter blev vi lyckligen bemärkta och räddade av 
kustbor.» 

Den 31 okt bärgades en del inventarier från 
det helt sönderslagna vraket. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten CERES frän Umeå, 35 läster, be
V fälhavare kapten HG Burström, ägare 
brukspatron O R Meullers änka, blev vrak den 3 
sept 1854 vid Hällgrund 1,25 mil NV Bonden. 
Last spannmål och styckegods. Besättningen på 
fem man räddade sig i land. I ett tvistemål om 
fraktavgifter denna höst intygar Umeås handlare 
att frakten föregående år för en tunna från 
Stockholm till Umeå varit 42 schillingar riks
gälds. Men på grund av kolerafarsotens härjning
ar har den detta år höjts till en riksdaler 24 schil
ling riksgälds/tunna. Jfr Västerbottnisk Skepps
lista, sid 32 (bild sid 42). 
Källa: Umeå RR. 

Q Finsk öppen båt, 8 svåra läster, vrak vid 
V Lillbådan ost Bredskärs lotsplats den 4 okt 
på resa Nykarleby-Umeå. 95 tunnor tjära bärga
des. Jfr haxen FRIHETEN, nr 119 1851, och nr 
149 år 1855. 

Q Skeppet JOHANNES MINDE från Laurvig, 
v 168 svåra läster, strandade på skäret Bjuren 
den 8 nov 1854. Kapten P D Jacobsen. Skeppet 
var på resa Skeppsvik-Bordeaux, då olyckan in
träffade. Det är osäkert om fartyget blev vrak. 
Det sägs dock i samband med sjöförklaringen att 
om fartyget ej skulle sönderslås under vintern 
skulle det repareras till våren. På sjökortet finns 
det vraktecken vid den ungefärliga platsen. 
Sportdykare har också funnit rester av ett stort 
segelfartyg. 
Källa: Umeå RR. 

Q Galeasen VENUS från Gävle om 24,54 svå
v ra läster förolyckades i Bjuröfjärden den 4 
okt 1854 på resa från Haparanda till Stockholm 
med 426 tunnor tjära ombord. Lasten bärgades. 
Källa: Länsmansarkivet och SHM/Dagligt Allehanda 
20.10 1854. 
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Q Skonerten AVASAXA om 211/2 läster, 
V ägare handl A B Edin, Piteå, på resa till 
Piteå förliste 25 okt 1854 vid kusten av Nysätra 
med last av salt. Eventuellt utanför Långviken 
NO Sporren. Skepparen Nilsson var ej medlem i 
Skepparso cietetens begra vningskassa. 
Källa: SHM/Sv Tidn/Dagligt Allehanda 11.11 1854; 
Allan Forsberg, Piteå. 

Q Briggen NEPTUNUS från Arendal, 122 läs
V ter, förliste den 7 sept 1854 i Norra Kvar
ken, skeppare O Knutsen. Fartyget blev vrak. 
Redare G L Halders. 
Källa: SHM/Post- och Inrikes Tidningar 19 sept 1854 
samt Norsk Sjöfartsmuseum. 

Q Galeasen ULRICA, skeppare A G Lindholm 
V från Vätö, lastad med bräder strandade på 
det sk Finngrundet, Grundsunda. Fartyget blev 
vrak, men last och inventarier bärgades. 
Källa: Aö. 

Sjöfolk har i alla tider ansetts vara skrock
fulla. Däri har de likheter med andra män
niskor världen över som lever intimt sam
man med naturen, en natur som var så helt 
avgörande för om man skulle överleva eller 
inte. 

Från Dalkarlså berättas om en sjöman, 
som kom ner till varvet i byn för att gå om
bord på skutan. Men på bogsprötet satt en 
liten varelse och grät. Sjömannen tog det 
som ett omen och avstod från att mönstra 
på. Fartyget gick under på resan. 

I Innertavle bodde skepparen Olof Tafve
lin, född 1815. Han fick en föraning om att 
nästa resa inte skulle gå bra. Han stannade 
hemma. När man kastade loss ropade Tafve
lin till den nye skepparen: »Kom ihåg att 
hon är rank! » Fartyget kantrade och be
sättningen omkom någonstans vid länskus
ten. Vilket fartyg det gällde har ej gått att 
forska fram. 

Det finns fler liknande exempel på sk 
sjömansskrock. 
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1855 

Q Briggen TOIVO av Hull, kapten Henry 
V Todd, med last av salt till Haparanda från 
Cagliari förolyckades den 9 juli 1855 på Gadd
snytan (?) eller Snipan. Fartyget övergavs på 
morgonen, varpå man rodde »12 mil till närmaste 
skär, Gadda». Då man ej kunde få hjälp där, fort
sattes färden med segel till Umeå, dit man kom 
kl 10 e m för att skaffa ångbåtshjälp. »Men då 
ingen fanns att tillgå befraktade jag en skärgårds
båt för att om möjligt bärga något. Fartyget var 
emellertid sönderslaget, fullt med vatten, stäng
erna överbord och plundrat på alla flyttbara sa
ker. Seende ingen möjlighet att kunna bärga nå
gonting, varken av fartyg eller last måste jag över
giva allt, såsom totalt förlorat», skrev kaptenen i 
sin sjöförklaring. (Se även sid 10.) 
Källa: Umeå RR. 

Q Angskonerten ELIDA (svensk) på 30 svåra 
v läster på resa Stockholm-Nederkalix total
förliste vid Rataskäret efter att ha gått från Umeå 
den 13 sept. Den 14 sept kl 2 på natten rämnade 
fartyget mitt itu på östra sidan av Rataskäret någ
ra kabellängder från södra inloppet till Ratan. 
Kapten LA Bergner. 

Första ångbåtsolyckan i Umeå rådhusrätts pro
tokoll; § 248. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten DYGDEN om 72,35 svåra läster, 
v tillhörig brukspatron I A Berghalm.på Rick
leåborg och Robertsfors bruk på resa Piteå
Köpenhamn med trälast, gick på grund i snötjoc
ka vid Prästskäret, Dalkarlså, »där det torde bliva 
vrak». Kapten J J Marin. Fartyget var byggt på 
klink och kravell. 

Kapten C J Hellberg, Dalkarlså, intygade inför 
rätten att det för vilken skeppare som helst varit 
omöjligt att med fartyget hålla sjön på det ställe 
och den belägenhet skonerten DYGDEN påträf
fades. 
Källa: Umeå RR. 

Q En slup förliste den 14 juni 1855 i Norrfill
v ningsviken, Degerfjärden, norr om Husum. 
Ägare handlaren Johan ödberg, Örnsköldsvik. 
Skeppare Jonas Lundqvist, last ved. 
Källa: SHM/Tidningen Gefle 3 juli 1855. 

Q Skonerten GUSTAF från Stockholm, 30,69 
V svåra läster, på resa Haparanda-Apenrade 
med tjära och bräder sprang läck och övergavs 
den 22 okt 1855 flytande i marvatten nära Gam
melhamn, Blackefjärden, Lövånger. Besättningen 

kom med stor möda i land vid Språngsvarpet. 
Lilla båten sönderslagen. Kapten J B Pettersson. 
Fartygets slutliga öde ovisst. Möjligen kan det ha 
drivit mot finska kusten. 
Källa: Umeå RR. 

,<:;;;\ Den engelska briggen JO VED på resa 
V Cagliari-Haparanda förliste den 9 aug 1855 
på ett undervattensgrund omkring 12 mil från 
Gadden. Last salt, kapten Henry Todd. Fartyget 
blev vrak. 
Källa: SHM. 

Q En mindre båt från Vasa, Finland, skeppare 
V Carl Rusk, havererade den13 akt 1855 på 
Lillbådan utanför Bredskär, då den var på hem
väg med salt. De tre personerna ombord lyckades 
ta sig i land på skäret, där de påträffades av lots
åldermannen J P Bäckström i svårt medtaget till
stånd. En var så illa däran att han var helt likgiltig 
för räddningen. 
Källa: Skellefteå Tidning den 24 okt 1855 (även Umebla
det). 

Q En halvdäckad finsk galeas påträffades den 
v 6 okt 1855 på Hällgrundsskäret, Bygdeå, av 
fiskarna Johan Bäckman, Nils Gustaf von Ahn 
och Nils Forsgren i Näs, Bygdeå. Skäret ligger en 
halvmil ut i öppna sjön. Den övergivna galeasen 
var genomskjuten av »svåra» kanonkulor, liksom 
att masten var genomskjuten av en kanonkula. 
Alla inventarier saknades utom en knippa kapat 
tåg och en gammal rysk flagga, som uppfiskades 
från det vattenfyllda rummet. 

Detta hände under Krimkriget då engelska 
krigsfartyg låg utanför den svenska kusten för 
att förhindra transitohandeln mellan Sverige och 
Finland, som då tillhörde Ryssland. En liknande 
händelse inträffade bl a i Alands hav där en ume
skuta sköts i sank. 
Källa: Skellefteå Tidnin_g den 24 okt 1855 och Västerbott
nisk skeppslista. 

Q Skonerten ELIDA från Umeå, skeppare Per 
v Säfsten, 18 läster, blev vrak den 30 juni vid 
kusten av Norums by med last av ved. 
Källa: FF. 

~ Jakten CARL ADOLPH från Sölvesborg, 
V 27 svåra läster, blev vrak den 7 nov på 12 
alnars djup utanför Sörböle by. Lasten bestod av 
770 tunnor korn. Fartyget var på resa Stock
holm-Skellefteå. Hela besättningen på fem man 
omkom. Spillror av fartyget funna på stranden. 
Källa: Länsmansberättelsen och SHM., 
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De västerbottniska museerna har få namnbrädor efter förlista fartyg jämfört med museerna i södra Sverige. Här visar 
dock Peter Gustafsson, Skellefteå museum, på namnbrädan efter förlista norska skeppet SKOVMAND. Foto Kurt Boberg. 

Q Slupen MINNET - sannolikt hemmahöran
v de i Umeå - på resa från ön, Umeå, till 
Härnösand med ved, återfanns kantrad den 2 
augusti 1856 till sjöss utanför Grundsunda. 
S1rnppa.re Leufstadius. Vraket hittades av skep
paren Alberg (?) från Roslagen. 
Källa: SHM/SvD den 28 nov 1856. 

1857 

~ Norska skeppet SKOVMAND om 290 (272) 
v svåra läster, hemmahörande i Tönsberg på 
resa Nederkalix-södra Frankrike, strandade på 
Skötgrund tre tyska mil utanför Ursvikens hamn 
den 11 okt 1857. Kapten Bull. Skrovet såldes 
för 400 Rdr. Namnbräda från fartyget finns på 
Skellefteå museum, överlämnad av Carl Lund
gren i Bjuröklubb år 1956. 
Källa: Aö och Skellefteå museum. 

Q Skonerten FRIGGA, skeppare E Tegström, 
V (Umeå?), sannolikt vrak den 20 sept 1857 
utanför nordmalingskusten. Närmare plats anges 
ej. 
Källa: Länsmansprotokoll för Nordmalings distrikt. 

1859 

Q Galeasen TRE BRÖDER från Piteå, 46,57 
V svåra läster, totalförliste den 13 sept 1859 
vid Holmön på resa Piteå-Habersleben med trä
varor. Skeppare B Sandelin. Vid elvatiden på 
kvällen törnade fartyget på grund bland svåra 
bränningar, bullerstenar och klippor. Besättning
en tog sig iland på Halågersgrundet, Holmön. 
Olyckan, som ägde rum i svår NO storm, sades 
bero på att det varit omöjligt att se Fjäderäggs 
fyr. Sannolikt kunde inget bärgas. 
Källa: Umeå RR. 
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Q.. Slupen FART, 13 svåra läster från Gamla 
~ Karleby, sirnppare E G Oriander, på resa 
från Bj örneborg till Gamla Karleby med 190 tun
nor salt och med tre mans besättning och fyra 
passagerare strandade den 25 okt på Sydostbrot
ten. Fartyget kantrade och alla kom i vattnet, 
varpå fartyget flöt iväg. 

Fem personer frös ihjäl eller drunknade. De 
två överlevande räddades av krå.Kenbor, då de 
kom flytande på slupen, som var så sönderslagen 
att den knappt flöt. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten JOHANNA av Gävle, 42,2 svåra 
'eY läster på resa Bureå-Sönderborg, kapten 
C O Falk, strandade den 7 nov på Lillklinthällan 
ost Holmön. Besättningen tog sig i land på Äng
esön och härbärgerades hos bonden Anders Pers
son. När man någon dag senare skulle bärga in
ventarierna mm var vraket borta, sönderslaget 
eller drivet till sjöss. 
Källa: Umeå RR. 

1860 

Q År 1860 var ett av de svåraste för fartygen 
V på Kvarken. Skonerten ELMA, kapten I 
Wallin, på resa från Gotland till Sikeå med spann
mål, förliste vid Storkallegrund, Holmön, den 13 ' 
nov 1860. Fartyget mätte 41,92 svåra läster. 
Kl 9.45 på kvällen slog fartyget i först med ak
tern och sedan med »förrn>. Hög sjö bröt över 
fartyget, stormen ökade. För att rädda folk och 
gods kapades riggen. Kl 9 f m den 14 nov kom 
en fiskarbåt från Storkallegrund och bärgade 
en del av besättningen. övriga gick i slupen. En
dast nödvändiga livsförnödenheter, två kompas
ser jämte fartygets flaggor kunde bärgas. Med 
största fara nåddes land. Stormen fortsatte till 
den 16 nov, då fartyget slogs av grundet och 
drev till sjöss. Då hade redan den innehavda las
ten runnit ur fartyget. Vrak? 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten FöRSöKET av Piteå förliste 
v natten till den 5 okt i östra Kvarken. Farty
get, som mätte 40 läster, ägdes av konsuln Win
roth, skeppare H J Burstrand. Det var på resa 
Piteå-Stockholm med tjära och bräder. Det gick 
på vid Storkallegrund, men bröts loss och fördes 
till Korsö lotsplats på finska sidan, där det blev 
vrak. Besättningen bärgades. 
Källa: Västerbottens-Kuriren/N Ahlgren. 

Anm: 159, 160, 161 och 162 påstås i källan ha inträffat 
vid Storkallegrund, Holmön. Något sådant grund finns ej. 
Möjligen avses Storgrundet i ö Kvarken eller Sönnerst
grundkallen vid Holmögadd. 

~ Norska briggen FRIMODIG sjönk den 4-5 
V okt ost Holmön (Storkallen) på resa från 
Uleåborg med last av järn och trävaror. Alla räd
dades. Kapten Haslund. Fartyget finns ej i nors
ka skeppsregistren. 
Källa: Lhb, SHM och Norsk Sjöfartsmuseum. 

Q Samma natt gick ett annat norskt fartyg, 
V som också kom från Uleåborg, förlorat på 
ungefär samma plats som föregående. Fartyget 
(namn okänt) hade ungefär samma last. Även i 
detta fall räddades manskapet. 
Källa: Västerbottens-Kuriren/N Ahlgren. 

Q Skonerten WILMA av Piteå sjönk den 5 okt 
v 1860 ost Holmön på resa StocKholm-Piteå 
med spannmål och styckegods. Alla ombordva
rande omkom. 
Källa: Lhb. 

Q Skonerten AGNES av Nederkalix på resa 
V Stockholm-Kalix med last av bl a spann
mål, kaffe och garn samt 22 levande grisar, sjönk 
i östra Kvarken den 20 nov 1860. Besättningen 
räddades, men allt annat gick förlorat. Olyckan 
skall ha berott på att kaptenen tog miste på lot
sarnas lantärna, vilken han trodde var från ett 
fartyg i sjön. Grisarna förlorades på det sättet 
att några brännvinsfat rullade över däcket och 
rev med sig dem alla i vattnet. 
Källa: Lhb och Västerbottens-Kurirern/N Ahlgren. 

~ Skonerten PANDORA av Luleå sjönk hös
v ten 1860 i östra Kvarken i den omtalade 
svåra höststormen detta år. Närmare detaljer är 
ej kända. 
Källa: Lhb. 

Q En grundstötning med lycklig utgång hände 
~ skeppet ONNI, kapten Aspegren, Gamla 
Karleby. Även detta fartyg hade inrapporterats 
förlist i östra Kvarken och i staden hade kyrk
klockorna ringt. De hade knappt tystnat, då kap
ten Aspegren kom åkande landsvägen in till sta
den. 

Hans fartyg hade visserligen ränt på grund, 
varvid hela besättningen emot hans order lämnat 
fartyget. Men ONNI flöt snart därefter loss från 
grundet, varpå kaptenen ensam under 30 timmar 
i en rivande ostlig storm seglade sitt fartyg in 
mot svenska kusten. Ett norskt skepp påträffade 
denne flygande holländare och tog honom med 
in till Piteå, varifrån han landvägen begav sig mot 
hemmet. (Jfr briggen ONNI 1883.) 
Källa: Västerbottens-Kuriren/N Ahlgren. 



r,;;;:;.. Utanför Holmön påträffades denna höst 
v massor av vrakgods, bl a en namnbräda från 
skonerten BERNHARD, som väntats till Sikeå, 
men som gått under med sin besättning. 
Källa: Västerbottens-Kuriren/N Ahlgren. 

Q Vid Obbola hittades samtidigt en namnbrä
v da märkt CARIN CECILIA, ett fartyg som 
sannolikt sönderslagits. Platsen dock obekant. 
Källa: Västerbottens-Kuriren/N Ahlgren. 

Q Briggen DO ROTHEA ( ev DO RTHEA), 
V norsk, 150 läster, på resa London-Ytterst-· 
fors blev vrak vid Blackkallen den 9 sept. 

Briggen var fem år gammal och ägdes av hand
laren J W Prebensen, öster-Risöer. Skeppare T 
Thorwildsen. Besättning, rigg och inventarier 
bärgade. 
Källa: Länsmansarkivet. 

Q Slupen LOVISA från Dalkarlså, 28 svåra 
'('.:} läster, blev vrak den 17 sept vid Storhällan, 
Kallviken, sedan man bärgat inventarierna m m 
från förolyckade briggen DOROTHEA (se ovan). 
Kapten N J Boström. Ägaren Erik Häggström 
Eson skaffade senare en ny slup med samma 
namn. 
Källa: Umeå RR och Västerbottnisk skeppslista. 

r;;;;., Norska briggen PRöVESTEN påträffad 
V med kapade master och utan besättning till 
havs. Inbogserades med last av bräder till Djup
viken av ångaren BERZELIUS. 
Källa: Lhb. 

1861 

Q Galeasen FÖRENINGEN av Umeå, 29 svå
v ra läster, på resa Skellefteå-Stockholm, 
skeppare Nils öberg, övergavs den 23 augusti på 
Uddmanshällan vid södra änden av Lövö Ny
grund » ... för att rädda mitt och besättningens 
liv». Lasten bestod av 451 tunnor tjära från 
Tåme. Troligtvis ägdes fartyget av skepparen. 
Vinden hade dött ut och fartyget vägrade gå 
över stag och fördes mot grundet genom stark 
strömsättning. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten FREDEN från Vasa, skeppare 
~ Herman Svanström, var i akt 1861 på resa 
från Gamla Karleby till Köpenhamn med last av 
tjära och beck. Skonerten mätte 10 1/2 läster. 
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Den 11 akt avseglade man från Gamla Karleby. 
Kl 8 e m pejlades Norrskärs fyrbåk i St V 3/4 V, 
vinden SSO med tilltagande kultje. Tilltagande 
storm och mulen luft, ökad sjö. Fartyget börja
de ge vatten, pumparna måste gå för jämnan. 

Klockan 2 på natten kom besättningen akter
ut och sade att de inte mer orkade pumpa, men 
befälhavarens svar var att de måste hålla ut så 
länge som möjligt, då de inte kunde gå mot land 
på natten. Hög brytande sjö, flera svåra sjöar 
överspolade fartyget. Mellan kl 8 och 12 f m 
ökande storm, tjocka och ökad sjö. Vattnet öka
de i pumparna. Kl 11 sprang storseglet totalt 
sönder. Kl 12 slogs bredgångsporten om babord 
ut, och däckslasten slogs loss. 

Kl 1 /2 6 e m kom besättningen andra gången 
och sade att de inte orkade mera och att man 
måste söka någon hamn. Kl 6 begynte man att 
länsa ner mot svenska kusten. Styrde åtskilliga 
kurser för att klara brott och sjöar. Kl 1/2 10 
hissat lotsgös på förtoppen, gjorde ankarna kla
ra. Kl 11 in mot land och ankrade mellan Gås
grund och Långroudden. Ankaren höll inte, be
sättningen var uttröttad och ingen annan hjälp 
fanns att tillgå. Kl 4 övergavs fartyget, som san
nolikt blev vrak. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen HILDA om 137 svåra läster, hemma 
V i Sundsvall, kapten Christoph Bredenberg, 
på resa Köpenhamn-Skellefteå, totalförliste den 
12-13 akt på Jonsgrundet, Lars Nilshällan, Snö
an. I tron att han hade Wargö gaddar på finska 
sidan i sikte ändrades kursen till NO med grund
stötningen som följd. »Besättningen tog genast 
till båtarna, vilka redan var av sjön lösryckta från 
fartyget. Vid försök att bemanna dem kantrade 
de, varefter folket försökte rädda sig i det ännu 
kvarliggande vraket. Men då saknades styrman
nen A P Fisch och kocken Edvard Eriksson», vil
ka drunknade. Svårt skadad fick kaptenen och 
den övriga besättningen invänta hjälp i 48 tim
mar. Hjälp kom från Järnäs lotsplats och Kylörn. 
Besättningen landsattes i Sörbyn. Då fartyget 
lämnades var hela botten ur. Endast obetydliga 
rester av fartyget (bult och spik) kunde bärgas 
på Snöan. De två båtarna drev i land sönderslagna. 

Tre av lotsarna från Järnäsklubbs lotsplats fick 
både penningersättning och medalj för sina insat
ser vid räddningen av HILDAs besättning. 
Källa: Umeå RR, Lotsverkets rullor. 

Q Skonerten LEJMAUS, 79 läster, hemma i 
v Jakobstad, på resa hemorten-Cadiz, total
förliste den 10 nav 1861 med last av tjära, plan
kor och bräder vid Engelska hällan, ös_ter om 
»Halö-strömmen», Holmön. Olyckan hände i till
tagande tjocka med frisk ONO vind. Fartyget 
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kom högt på land. överbrytande sjöarna förvand
lades till is. Endast en obetydlig del av inventari
erna kunde räddas. Besättningen fick skydd i en 
bastu på Halön, » ... men står icke namn uppå det 
uti G Klints sjökort». 
Källa: Umeå RR. 

Q En mindre finsk båt blev vrak vid Svartbå
'CJ dan, Holmögadd, sedan den gått i två delar 
efter grundstötningen på resa Vasa-Umeå. Fyr
mästare E Pettersson, fyrvaktaren J V Grubb
ström och pigan Eva Maria Anders Dotter rädda
de med fara för eget liv de tre besättningsmän
nen. De två männen belönades av den ryske tsa
ren. Se vidare sid 10. 
Källa: FSÄ/Lotsdirektören. 

1862 

Q Skonerten INGEBORG, 83,11 svåra läster, 
v av Roslagen på resa Raggarön i öregrunds 
skärgård till Hörnefors med järnmalm, totalför
liste på Måkläppshällorna ost om Norrbyskär ef
ter grundstötning den 5 juni 1862. Fartyget ha-
de lotsen Jonas öberg från Järnäs ombord. Vid 
grundstötningen sjönk fartyget så att vare sig 
skrov eller rigg var synliga (17 famnars djup). Be
sättning och lots tog sig i land på Vaplan, samt 
sedan med bredskärslotsar till Bredskär och vida
re till Umeå. Lotsfördelningschefen i Umeå hem
ställde vid rådhusrätten att undersökning skulle 
göras om lotsen varit vållande till olyckan. Skep
paren hade ej märkt någon vårdslöshet hos lotsen, 
som varit nere i tio minuter i kajutan och druckit 
kaffe strax före olyckan. Kaptenen hade samti
digt varit i kajutan. Bästemannen vitsordade att 
lotsen varit nykter. Ovisst hur det gick för lotsen. 
Källa: Umeå RR. 

Q Norska skeppet CIVIL från Drammen, kap
V ten Otto Ambjörnsen, på resa Nederkalix
Santander i Spanien med bjälkar och plankor 
strandade på Mellersta Sydostbrotten den 9 sept. 
Besättningen utom kaptenen räddade sig över till 
fyrskeppet. Den 10 kom besättningen åter för att 
hämta kaptenen. Masterna var då upptryckta och 
överskeppet krossat. Svår storm och tjocka ansågs 
ha orsakat olyckan. CIVIL mätte 212 svåra läster. 

Fartyget kom senare loss och drev till i höjd 
med Ratan, där det togs om hand av lotsarna. 
Besiktningen gav vid handen att reparation ej var 
möjlig. CIVIL var bl a ryggbruten. Fullständig in
ventarieförteckning och värdering ingår i akten. 
Källa: Umeå RR och kronofogden i Umeå fögderi. 

Q Skeppet FLORA från Tönsberg om 280 svå
v ra läster på resa Nederkalix-Barcelona total
förliste vid Gadden den 11 nov 1862 efter att ha 
pressats tillbaka in i Kvarken av sydlig tilltagande 
storm och tjocka. Skeppet, som pejlat Långro
grundet, strandade SO om Gadden med kapad 
rigg. Folk från land hjälpte besättningen på mor
gonen, sedan den tillbringat hela natten på vraket. 
Kapten Peter Bronn. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen JOHN BULL, ägare G W Schröder, 
v Riga, kapten B Lemeke, 119 svåra läster, på 
resa från Uleåborg till hemorten i ballast, törnade 
den 22 nov på Storviksågern öster om Grossgrun
det, Holmön, och blev vrak. Besättningen måste 
uppehålla sig på det obebodda skäret i två dygn, 
innan den togs om hand av holmöbor. 

Auktion hölls på skrov och inventarier. Skro
vet inropades av handlaren C G Moritz, Umeå, 
för 102,50 riksdaler. Fartyget hade kastats mel
lan stenarna och var avriggat. »Var ej annat än 
som vrak att anse.» 
Källa: Umeå RR och kronofogden i Umeå fögderi. 

~.Finska karavellen LYCKAN om 20 svåra läs
V ter från Kristinestad, Finland, blev vrak den 
22 okt vid Björkåsens fiskeläge på resa från 
Petersburg med mjöl. Besättningen med skeppa
ren Johan Palm räddades av ortsbor. LYCKAN 
var byggd 1856. 
Källa: L.ark och Lhb. 

Q Angskonerten ALKU från Uleåborg sattes 
'e:J den 5 nov 1862 i sjunkande tillstånd på 
grund i Bjuröfjärden på resa Uleåborg-Stock
holm med passagerare. Fartyget kom sedermera 
därifrån utan skada. Kapten SA Wahlberg. 
ALKU var i trafik ännu 1895. 
Källa: L.ark och Uleåborgs museum. 

Q Skonerten MARIA, 46,59 svåra läster, in
V köptes till Robertsfors bruk 1851 och repa
rerades. Fartyget begagnades till ål: 1862, då det 
avskrevs ur böckerna. Vraket är nedstenat vid 
timmerelevatorn i Sikeå. 
Källa: Robertsfors bruksarkiv. 

Q Barkskeppet JENS LASSEN, tillhörigt re
v deriet I L Ugland i Arendal, byggt av ek i 
Rotterdam 1841, förliste den 13 eller 16 sept -
en majdag enligt Otto Lundström i Husum -
1862 vid Långrohällan på södra udden av inlop
pet till Bergöfjärden söder om Husum. Fartyget, 
som mätte 359 1 /2 läster, torde vara identiskt 



med de rester av svartek som påträffats av arnäs
bor, vilka förvärvat bärgningsrätten för tillverk
ning av »gubbar». En del av kölen finns på Grund
sunda hembygdsmuseum. 

Vid Skags lotsplats var det vanligt att lotshust
rurna ryckte in när männen var upptagna av 
tjänsten. Lotsen Wikströms hustru rodde ut till 
JENS LASSEN men blev försmådd, kaptenen 
tackade nej till kvinnohjälp. När kapten C Thor
vildsen seglat några distansminuter gick han på 
grund. 

Enligt en tradition skall fartyget ha varit slav
skepp. I folkmun gjordes månget främmande far
tyg till f d slavskepp, vilket naturligtvis ibland 
kunde ha haft sin riktighet. 
Källa: SHM, Norsk Sjöfartsmuseum och Otto Lundström, 
Husum. 

Q En däckad finsk båt med tre vuxna arbets
V sökande finnar med sju barn blev vrak vid • 
Sandgrundsudden mellan Bjuröklubb och Blacke. 
Sannolikt klarade sig människorna. Inget sägs om 
båtens storlek. Olyckan hände 1862. 
Källa: L.ark. 

~ Skonerten MATHI~_S från Narva (Ryss-
v ·land) om 78 ryska laster blev vrak pa ost
kusten av Holmön vid Malgrundet den 19 sept 
1862. Skeppare Ignatur Hitroff. Besättningen 
räddades och lasten, bestående av mjöl mm, bär
gades till Umeå och Djupvik. 

Som ett följdmål inför Umeå rådhusrätt fick 
skepparen Erik Tegström den 2Ö okt förklara, 
varför han med slupen HERCULES från Umeå 
hamnade i Vasa i stället för i Byviken, Holmön, 
där han skulle ta ombord de bärgade inventarier
na från MATHIAS. Enligt sjöförklaringen berod
de »felseglingen» på att en svår storm hindrade 
fartyget. 
Källa: Umeå RR och kronofogden för första fögderiet. 

Q Fregattskeppet NEIV A från Ryssland på
~ träffades som vinddrivet vrak sönderslaget 
och förstört vid Holmön hösten 1862. Inga när
mare positionsbestämmelser ges i landshövdinge
berättelsen. 

1863 

Q Skonerten INEZ av Gamla Karleby, 78 svå
v ra läster, kapten Alexander Möller, med 
last av råg och tobaksblad, totalförliste hösten 
1863 vid Malgrundet, Holmön, på resa Riga
hemorten ( eg mellan Malgrundet och Gaddens 
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fyr). 
»Den 31 okt passerades Norrskär, länsades un

dan, kompassen alldeles vill genom den svåra sjö
gången, så att den slingrade 4-5 streck åt ömse si
dor. öster om Norrskäret slog fartyget hårt iste
nar. Trots pumpning steg vattnet 5-6 fot i akter
piken. För att rädda besättningens liv styrdes mot 
närmaste land, då fartyget hotade sjunka för var
je ögonblick. Den 1 nov omkring kl 2 på natten 
törnade fartyget flera gånger i så hårt att man be
farade att det skulle gå i stycken. Fartygets hand
lingar utom skeppsjournalen bärgades.» Kl 10-11 
f m fick man ut storbåten och kom i land på 
Gadden. Kaptenen hette Alexander Möller. 
Källa: Umeå RR. 

Q Slupen WÄNTA LITET om 10 svåra läster 
~ inköptes till Robertsfors bruk från Wiklund 
& Ahman, Skellefteå, för· 900 riksdaler. Fartyget, 
som användes för fraktfart på Finland, avskrevs 
1863. Vraket ligger sänkt i det nu igenfyllda sk 
Katthavet i Sikeå, där enligt kamrer Axel Nor
ström, Robertsfors, högbanan till massaskjulet 
senare drogs. 
Källa: Robertsfors bruksarkiv. 

1864 

Q Norska skeppet AMAZON om 185 lästers 
~ dräktighet, eller cirka 600 registerton, på 
resa Torneå-London totalförliste vid Malgrundet, 
Holmögadd, den 17 okt 1864. Last plank. Orsak 
till olyckan angavs vara sådan snötjocka att man 
ej såg Gaddens fyr. Kapten och redare H A C 
Sunne,Arendal. 

För sina insatser vid bärgningen av besättning
en erhöll fyrmästaren E Pettersson och fiskaren 
C A Andersson belöning. Se det inledande kapit
let, sidan 11.1 
Källa: Umeå RR m fl. 

Q Svenska slupen BARSVIKEN från Härnö
~ sand om 25 läster, skeppare E Nordin, blev 
vrak vid Vånöra fiskeläge den 11 nov på resa 
Stockholm-Törefors. Lasten bestod av spannmål 
och styckegods. Besättningen räddade sig, nära 
förfrusna, i land följande dag. Auktion hölls den 
22 nov i Bjuröklubbs hamn av landsfiskal Noring. 
(Även 1865 anges som strandningsår.) 
Källa: Umeå RR. 

1. Skonerten SCHAMYL om 28,59 svåra läster, hemma 
-i Piteå, totalförliste den 4 dec 1864 i Kolhuskroken, 
Holmögadd. De närmare omständigheterna beskrivs i 
det inledande kapitlet, sid 12. 



50 • 1865 

Fartygskollisioner var inte vanliga längs den västerbottniska kusten, men år 1865 kolliderade norska briggen TO SöSTRE 
från Tönsberg och det till Umeå nyinköpta engelska barkskeppet CITY OF MANCHESTER. Det sistnämnda (se bilden) 
döptes om till MARIA AUGUSTA. Tillhör Västerbottens museum, Umeå. 

1865 

Q Briggen LOVISA av Sandefjord på resa 
v Swinemlinde-Jakobstad totalförliste i 
ballast den 29 maj i närheten av Gaddhällan ef
ter att ha kolliderat med ett större drivande »is
block». Fartyget fick bogen intryckt och sjönk 
efter endast 15 minuter. Besättningen räddade 
sig i livbåten. Fartyget mätte 100 läster. Kapten 
var Anders .Christian Jacobsen. 
Källa: Umeå RR. 

Q Norska skeppet CHUILIOVE (stavningen 
'eY osäker), 102 läster och hemmahörande i 
Kragerö, på resa till London med sparrar och 
plank från Kåge, strandade i mitten av septem
ber under mörkt väder på Holmölandet. Ingen 
närmare precisering görs. Besättningen räddades. 
Ar 1864 fanns i Kragerö 111 fartyg av olika stor
lek, dock ej CHUILIOVE. 
Källa: SNT onsdag den 22 sept 1865 samt Norsk Sjö
fartsmuseum. 

Q Fartygskollisioner var inte så vanliga längs 
~ denna kuststräcka, trots att skeppen rörde 
sig i ganska trånga vatten. Den 11 sept kollidera
de emellertid norska briggen TO SöSTRE från 
Tönsberg, 93 svåra läster, kapten N M Norrström, 
och barkskeppet CITY OF MANCHESTER, kap
ten C O Forsberg, Umeå, under kryssning utan
för Bredskär. Det norska fartyget fick en del av 
riggen, segel, mast mm ramponerade. Fartyget 
var på resa Caen-Umeå. CITY OF MANCHES
TER döptes om till MARIA AUGUSTA, ägare 
AF Scharin. Hur stora dess skador blev framgår 
ej. Fartyget hade kolera ombord. 
Källa: Umeå RR och V XSTERBOTTEN 197 5 /1. 

Q Någon gång under perioden 1865-1870 för
'e:;/ liste en finsk skuta med last av kreatur på 
västenrnnten av Ahedaån, där det fortfarande 
finns vrakrester kvar. Skutan var på väg till Umeå 
från Finland, men missade inloppet till Umeå/ 
Holmsund. »Min farfar, som gifte sig 1865, köp-



te det året i samband med strandningen en häst 
av finnarna och den gick under namnet Finn
blacken. Man hade kor, grisar och hästar om
bord», berättar uppgiftslämnaren Ludvig Johans
son i Aheden. (Se även URBAN(US), nr 132 år 
1853.) Det talas också om ett vrak på östra sidan 
Ahedaån. Det har dock ej gått att verifiera. 

Q Skonerten FRIGGA av Aland om 79,30 
'eY svåra läster på resa Skellefteå-Nakskov, to
talförliste den 1 7 juni 1866 på ett grund i närhe
ten av Gaddens fyr. »Ostkusten av Gaddens båk
skär» anges även. Fartyget hade last av bjälkar 
och plankor. Olyckan hände i regn, tjocka, 
strömsättning och lindrig storm. Inventarierna 
bärgades, intygar skepparen som skriver »L 
Petter Son Befel-havare». 
Källa: Umeå RR och Kronofogdeberättelsen, som också 
upptar en detaljrik inventarieförteckning. 

Q Svenska slupen EDLA, hemort obekant, 
~ blev vrak vid södra udden av Vännskären 
ost om Sikeå, natten mellan den 30 och 31 aug. 
Fartyget var på resa Skellefteå-Stockholm. Vra
ket inbogserades till Sikeå. Det är ovisst vad som 
sedan hände med det. 
Källa: Ubl och Lhb. 

Q Angskonerten DANIEL, 22 nyläster eller 
'eY 183 ton, kapten Olle Häggström (Skeppar
Olle), på resa Stockholm-Umeå, gick på grund 
och sjönk i Kalmarsund, Norrbyskär, den 1 okt 
1866. Passagerare och besättning räddades. I las
ten ingick bl a säd. Fartyget togs upp nästa vin
ter. På grund av rådande nödår och svält i byg
den, såldes den skadade säden. Den hade dock 
tagit smak av den dyiga botten. I folkmun kalla
des fartyget därefter »Dyngdaniel». 

Enligt Curt H Assarsson, Angsjöfarten på 
Norrland, inträffade haveriet på örefjärden och 
enligt tradition bland bl a lotsarna på J är näs 
skulle olyckan ha hänt vid ingående till hamnen 
i Kylörn och inte på utgående därifrån. 

Efter bärgningen bogserades haveristen till 
Stockholm och byggdes om totalt. Fartyget fick 
bl a nytt maskineri samt döptes om till NORR
LAND. Den gamla maskinen såldes till sågen i 
Klemensnäs. 

Fartygets befälhavare skall ha signalerat efter 
lots vid Skag. Då ingen kom, rodde styrman och 
en passagerare i land. Lotsarna låg då och sov på 
vinden,» ... i dålig kondition». En av lotsarna fick 
avsked för upprepat fylleri. 
Källa: Umeå RR; C H Assarsson, Angsjöfarten på Norr
land; K E G Söderberg, Lotsarna på Ulvön. 

1865-1867 • 51 

Q Slupen ANNA MATHILDA av Väddö på 
~ resa Strömsholm--Olofsfors med 2.400 
centner 1 järnmalm ( enligt journalutdraget hack
spikgruvemalm), totalförliste på Långrogrundet 
den 23 okt 1866. Besättningen tog sig i land på 
Tjäruskär. Fartyget mätte 18,5 svåra läster. 
Skeppare A Backlund. 
Källa: Umeå RR samt SNT. 

1867 

Q Skonerten HENGIST av Aland på resa 
le::J Sirnllefteå-Odense sjönk vid Notholmen, 
Nordmaling, men kunde varpas in till Nothol
mens brygga, sedan däckslasten lossats. Farty
gets slutliga öde okänt. Kapten GE Nordlund. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skeppet OCEAN av London om 93 nyläs
'e)' ter på resa Skeppsvik-London med last av 
spiror, plank och splitved totalförliste mellan 
skären Haddingarna utanför Holmsund den 8 
nov 1867. Fartyget drev redlöst i hård storm 
upp på grundet. I journalutdraget vid sjöförkla
ringen nämns även närheten av Bredskär. Vinden 
var SO. En del av lasten och inventarierna och 
riggen bärgades. • 
Källa: Umeå RR och kronofogden i Umeå distrikt. 

Q Många olyckor till havs blev naturligtvis ald
'e;:/ rig eller sällan kända på grund av dåliga 
kommunikationer. Hur många liv Kvarken och 
intilliggande delar av Bottenhavet och Bottenvi
ken krävt, får vi aldrig reda på. Men med hänsyn , 
till den livliga trafiken även i små båtar måste 
antalet vara stort. Detta är i korthet en berättel-
se från 1867, då elva personer - alla finländare -
i sista stund blev räddade sedan deras båt - san
nolikt stor som en skötbåt - sönderslagits på 
klippön Bonden. 

Det var kapten Flory förande ångfartyget 
THULE på resa söderut från Umeå, som den 27 
augusti detta hungerår räddade de elva, nio män, 
en kvinna och ett litet barn. Men egentligen var 
det kaptenen på ångaren BERZELIUS som upp
täckt de nödställda och varskott Flory, då de två 
fartygen möttes strax innan. 

De elva hade vistats på ön i tre dygn utan fö
da. Från THULE utsattes en livbåt med andre 
styrmannen och ett par man. Man kastade en 
tunn lina från livbåten till de nödställda. I linans 

1. En centner = 42,5 kilo. 
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andra ände var en tjockare tross fäst. Med hjälp 
av denna hjälptes de nödställda genom brottsjö- • 
arna till livbåten. Det lilla barnet räddades så att 
en man halade sig till ön, sedan han lagt en liv
boj över axlarna. På tillbakavägen höll han bar
net fast genom att bita i dess kläder. 

Finländarna hade varit i Sverige på arbete över 
sommaren, men då det tagit slut begav man sig 
hem igen. 
Källa: Umebladet. 

1868 

a Briggen LE BON HENRY av San Mak>, 80 
V nyläster, på resa Dunkerque-Nordmaling i 
ballast, totalförliste efter att ha stött på Kalknäs
grundet nära Tjäruskär den 11 aug. Järnäslots 
kom ombord strax efter grundstötningen, men 
vattnet strömmade in i fartyget så häftigt att al
la måste skyndsamt överge det. Besättningen 
hann dock få med vissa effekter och proviant. 
Strömsättning i förening med tjock och disig luft 
anges som orsak. Journalen, som låg i en låst lå
da, hann dock ej medtagas, varför journalutdra
get skrevs efter minne. Kapten Chatellier tolka
des av skeppsklareraren Per Forssell, Umeå. 
Källa: Umeå RR. 

Q Koffbyggda slupen RIIKA av Femern/Hol
'e)' stein, 13,5 nyläster, kapten N Meislahn, på 
resa Skellefteå-Köge, totalförliste 1/4 mil från 
land mitt på Holmön, sannolikt närmare St Fjä
derägg. Det flatbottnade fartyget hade last av 
sparrar och bräder. Bogserbåten PHOENIX från 
Umeå undsatte, men vågade ej gå nära fartyget. 
Enligt SNT skall PHOENIX ha bärgat henne till 
Fjäderägg, varifrån hon sedan drivit till Järnäs, 
där några fiskare sedan skall ha bärgat henne till 
Hörnefors. I kronofogdeberättelsen kallas farty
get BUKA. 
Källa: Umeå RR mm. 

~ Briggen ARTIG av Aland om 77 ,5 nyläster, 
v byggd 1866, törnade på Gaddsnytan den 
22 aug kl 12.30 på dagen i svår tjocka med vind 
från SSV och SSO med full last av plankor från 
Råneå till Hull. En kronoångbåt, som låg vid 
Gadden, gjorde ett lossdragningsförsök, men 
misslyckades. Senare lossade briggen av sig själv, 
men till följd av strömmar fördes den åter på 
grund och slogs nu läck så att man kom i mar
vatten. Angbåten WIDAR från Umeå kom, men 
misslyckades även den med lossdragning. Då på
börjades nedtagning av segel och rigg. Skrovet 
slogs sönder allt mer, men drogs in till Småhol-

marna, där det konstaterades att fartyget måste 
anses som vrak. Kapten P A Lindgren. 
Källa: Umeå RR. 

w Ar 1868 blev lotsen Lars Hällberg, Bjurö
'eY klubb, dömd till 50 riksdalers böter för 
grundstötning med finska briggen FURSTEN. 
Eventuellt samma år blev lotsåldermannen P G 
Bäckström dömd till 150 riksdalers böter för 
försummad utprickning, vilket lett till en grund
stötning. 
Källa: Lotsverkets rullor, Krigsarkivet. 

~- Skeppet THORA från Rostock, Mecklen
~ burg, 81 nyläster, på resa Råneå-Plymouth 
med bjälkar och plankor, blev vrak nära »Gadda 
båk». Haveristen inbogserades till Djupvik. Vrak, 
last mm bjöds ut på auktion. Konsul Lars Glas, 
Umeå, köpte vraket för 550 riksdaler. Det var 
det i Piteå byggda skeppet WIRA, som i tysk ägo 
döpts om. Fartyget fick nu åter namnet WIRA i 
samband med förbyggnad i Umeå. Det såldes till 
Stockholm 1873 och slopades 1896 efter haveri 
vid blekingekusten. 
Källa: Umeå RR och Västerbottnisk skeppslista. 

r::;:;;.. Skonerten EMILE av San Malo om 37 ,5 ny
'e:;/ läster gick på utgående från Hörnefors med 
full last bräder och järn med destination Nantes 
på grund. Fartyget slogs sönder i Hörne yttre 
hamn den 1 nov kl 10 på kvällen. Kondemnera
des. Orsaken var motvind, orkanlik storm med 
snöblandat regn och tjocka. Ankarkättingen 
sprang. Trots att tre ankare var fällda drev farty
get upp på ett stengrund. Fartyget inropades se
nare på auktion av bl a inspektor N J Löfroth, 
Håknäs. Det reparerades och såldes 1872. 
Källa: Umeå RR och Västerbottnisk skeppslista. 

~ Skeppet BETTY WILLIAMS från Whitey 
V om 37 4 ton på resa från Skellefteå blev 
vrak den 31 maj vid Blackkallen med last av 
järn. Besättningen bärgades. 
Källa: UT och SHM. 

Q Briggen PILOT från Stettin om 50 nyläster 
v på resa Stettin-Piteå med last av 1.000 
tunnor spannmål blev vrak den 2 okt vid Små
skären, Kallviken. 250 tunnor bärgades, förutom 
inventarier och proviant. Den 3 okt blåste det 
upp storm och fartyget sjönk i djupet. Det gick 
inte att bärga. Kapten J T Enler. ~ 

Källa: UT och SNT den 21 okt 1868. 



1869 

Q Två lotsar vid Ratan bötfälldes för vårdslös
V het under lotsning med norska briggen 
OLGA som grundstötte, men kom loss. 
Källa: Lotsverkets rullor, Krigsarkivet. 

Q Skeppet CHRISTINE om 103 nyläster och 
V hemmahörande i Kragerö på resa Storkåge 
till London med sparrar och plankor totalförlis
te efter att med fem knops fart ha gått på grund 
1/4 mils avstånd SV från Gaddens fyrtorn den 
19 sept 1869. Fartyget indrogs senare av bogser
båten WIDAR till Umeå fjärd med kapade mas
ter. Förklarades som vrak, uppbogserades till 
Pataholmen för lossning. Vrak med inventarier 
ansågs endast värda 700 rdr. 
Källa: Umeå RR och kronofogdeberättelsen. 

Q Briggen HANN AH av Memel, 81 nyläster, 
~ kapten E Bugisch, avseglade från Hörnefors 
med full last av hattens den 4 okt 1869, destine
rat till Leith. Fartyget blev vrak vid Lördagshäl
lan utanför nordmalingskusten. Det inbogserades 
till Kylörn och kondemnerades, dvs förklarades 
odugligt för vidare sjöfart. 

Vraket inropades på auktion av brukspatron 
Erik Häggström Eson, ägare av bl a varvet i Kyl
örn. HANNAR förbyggdes vid varvet i Kylörn 
och fick behålla namnet. Briggen såldes till Göte
borg år 187 4. 
Källa: L.ark och Västerbottnisk skeppslista. 

Q Skonerten NORDSTJERNAN, 30 nyläster, 
V totalt förlorad enligt landshövdingeberättel
sen, som ej anger någon närmare plats. Besätt
ningen med kapten E Nyström räddades. 

Enligt SNT den 27 okt blev en skonert, som 
intagit trälast i Furuögrund, totalt förstörd vid 
Ratan. Besättningen räddades av ångfartyget 
HAP ARANDAs besättning med stor möda. San
nolikt är det frågan om NORDSTJERNAN ovan. 
Källa: Lhb, SNT den 27 okt 1869. 

Q Galeasen SOVINTO av Härnösand förolyc
v kades år 1869 på »norrländska kusten». Det 
ges ingen närmare ledtråd och därför är det högst 
osäkert om olyckan hänt vid den västerbottniska 
kusten. 
Källa: COA/Förteckning å fartyg tillhöriga invånare i 
Härnösands stad, Skellefteå museum. 

Q Fartyget STOLPMÖNDE av Pommern, des
'<:Y tinerat till Gideå lastageplats, förliste den 3 
aug 1869, kapten W E Brandt; strandade på ett 

1869-1870 • 53 

undervattensgrund nära Maludden, Norrskären, 
just vid fyren ö Kvarken (?) på resa från hemor
ten. Fartyget sönderslogs. 
Källa: SHM/Norrl Tidn den 19 aug 1869. 

1870 

Q Skeppet EMMA av Antwerpen, 150,5 nyläs
v ter, på resa hemorten-Råneå för last av trä
varor, totalförliste den 2 sept 4-5 distansminuter 
från Gaddens fyr, trots att ett par man satts på 
utkik »för noga eftersyn av Nygrundspricken» -
för Kvarkens inlopp. Grundet beläget N 1/2 W 
från fyren enligt kaptenen Haarthins, som i sitt 
journalutdrag till sjöförklaringen framhöll att han 
vid tillfället haft seglare på ömse sidor. 

Efter grundstötningen forsade vatten in och 
pumpning var otillräcklig. Man satte nödflagg, 
men då vinden ökade och man fruktade att farty
get skulle brytas sönder, begav man sig i med räd
dade saker hårt nedlastade båtar till Gaddens fyr
båk. Där fick man en bättre båt samt en på kusten 
väl känd man och for åter till vraket, men måste 
åter överge fartyget, dock sedan man först låtit 
ankaret och 20 famnar kätting falla. Den 3 åter
kom man ånyo, då vraket var delvis brutet och 
nedsjunket. Man kunde endast rädda obetydligt. 
Den 5 kom ångaren WIDAR (från Umeå), »med 
vilken jag gick i land för att avge sjöförklaring», 
skriver kaptenen. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten RUONA av Brahestad, 27 nyläs
v ter, förolyckades på resa Stockholm-hemor
ten med last av järn, mjöl och styckegods vid Lill
bådan, Nordmalingsfjärden, den 19-20 okt. Vin
den OSO, tjocka och storm. Livbåtarna slogs sön
der och fartyget kantrade. »Enda räddningen för 
våra liv var att inkrypa på babords sida i folkets 
roff, för att ej bliva av sjön spolade från däck.» 
Styrmannen Carl öberg simmade iväg för att räd
da sig efter att ha » ... tagit ett sorgligt avsked av 
oss kvarvarande». Han drunknade i de andras 
åsyn. Matrosen Johan Kallio hade en timme tidi
gare drunknat inne i skansen/roffen, då han av ut
mattning ej orkade hålla sig uppe. 

Först den 20 okt kl 3 e m kom lotsar från Jär
näs till undsättning. Endast sex fat fotogen och 
en låda gasolja räddades. 

Järnäslotsarna Mårten Albert Tjernström,och 
Jonas Alfred Lydig och Joh Joh Strömmer erhöll 
30 riksdaler och belöningsmedalj för räddning av 
besättningen. 
Källa: Umeå RR och Lotsverkets rullor. 
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Q Skonerten TOIVO av Vederlax, 32 nyläster, 
~ läck i oktober 1870 vid Holmön på resa 
Petersborg-Torneå med mjällast. Tog skydd i 
Byviken. »Myrade fartyget och seglade in till 
Djupvik svårt läckande. Fartyget myrades på 
nytt och sex man från land antogs för pumpning 
natt och dag.» 

Enligt landshövdingeberättelsen blev fartyget 
ändå förklarat som vrak. Det var i mycket dåligt 
skick. Kapten M Jonkihainen. Senare uppstod 
tvist då det visade sig att kaptenen haft mer gods 
ombord än som fanns upptaget i märkrullan. 
Han bötade 20 riksdaler. 
Källa: Umeå RR. 

Q Slupen THOR förd av kapten P Bergstedt, 
V hemma i Skellefteå, destinerad till Sikeå 
med 210 tunnor salt, kantrade och sjönk den 28 
sept mellan Vännskären och Sikeå. Kapten Berg
stedt omkom. De två andra ombord räddade sig 
i livbåten till Sikeå. 
Källa: Ubl den 7 okt 1870. 

1871 

Q Galeasen öRN tillhörig Strömbäcks bruks
V idkare, 17 nyläster, på resa från Dalkarlså 
med sand, gick till botten mellan Petlandskär 
och Bredskär i aug 1871. Besättningen räddade 
sig. Man hade planer på att bärga fartyget till 
vintern. Sannolikt lyckades det inte, då fartyget 
ej återkommer i sjömanshusets mönstringsrullor. 
Källa: Ubl den 4 aug 1871, Umeå Sjömanshus. 

Q Skeppet AMPHION, hemma i Brahestad, på 
v resa från Uleåborg till Liverpool med last av 
trävaror, kreatursben och skaftämnen av björk 
på grund vid Bakviken, Nysätra. Kapten G W 
Rein. Fartyget förklarades som vrak. Sedan en 
del av lasten lossats inbogserades vraket till 
Sikeå, där handlaren Conrad Schildt, Umeå, ro
pade in den lossade lasten för 2.100 riksdaler. 
Det som fanns kvar inropades av fartygets ägare 
genom befälhavaren. 
Källa: Kr.onofogden i Umeå fögderi. 

1872 

~ Slupen PETRUS av Nordmaling, 8 nyläster, 
v skeppare J E Eriksson från Roslagen, på re
sa Uppsala-Olofsfors med järnmalm, totalförlis
te vid Olofsfors ej långt från land, sedan ankar-

tåget sprungit. Full storm. Olyckan inträffade 
den 30 okt. Inget ombord kunde räddas. 
Källa: Umeå RR. 

Q Galeasen JÄTTE av Skellefteå på resa 
v Hörneå-Mem (Söderköping) med tackjärn, 
totalförliste i Hörneå hamn. Fartyget mätte 11,5 
ny läster. Liksom i ovanstående (slupen PETRUS) 
inträffade händelsen under den svåra stormen 
den 30 oktober. 

Det förefaller mer sannolikt att fartyget kom
mit från Mem till Hörneå med tackjärn (förf:s 
anm.). Skeppare L Möller. 
Källa: Umeå RR. 

Q Barkskeppet NORDSTJERNAN, byggt i 
V Finland 1838, strandade hösten år 1872 på 
Gaddsnytan, där hon blev hängande och rygg
bruten över vintern. Vraket drogs till våren in 
till Djupviken och kondemnerades. Det ropades 
in av handlaren C J Andersson m fl i Umeå och 
döptes om till HELENA i samband med förbygg
nad vid Tegsvarvet. 

Fartyget såldes 1880 till H O Endresen, Norge. 
Det skall ha förlist vid Helgoland. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista och VÄSTERBOTTEN 
1948. 

Q Briggen IDA av Fredrikshamn, kallas även 
V skonertbrigg, 53 1/2 danska läster, kapten 
A Boye, förliste på Sandskär, Nordmaling, den 7 
nov på resa Flensburg-Umeå i ballast. Med jär
näslots ombord (D Lydig) gick fartyget på grund 
sedan det vägrat gå över stag. Med fara för livet 
räddade man sig i båten utan att kunna bärga 
något. 
Källa: Umeå RR. 

Barkskeppet HELENA från Umeå, tidigare NORD
STJERNAN. Byggt i Finland. Inköpt till Umeå 1873. 
Målning av And. Lind, London, 1880. Tillhör Jan 
Unander-Scharin, Umeå. 



1873 

Q Skeppet GEORGE WASHINGTON av Sogn, 
v Norge, 140 nyläster, på resa Uleåborg
London med trälast grundstötte på Södra Stor
grund söder St Fjäderägg. Fartyget övergavs den 
10 oktober sedan besättningen vägrat stanna 
kvar ombord. De fordrade att bli landsatta. Den 
15 oktober såg man fartyget driva iväg utan till
satta segel flera mil ut till sjöss. Stark sydlig ku
ling rådde. 

Enligt landshövdingeberättelsen bärgades far
tyget senare intill Nykarleby. 
Källa: Umeå RR. 

Q Enligt ofullständiga uppgifter från invente
v ringen inför planeringen av Stålverk 80 no
teras under nr 112 att Skälstenarna kan vara för
lisningsplats för FIDO, tre kabellängder NO Pite/ 
Rönnskär år 1873. Eventuellt kan fartyget vara 
identiskt med en boskapsskuta som gick över 
grundet Geten SO Sandön och hamnade innan
för »Gråsjälen». 
Källa: Stålverk SO-inventeringen/Christer Westerdahl. 

1874 

Q Skonerten DIDO om 33 nyläster hemma i 
v Vänersborg med last av snickerier, hattens 
och splitved gick på grund den 30 sept 187 4 på 
finska sidan i tjocka och storm. 

Den 1 okt hyvades en del av däckslasten över 
bord. Fartyget kom loss, men det utförda ström
ankaret förlorades. Den 2 okt körde DIDO upp 
på Hällan nära Snöan. Masterna kapades, kajutan 
sönderslogs och proviant och tillhörigheter spo
lades överbord. Storbåten sönderslogs då den sat
tes ut. Den 3 okt lyckades man med hjälp av en 
ombord hopspikad flotte (pråm) ta sig i land på 
en angränsande holme. Missvisning, strömsätt
ning och tjocka anges som orsak till olyckan. 
Källa: Umeå RR. 

Q En galeas med förstäng, stagsegel hissat syn
V tes den 3 nov 187 4 styra rätt mot Holmö
gadds fyr, då det kantrade. Folket sågs lämna 
fartyget, ipen vid fyrplatsen är det ej känt om 
folket blivit bärgat. Från fyrplatsen var det ej 
möjligt att gå ut för att lämna hjälp. Det kantra
de fartyget drev med kölen upp inåt Kvarken. 
Det är knappast troligt att detta fartyg är iden
tiskt med andra »namnlösa» haverister under det
ta år. 
Källa: Utdrag ur dagbok vid Holmögadds fyrplats. 

1873-1874 • 55 

Q Barkskeppet REGINA på resa från Husum 
v gick trälastad på grund och havererade vid 
Sälbådan. REGINA bärgades dock senare av hjul
ångarna öRNSKöLDSVIK och FLINK samt in
bogserades till Husum. 
Källa: Otto Lundström, Husum. 

Q Skonerten SULTANA från Stockholm om 
v 10 nyläster på resa från Hörnefors till Sö
dertälje kantrade och sjönk mitt i Kvarken med 
Gadden i 880. Fartyget, som var lastat med 
plank och bräder, sprang läck och måste länsa 
undan i marvatten. Man fick ut båten utan att 
kunna rädda något. Besättningen bärgades av 
norska skeppet ELIDA och landsattes i Skepps
vik. Olyckan hände den 3 nov 187 4. Skeppare 
P Backlund. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen SCHILLER från Rostock, Mecklen
v burg, 68,5 nyläster (byggd år 1848), grund
stötte utanför Järnäs udde. Fartyget kom flytan
de på trälasten in i hamn. Det kondemnerades 
och såldes jämte last och inventarier. Det var på 
resa Råneå-Grangemouth med sparrar och hat
tens för A Markstedt & Söner i Skellefteå. Brig
gen in bogserades till Levarflasen, där en inventa
rieförteckning upprättades ( 331 nummer), vilken 
finns i Kronofogdens syner och besiktningar. 
Handlaren E O öhman, Umeå, köpte vraket vid 
auktionen för 9 .300 kr inklusive inventarier. Far
tyget förbyggdes i Umeå och döptes om till 
SOLID. Ar 1881 borrades fartyget i sank av den 
egna besättningen i Cadiz hamn. 1882 såldes det 
till södra Sverige. 
Källa: Kronofogdeberättelsen, Västerbottnisk skeppslista 
och UmeåRR. 

Q Skonert från Roslagen gick den 1 7 aug på 
V grund vid Gråsälsgrundet vid Holmön på re
sa till Skellefteå. Det blåste vid tillfället storm 
V till VNV. Orsak till grundstötningen var att 
man tog grund på fel sida. 
Källa: SSK. 

Q Skonert med okänd hemort och med bal
V last blev vrak nära Gaddsnytan på resa 
Brahestad-Riga. Det blåste hård sydlig storm 
enligt Strandningshändelser vid Sveriges kuster 
(SSK). 

Sannolikt är fartyget identiskt med estniska/ 
ryska skonerten PORT RUNDA. 
Källa: Lhb. 



Karta 4. 
Redovisade vrakfynd och olycksplatser vid västerbottens
kusten, perioden 1876-1900. 
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Q Ångare hemmahörande i Örnsköldsvik blev 
v vrak den 30 okt 187 4 vid Harskäret, Skag. 
Vinden SV. Efter strandningen utbröt eld om
bord. Fartyget blev helt nedbränt. 
Källa: SSK. 

Q Roslagsskonerten FöRSöKET, 35 nyläster, 
V sjönk vid Leduåhalsens lastageplats. Besätt
ning och inventarier bärgades. Ovisst vad som se
dan hände med fartyget. 
Källa: Första fögderiets i Västerbotten femårsberättelser. 

1875 

Q Skonerten SEURA, 96 läster från Eskerö, 
v Aland. Byggd år 1857 (?). Korrespondent
redare E Bengtsson. Förliste vid Skellefteå som
maren 1875. Någon närmare beskrivning ges ej. 
Källa: Kåhre, Den åländska segelsjöfartens historia, Hel
singfors 1940. 

1876 

Q Skeppet ARTHUR av Tönsberg, 251 ton, 
V på resa Honfleur-Nederkalix, seglade läck 
i isen den 3 juni i ö Kvarken och sjönk. Seglade 
mellan isstyckena med fyra knops fart, då man 
törnade med styrbords bog mot utskjutande un
dervattensis. Detta hände då vinden rymde i sam
band med vändning. Fartyget låg mellan Fjäder
äggs och Gaddens fyrar. Livbåtarna hade under 
resan från Honfleur blivit gistna, så att de måste 
dras upp på isen och tätas. 

Kaptenen hette Petter Andersen Bjerkoe. 
Fartyget hade börjat sjunka då det övergavs 

kl 4. Tre timmar senare kunde det ej skönjas. Be
sättningen tog sig i land först på Fjäderägg och • 
sedan till Ratan, för att med ångbåtslägenhet nå 
Umeå, dit man nådde den 5 juni vid middagstid. 
Källa: Umeå RR. 

Q Briggen FARVEL av Skien om 210 ton, på 
V resa Piteå-Kiel, totalförliste den 3 nov 
1876 på Nordstjärnegrund vid Gadden. Fartyget 
hade last av sparrar. Vid grundstötningen hade 
vinden rymt, men svår rullning. Då det såg ut att 
blåsa upp övergavs fartyget efter skeppsråd. Man 
sköt två skott för att påkalla hjälp, men någon 
hjälp kom ej. Kapten Christian Rughthvedt. 
Källa: Umeå RR. 

1874-1878 • 57 

~ Skeppet FORMELHAUTav Greifswald om 
v 380,8 ton på resa Luleå-South Shilds total
förliste vid Storgrundet, Fjäderägg, den 10 sept 
1876. 

»Pågrundseglingen» skedde i åtta knops fart. 
Stäven sköt upp fem fot på stengrundet. Däcks
lasten hyvades, svår sjögång som slog över farty
get. Styrbordssidan snart genombruten, rodret 
slets bort. Med stor livsfara kom man i land kl 
6-7 på kvällen. Natten tillbringades i en lada i 
skogen. På natten såg man fartyget komma dri
vande mot land. Någon dag senare kom bogser
båten och tog till vara det som kunde räddas av 
skeppets inventarier. Skrov, rigg och inventarier 
såldes för 9.700 kr. Kapten A Wähdel. 
Källa: Umeå RR och Kronofogden. 

Q Briggen FRIEDRICH DER GROSSE från 
V Ro stock, kapten Heinrich Dadel, på resa 
från Rostock till Kylören i ballast, blev vrak vid 
Fjärdhällorna i örefjärden och kantrade den 18 
sept. Hård sydlig vind med regn och tjocka. Vra
ket efter det 267 ton stora fartyget ansågs värt 
500 kr vid auktionen. Totala försäljningen av 
skrov, rigg och inventarier i spantladan vid Kyl
örenvarvet inbringade 5.115 kr. Behållningen 
blev 4.561 kr. Eventuellt kan vissa vrakrester på 
Kylörsudden härröra från detta skrov. 
Källa: SSK och Kronofogden. 

Q En finsk galeas på resa till Piteå havererade 
V i Bjuröklubbs hamn den 13 okt 1876 och 
blev sannolikt vrak. Drev i land i samband med 
västlig storm. Last diverse. 
Källa:Aö. 

1877 

Q Barkskeppet HIRAM om 365 ton från 
v Arendal på resa Havre-Umeå strandade på 
Gaddsnytan i sept 1877. 

Bogserbåten HOLMSUND drog in fartyget 
den 27 sept samma år till Holmsund. 
Källa: Umeå RR. 

1878 

~ Barkskeppet POCOHONTAS om 92 läster, 
v kapten N Hansen, från Tönsberg, blev san
nolikt vrak den 16 maj 1878 efter grundstötning 
på det sk Hällgrundet omkring 1 /2 mil öster 
Kallviken. 
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Olyckan skedde vid ovanligt lågt vattenstånd. 
Fartyget var försäkrat för 10.000 kr. 
Källa: Länsmansarkivet. 

Q En skonert från Kalmar blev vrak vid Vapp
v Ian, utanför Hörnefors, på resa till Skellef
teå i ballast. Sydlig vind och stark tjocka rådde 
vid tillfället. Enligt Sjöfartsverkets noteringar 
skedde grundstötningen den 12 okt 1878. 
Källa: Lsub. 

Q Skonerten PEHR MAGNUS, ägare W Thur
~ fjäll, Håknäs, Nordmaling, försvann med 
man och allt under insegling till hemmahamnen 
Kylören natten mellan den 31 okt och 1 nov. 
Fartyget mätte 4 7 ,95 ton. 

Fartyget var byggt vid Umeå skeppsvarv 1859 
för ryske vicekonsuln Lars Glas. Skeppsbyggmäs
tare Willehard Sandström. Mått 60-18,6-7 ,90 fot. 
Djupgående med last akterut 8, förut 7 ,5 fot. 

I no,v 1864 var fartyget med last och passage
rare i svårt haveri och övergavs nära Holmögadd 
sedan det sprungit läck i den svåra isgången. 
Människorna tog sig i land under största livsfara. 
Man undgick att frysa ihjäl tack vare de »laxnät» 
som man eldade med. Fartyget kunde skadat 
bärgas efter några dagar. 

Ar 1871 såldes fartyget till W Thurfjäll, sanno
likt sedan Lars Glas engagerat sig i ångbåtstrafi
ken mellan Umeå och Stockholm. 

Befälhavare vid olyckstillfället var Anders 
Jonsson, bosatt i öre, f 1891 i Söderby. övriga 
besättningsmedlemmar var sjömännen P L Ly
berg, Järnäs, 30 år, Olof Andersson, Järnäs, 26 
år, »samt en kock från Teg». Fartyget sågs sista 
gången utanför Skarsta udde, Tjäruskär, då det 
vänt på grund av motvind. I bygden förväxlas 
PEHR MAGNUS ofta med skonerten MA THIL
DA, byggd i öre, vrak och pråm 1907 (se sidan 
81). En vrakdel som påstås vara PEHR MAG
NUS' roder finns på Pengsjö Nybyggarmuseum. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista, Ubl, Lhb. 

Q Barkskeppet STORFURSTEN om 587 re
~ gisterton, byggd 1857 i Abo, ägare Nystedt 
och Spoof, gjorde haveri vid Gaddens fyr 1878 
(?) och kondemnerades. 
Källa: Abo Sjöfartshistoria II, Abo 1930. 

1879 

Q Skeppet CATINKA av Porsgrund om 410 
'eY ton på resa Rochefort-Nederkalix stötte 
den 27 aug 1879 på ett stengrund med Gaddens 

fyr i norr på gissad distans en mil. »Vattnet rusa
de in genom bogen som en fors». Folket gick i 
båtarna. Kapten och styrman ensamma brassade 
back på topparna för att förhindra att det skulle 
sjunka och bli till hinders för andra fartyg. Da
gen efter gick fartyget till botten med bogen fö
re. Det enda man kunde rädda var 70 famnar 
2 1/2 tums ny tross. 
Källa: Umeå RR. 

~ Galeasen WIK från Bro socken i. Roslagen, 
v 58,28 ton, totalförliste vid Lilla Fjäderägg 
den 14 okt 1879. Kapten CA Edling. Fartyget 
var på resa Nederkalix-Stockholm med last av 
plankor och bräder. Nordostlig storm drev farty
get O till SO hän. Snötjocka. Gaffelfocken, stag
focken, förstång och märsseglen blåste sönder. 
Kl 2 e m slogs styrställningen bort av sjöarna, 
glaset i skylightet krossades. Kompassen och 
klockan slogs bort. Kl 7 e m grundstötte första 
gången, gled över och grundstötte åter, kapade 
masterna, fartyget vattenfylldes. Försökte få ut 
ankarna, men genom skrotning hade de blivit 
oklara. Kastades upp på stranden av Lilla Fjäder
ägg kl 9 e m. Vid tiotiden tog man sig i land, där 
man fick vara i ett och ett halvt dygn i sträng ky
la, då fiskare från Holmön kom. Två man av be
sättningen hade då frusit ihjäl. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonert från Gävleborgs län med last av 
v krut på resa från Stockholm till Luleå blev 
vrak i V Kvarken norr om Gåsflåtakallen den 6 
sept 1879. 
Källa: SSK. 

~ Skeppet HORVANTS om 258,73 tonfrån 
V Bergkvara, kapten Andreas Söderberg, las
tat med virke från Båtvik, Byske, destinerat till 
Hull, grundstötte den 9 sept 1879 söder om Gad
dens fyrbåk. Fartyget inbogserades till Djupvik, 
där det efter besiktning kondemnerades. Det var 
försäkrat för endast 6.000 kr. Reparation ansågs 
ändamålslös och fartyget förklarades för vrak. 
Det är okänt vad som sedan hände med vraket. 
Källa: Kronofogden i Umeå fögderi. 

~ En skonert från Roslagen låg upplagd under 
v vintern i Bjuröklubbs hamn. Förtöjningarna 
sprang under svår SSV storm och isgång, varpå 
fartyget drev till sjöss. Det drev sedermera i land 
som vrak på nordsidan av innersta Bondökallen 
vid inloppet till Piteå norra farled. 
Källa: Lsub. 
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MAGDALENA byggdes 1857 i Umeå och tacklades som fregattskepp (fullriggare). Senare omtacklades hon till bark
skepp. Målningen ovan torde vara från hennes senare år. Fartyget var känt som en snabbseglare. Tillhör Jan Unander
Scharin. 

~ Skonertskeppet ATHEN, 266 ton, från 
V Lemland, korrespondentredare A·J Eriks
son, Söderby, Aland, förliste i Bottenhavet 1882. 
Ingen närmare precisering. Osäker uppgift vad 
beträffar Västerbottens kust. 
Källa: Kåhre, Aländsk skeppslista 1856-1914. 

lod\ Den 5 sept 1879 grundstötte barkskeppet 
v MAGDALENA 1 från Umeå fem sjömil sö
der Rönnskärs båk vid Vasa södra inlopp. Sju 
man omkom. Området ligger utanför här redovi
sade, men händelsen nämns dels med hänsyn till 
hemorten, dels därför att det inte skall uppstå 
missförstånd om olycksplatsen, då det finns 
Rönnskär även på svenska sidan. Sjöförklaringen 
hölls i Vasa och utdraget från rätten sändes från 
svenska konsulatet i Helsingfors till kommerce
kollegium i vars fribrevsdiarium på riksarkivet 
den återfinns. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista, Riksarkivet mm. 

1. Aländska briggen AINA drev hösten 1879 i hård 
storm och snöyra på Storgrynnan vid Mickelsöarna 
i Vasa skärgård och blev vrak. 

1880 

Q Briggen FEM SöSTRE av Tönsberg om 190 
V ton, sjökapten Oscar Björnskall, strandade 
på Långrogrundet den 21 maj, varefter den drev 
hjälplöst mot kusten sedan rodret slagits loss. 
Fartyget, som var på resa Tönsberg-Nordmaling, 
strandade sedan det övergivits på Flickhällan. 
Fartyget var oassurerat. Det blev senare auktion 
på inventarierna i Godhamn, Nordmaling, och 
på det följde tvist om bärgarlönen. 
Källa: Umeå RR och Nordmalings länsmansdistrikt. 

~ Skonerten BERNHARD av Väddö om 134,9 
V ton med last av järnmalm från Strömsholm 
törnade kl 4.30 den 12 okt på Malgrundskallen 
på västra sidan av Holmön och blev vrak. Skep
pare C Andersson. 
Källa: Umeå RR. 

r:;;;;.. En skonert från Östhammar blev vrak den 
v 26 juni på resa Husum-Harnås med träkol 
vid Finngrundet NV från Skälbådan. NV vind 
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med frisk bris. Förlisningsplatsen ligger mitt mel
lan Husum och Skags udde. 
Källa: SSK. 

Q En skonert från Väddö på resa Luleå-Hull 
v med trä påträffades den 4 okt 1880 flytan
de upp och ned mot Grundskatan i närheten av 
Bjurön. Besättningen hade omkommit. Det blås
te hård nordvästlig storm vid tillfället. 

Sannolikt är det frågan om samma förlisning 
som avses då skonerten JOHANNES blev vrak 
efter att ha strandat 0,7 sjömil från Bjuröklubbs 
fyr den 4 okt 1880. Även i denna källa uppges 
att fartyget blev vrak och att besättningen om
kom. 
Källa: SSK och Lsub. 

Q En ångare av Haparanda råkade i haveri den 
V 29 okt vid Korsören, Bureå yttre farled, på 
resa Kalix-Stockholm med trälast. Det blåste 
NNO vind. Snötjocka. Skadans omfattning 
okänd. Ovisst också om fartyget blev vrak eller 
bärgades från grundet. 
Källa: SSK. 

Q Skonerten CARL, 15 nyläster, ägare bruks
V patron N J Häggström, Strömbäcks glasbruk, 
förolyckades vid Ivarsboda 1880. 
Källa: Umeå sjömanshus. 

1881 

Q Galeasen LOVISA om 46,26 ton, förd av 
v skepparen Jacob Pettersson, öre, grund
stötte på Kallknösen utanför Kylörenfjärden 
den 15 okt 1881 kl 7 på morgonen. Fartyget 
var hemmahörande i Hörnefors och ansågs bli 
vrak. Besättningen bärgades. Fartyget var bal
lastat. 
Källa: Tidningen Westerbotten 18.10 1881. 

Q Briggen LEVRIER av San Malo och om 
V 97 ,99 ton, totalförliste 2 1/2 mil ost om 
Gaddens fyr. Fartyget var destinerat till Holm
sund, kapten Guillaume Legobien. Den 8 juni 
sökte man Sydostbrottens fyrskepp, som ännu 
ej fanns på plats. Då sökte man i stället Norr
skärs fyr utan att bli den varse. Vid middagstid 
såg man ett fyrtorn och medan man studerade 
det i rådande snötjocka törnade man på en un
dervattensklippa 2 ,5 mil ost Gaddens fyr. Man 
brassade back, hyvade ankare och kastade bal
last. Bogserångaren HOLMSUND kunde på 

grund av storm ingenting uträtta. Den 12 juni 
sågs fartyget gå i stycken. 
Källa: Umeå RR. 

Q Okänd skonert strandade den 5 nov 1881 
v vid Holmögadd SO från fyren. Fartyget, 
som var trälastat, blev vrak. Det hade troligen 
först strandat på den finska kusten, men slagits 
loss och flutit på lasten över ö Kvarken. 
Källa: SSK. 

lod\ Ångare från Sunderland på resa Uleåborg
v London med trä blev vrak vid östra revet, 
Malgrundet, Holmögadd, den 24 sept 1881. 
Källa: SSK. 

Q Barkskeppet SILENTIUM av Göteborg på 
V 307 ton, kapten Lorentz Adolf Stackelberg, 
»bogserades» på Tordmulegrundet vid inloppet 
till Hörnefors natten mellan den 15 och 16 juli 
1881. 

Fartyget kom från Libau i Lettland (Ryssland) 
för att i Hörnefors lasta trävirke på Afrika. Till 
följd av tullbestämmelserna måste fartyget först 
gå till Holmsund. Vid 21-tiden den 15 juli påbör
jades bogsering med hjälp av ångfartyget HOLM
SUND från Holmsund till Hörnefors, då vindför
hållandena ansågs ofördelaktiga (motvind). 
SILENTIUM hade mästerlotsen Johan Petter 
Bäckström ombord. 

På natten fastnade fartyget på grundet, men 
efter att man lossat en del av barlasten kom far
tyget flott. Då fartyget antogs ha fått vissa ska
dor, drogs det till Djupvik för kölhalning. Det 
visade sig att löskölen var krossad och att ett 40-
tal plåtar måste bytas. Skadorna gick på 3.278 kr. 

Vid kommande sjöförklaring inför rådhusrät
ten i Umeå den 25 juli 1881 fritogs lotsen J P 
Bäckström från ansvar av kaptenen. Lotsen häv
dade bl a att en prick stått fel och att detta orsa
kat grundstötningen. 

Försäkringsbolaget var dock ej tillfreds med 
sjöförklaringen, utan krävde en ny, vilket torde 
ha varit rätt unikt. Nu ställde inte heller kapte
nen upp på lotsens sida, när målet åter kom upp 
inför rådhusrätten den 24 aug samma år. Kapte
nen ansåg att lotsen visat viss oförsiktighet. Det
ta ledde till att målet hänsköts till marinens 
krigsrätt, då lotsarna denna tid fortfarande löd 
under marinens lagar. Lotsen J P Bäckström 
dömdes till en månads fängelse, men Högsta 
domstolen ändrade sedermera straffet till 75 
kronor i böter. 

J P Bäckström hade, innan han blev lots, fört 
befäl på flera av umeredarnas fartyg. 
Källa: Umeå RR; Lassi Granberg. 



r:;;;:;.., En skonert från Helsingborg kantrade vid 
~ Bjuröklubb, drev sedan till Germundhällans 
SO rev. Tidpunkten är osäker. Olyckan kan ha 
inträffat den 24.9 1883 också. 
Källa : SNT m fl. 

~ Skeppet MARTHINE från Kragerö, Norge, 
V 360 ton, byggt 1847. Kapten Johan Andre
sen. Fartyget var på resa från Luleå med last av 
bjälkar, sparrar och hattens destinerat till Hull, 
då det törnade på Storgrundet, ö Kvarken, den 
1-2 okt 1881. Fartyget inbogserades till Djup
viken, Holmsund, och kondemnerades. Totala 
värdet av vrak, rigg och inventarier ansågs ej 
överstiga 4.000 kr. Reparationskostnaderna be
räknades till 6.300 kr. 
Källa: Kronofogden. 

1882 

~ Angfartyget CRAIGLAND från W Hartle
v pool om 1.114 bruttoton blev vrak den 29 
sept 1882, 200 meter från Bjuröklubbs fyr. Far
tyget, som ägdes av Hardy, Wilson & Co, kom 
från Båtskärsnäs med planklast för London och 
gick utan lots mot själva klippan vid Klubben. 
Fartyget kilades fast i en skreva och blev läck. 
Besättningen med kapten J N Beaver i spetsen 
tog sig i land direkt ner på klippan och inkvarte
rades hos fyrbetjäningen. Skeppskatten hade 
glömts bort, men när man vaknade i fyrstugan 
på morgonen hade också katten tagit sig i land 
och satt på trappan och väntade. 

En mindre del av lasten bärgades redan samma 
höst. Med hjälp av pråmar togs däckslasten i land 
och staplades ordentligt. Ett barkskepp kom se
dan och hämtade lasten. Neptunbolaget skicka
de upp ett bärgningsfartyg och på höstkanten 
1883 var det klart för bärgning. Pontoner skulle 
lätta på skrovet. Men natten innan lyftet skulle 
ske blåste det upp storm och pontonerna slogs 
sönder. Efter ytterligare något år gled fartyget 
ner på 23 meters _djup, där det ligger i dag. Man 
har med hjälp av dynamit försökt spränga farty
get för att få det grova timret på fyra ggr tolv 
tum att flyta upp. Påsken 1936 kunde också sto
ra mängder virke bärgas med hjälp av stubbryta
re som rests över ett hål i isen. Dykaren Valter 
Nyberg, Skelleftehamn, utförde bärgningen, som 
rönte stor uppmärksamhet i trakten. Virket, som 
i förstone såg bra ut, hade dock tagit skada och 
var helt odugligt. 

Dykarklubben Simpan har i samarbete med 
Skellefteå museum gjort ett flertal dykningar, 
mätningar och undervattensfotograferingar av 
vraket. 
Källa: Lhn, Norra Västerbotten och Lloyds. 

1881 -1883 • 61 

Q En okänd skonert stod på grundet SO om 
'(Y Holmögadd den 5 nov 1882. Den antogs ha 
kommit från finska kusten flytande på trälasten. 
Det rådde SO storm och snö vid tillfället. Inget 
sägs om vad som hände med vraket och lasten. 
Källa: Sjöfartsverket. 

Q Skeppet ELECTRA av Väddö på resa Stor
Ö kåge-Kiel grundstötte i augusti 1882 vid 
Fjäderägg. Fartyget sprang läck och sökte nöd
hamn vid Bredskär. Fartyget hade då 9 fots vat
ten i rummet. Det bogserades in till Djupvik, 
Holmsund, för kulltagning och tätning. 
Källa: Umeå RR. 

1883 

Q Ett okänt skepp sjönk den 28 maj 1883 
~ omkring tre sjömil SV om Långrogrundet. 
NNV vind. 
Källa: Aö. 

Q Barkskeppet MARIANNE från Danzig på 
V 499 ton på resa från Abyn strandade den 
22 aug på ostkusten av Holmögadd. Fartyget in
bogserades till Holmsunds hamn och kondemne
rades den 12 sept. Kapten P Sommer. 

MARIANNE hade last av 1.179 bjälkar, 6.843 
plankor av varierande dimensioner enligt konos
sement. Vraket värderades till 11.268 kr efter 
lossning. Auktionen på vrak, rigg och inventarier 
gav 5.000 kr. Inropare var PM Rockström, Örn
sköldsvik, som lät reparera fartyget, vilket på 
nytt led haveri i Engelska kanalen. Kondemnera
des i Dover, såldes som holk. 
Källa: Kronofogden och AE. 

Q Briggen VENUS från Göteborg, kapten K J 
v Hermansson, grundstötte den 10 sept 1883 
i ö Kvarken. Haveristen påträffades på sydöstra 
udden av Holmögadd/Svartbådan. Fartyget, som 
var på resa Nederkalix-Newhaven, inbogserades 
till Holmsund. Vraket såldes på auktion för 
5.248 kr. Det reparerades. 
Källa: Kronofogden. 

Q Ångaren MEDUSA från Sunderland i Eng
v land om 1.110 bruttoton strandade på ost
kusten av Holmögadds båkskär under resa från 
Uleåborg till London den 24 sept 1883 med last 
av 35.132 plankor, hattens och bräder. En del av 
lasten lades upp på Gadda Båkskär. Auktion 
hölls i Holmsund den 16 nov 1883. Fartyget var 
byggt 1862 och ägdes av J Laing. Kapten H 
Wright. 
Källa: Kronofogden och Lloyds. 

, 



62 • 1883 

Barkskeppet BENGAL av Umeå på 640 ton strandade efter två års resor på världshaven i november 1883 helt nära hem
mahamnen. Detta var något av ett olycksskepp. Ar 1870 förolyckades kaptenen C O Forsberg från Djäkneboda, då han 
fick ett lossnande block i huvudet vid utgående från Cardiff. Tillhör Jan Unander-Scharin. 

Q Briggen ONNI av Nystad, Finland, eldska
v <lades under lastning i Skeppsviks hamn den 
2 okt 1883. Fartyget blev därefter kondemnerat. 
Närmare uppgifter om vad som sedan hände med 
fartyget saknas. Eventuellt kan det vara detta 
vrak som finns vid Bjuren på sjökortet (se JO
HANNES MINDE, nr 138 år 1854). (Onni = Lyc
kan.) 
Källa: Umeå RR och Skeppsviks tulljournal. 

Q Skonerten GOTTHARD, 35,15 ton, byggd 
Ö på Prästskäret, Dalkarlså, 1859 (?), inköpt 
av Huss i Lövånger, led haveri till havs 1883, 
men seglades in i gammel-Kallviken, där vraket 
år 197 5 låg utfläkt på botten. Storseglet fanns 
då också kvar i ett tak i Lövånger. (Två oidenti
fierade vrak skall finnas i Kall vikens innersta del.) 
Källa: Västerbottnisk skeppslista och Peter Gustafsson. 

Q Barkskeppet BENGAL av Umeå, 640 ton, 
Ö byggt i Sunderland 1850 av ek, ägare C 0 
Scharin i Umeå, strandade efter två års resor på 
världshaven vid hemkomstens på Obbolastens 
södra rev och blev i november 1883 vrak. Farty
get hade inköpts till Umeå i Liverpool 1868. 

Enligt traditionen skall kaptenen Carl Johan 

Denna sjömanskista har tillhört en av de besättningsmän 
som var ombord på BENGAL vid förlisningen utanför 
Bredskärs lotsplats. Man kan anta att fartyget på kistan 
föreställer BENGAL. Det var vanligt att träfartygen må
lades vita när de gick »på värmen». Tillhör Rune Börjesson, 
Umeå. 

Burström, som var lotsson från Bredskär, ha dis
kuterat kursen med sin yngre bror, som var med 
på resan som lättmatros, då olyckan hände. Be
fälhavaren skall ha tagit så illa vid sig av händel
sen att man måste binda honom vid en av master
na för att han inte skulle slänga sig över bord. I 
första skedet fanns förhoppningar om att kunna 



bärga fartyget, men på grund av vinterstormar 
gick det ej. Inventarierna bärgades dock efter 
hand. Vraket blev till stor del uppbränt genom 
att en person engagerades att ta vara på mässing/ 
kopparbultarna. Kaptenen blev sedermera befäl
havare på bogserbåten FRAMAT, men försvann 
en natt till havs utan vittnen. 
Källa: Umeå RR och KB. 

Q Skonert från Helsingborg på resa Luleå
~ Korsör med last av trä kantrade den 26 akt 
1883. Fartyget sprang läck i sydlig storm i höjd 
med Bjuröklubb, kantrade och övergavs av be
sättningen, varefter det drev ner mot Germundö
hällans SO rev. 
Källa: SHM. 

1884 

Q Skonerten HEIMDAL av Karlshamn, 156 
V ton, grundstötte den 20 sept 1884 på Norra 
Storgrundet vid St Fjäderägg med last av järn. 
Livbåten slogs sönder då den sattes ut. Fartyget 
slogs sönder och »är som vrak att betrakta», an
mälde kaptenen som angav felaktigt sjökort, 
strömsättning samt dis som orsak till olyckan. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten ERIK av Hudiksvall på resa 
v Aalborg-Skellefteå totalförliste på Gåsflo
takallen ej långt från Byvikens hamn den 2 akt 
1884. Fartyget övergavs, men alla inventarierna 
bärgades. Kapten Humble. 
Källa: Umeå RR. 

Undervattensbild av barkskeppet 
NORDKAP av Tvederstad. F n do
kumenteras fartyget av dykarklub
ben Simpan i samråd med Skellef
teå museum. Foto Seth Jansson, 
Skellefteå museum. 

1883-1885 • 63 

Q Skonerten FöRSöKET om 88,98 ton, 
v hemma i Häverö, Roslagen, lämnade Kyl
ören den 7 nav, destinerad till Stockholm med 
plank och bräder. Den 8 började fartyget på 
grund av svår slingring läcka vid Sydostbrotten. 
Alle man på däck purrades för pumpning, länsa
de undan till Bredskär, svår tjocka. Stötte på 
grund på Lettskär (?). Fartyget övergavs efter 
misslyckad »avgrundtagning». Kapten AP Ljung
ström. 
Källa: Umeå RR. 

1885 

Q Angaren KATE FOOSLEE från Newcastle 
v på resa från Köpenhamn till Skeppsvik 
grundstötte den 7 juni 1885 på Per Jonsgrundet 
söder om Bredskärs lotsplats och fick betydande 

· skador. Mästerlotsen P A Långström var ombord 
på fartyget. Grundstötningen föranledde dock 
ingen åtgärd, då den skedde på en »dittills okänd 
grundklack». 
Källa: Lotsstyrelsens berättelser. 

Q Barkskeppet NORDKAP från Tvederstad i 
v Norge om 223 läster ( 465 nettoton), kap
ten AH Nielsen, blev den 11 juni 1885 vrak vid 
Pommersgrundet SO från Bureå. NO storm och 
snöyra rådde vid tillfället. Fartyget som låg till 
ankars drev på grund, då lilla bogserbåten BURE 
var för- svag och ej orkade bogsera fartyget. Reda
re M $mith, Tvederstad. 
Källa: Ubl, Vesterbotten, AB Bure Sågs historia 1572-
1940 och Norsk Sjöfartsmuseum. 



64 • 1885-1886 

Fregattskeppet EQUATOR av Jakobstad sänktes på skeppskyrkogården vid Holmen, Holmsund, 1886, sedan rederiet in
te haft pengar till reparation. Av någon anledning lossades ej hela lasten. Det lär finnas tjärtunnor kvar, enligt uppgift av 
sportdykare. Foto Kurt Boberg 1976. 

Q Skonerten SVALAN från Grundsund, 
~ Uddevalla, om 11 7 ton på resa Aalborg
Piteå, totalförliste vid Gadden omkring 20 juni 
1885 vid »landgrundet öster om Gaddens fyr
torn». Inventarierna bärgades. HOLMSUND för
sökte bärga, men fartygets botten var söndersla
gen, varför fartyget måste kondemneras. Kapten 
Aug Abrahamsson. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skonerten JEHU från Bro församling i Ros
V lagen om 126 ton på resa Gävle-Olofsfors 
bruk med järnmalm totalförliste på ett stengrund 
mitt emot Dynglasset i Nordmalingsfjärden. In
ventarierna bärgades. Kapten A G Jansson. 
Källa: Umeå RR. 

Q Finsk skonert från Gamla Karleby drev den 
~ 18 aug 1885 i land och blev vrak i ballast 
NO udden av Bjuröklubb. »Fartyget vägrade 
vända». 
Källa: SSK. 

~ Angfartyget CLAN DA VIDSON från Glas-
. v gow, 1.326 bruttoton, kapten TA Gregan, 

på resa Uleåborg-London, strandade på N Stor
grundet, ö Kvarken den 22 sept 1885 - ej 1890, 
som det står i Strandningshändelser vid Sveriges 
kuster. Olycksplatsen anges till N 63,46,3 -

0 21,02,0. Fartyget, som var byggt av järn, på
träffades med endast skorstenen och masterna 
ovan vattenytan. Lasten bestod av 12.408 plan
kor och 306 famnar plank och bräder. Fartyget 
gick totalt förlorat. Auktion på bärgade inventa
rier hölls i Umeå. Fartyget var på 1.326 brutto
ton. Ägare T Dunlop & Sons. Befälhavare T A 
Cregan. 
Källa: Kronofogden, Lloyds m fl. 

Q Ett skepp från Arendal på resa Arendal
v Aby i barlast grundstötte den 13 aug på 
Eriksongrundet i Byskefjärden och fick betydan
de skador. Fartyget hade lots ombord, men hän
delsen föranledde ingen åtgärd. Händelsen ansågs 
bero på att fartyget »sackade i en vändning och 
drev på grund». 
Källa: SSK. 

1886 

Q Fregattskeppet EQUATOR av Jakobstad är 
~ sänkt på skeppskyrkogården norr om Hol
men utanför Halmsund efter att ha gått på Mal
grundet NO Gaddens fyr den 4 nav 1886. Farty
get mätte 1.059 (97 4) ton. Det var på resa 
Jakobstad-England med trävaror och tjära, då 
det kl 6.30 e.m. i svår tjocka gick på grund. Far-, 



66 • 1887 -1 888 

Resterna av briggen UMEA ligger nedgrävda i sanden vid norra delen av Storsandskär i Umeälven, där de stundom dyker 
upp. Foto Kurt Boberg. 

~: :d, 

Briggen UMEA antändes av brinnande flagor vid Umeås 
brand den 26 juni 1888. Tavlan ovan är målad i Neapel 
1865 av T L Jimune. Tillhör Kurt Boberg. 

ket blev liggande. Det var fullt synligt till om
kring 1945. 

I tvist om bärgarlönen åberopades bärgningen 
av skeppet HINDOO (se ovan). Skrov, kätting, 
gångsp~l, brottspel (bråspel), bogankare, ytterli
gare 40 fot kätting, tre master och ett bogspröt 
värderades till 150 kr. Segel, löpande tågvirke, 
kättingar, kokkärl, kompass och diverse järn
skrot gick för 500 kr. Ägare vid olyckstillfället 
var Gjeruld Olsen, Arendal. 

Skeppsbyggaren Nils Olsen Ribe var en av Sör
landets största. Han byggde 50 segelskepp under 
perioden 1847-1898. 
Källa: Umeå RR, Norsk Sjöfartsmuseum, Halfdan Drev
dal, Grimstad, KB. 

1888 

Q Briggen UMEÅ av Umeå, redare detta år 
v C G Moritz, ägare av bl a Sand viks bolag, 
totalförstördes av brand detta år. 

Fartyget var byggt 1864 i Umeå för bl a Lars 
Glas Jr. Det mätte 229,5 ton vid sista mätningen. 
I samband med stadens brand den 26 juni 1888 
låg fartyget för ankar utanför Tegsvarven. Gnis
tor från den brinnande staden antände även var
ven och riggen på briggen UMEÅ. För att om 
möjligt rädda det kapades ankartåget/kättingen. 
Fartyget drev brinnande till norra änden av Stor
sandskär, där rester fanns kvar ännu sommaren 
1976. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista m fl. 

Q Skonerten ANNA från Slite på Gotland för
V liste natten mellan den 23 och 24 sept 1888 
i Gaddströmmen. Befälhavare OJ Degerman. 

Skonerten, som var på 93,24 ton, avseglade 
från Kyllej den 18 sept samma år, destinerad 
Luleå med last av släckt kalk. Fartyget överras
kades av dålig sikt och orkanliknande storm. Far
tyget sprang läck och måste överges i stor hast 
utan att skeppshandlingarna eller besättningens 
kläder hann medtagas. 

Man rodde mot land i svår sjö. Då man nådde 
en klippa hoppade fyra man i land medan skep
paren drev vidare i vattenfylld båt mot ett mind
re skär. På morgonen såg kaptenen besättnings
männen röra sig för att hålla värmen. En av dem 
kom simmande till kaptenen med årorna så att 



Kusttullassistent Tommy Wrern, Umeå, undersöker kom
passen från vraket efter vad som antas vara skonerten 
ANNA från Slite. Foto Kenneth Aström, Västerb mus. 

alla kunde räddas från den överspolade klippa 
där besättningen befann sig. Senare på dagen 
kom räddningshjälp från Holmögadd och den 28 
sept kom ångaren HOLMSUND och förde i land 
de räddade. Inget från fartyget kunde räddas. 
Det sjönk i samma ögonblick som besättningen 
gick i livbåten. 

Våren 1980 påträffade dykare ett skeppsvrak 
på den plats där ANNA förmodades ha gått på. 
Besättningens skor stod ännu kvar på däcket och 
man kunde av rester se att fartyget fört kalklast. 
Vad som förbryllade var att det på en namnbrä
da stod TRITON. Senare har denna namnbräda 
förkommit. I Lotsstyrelsens underdåniga berät
telser om strandningar och olyckshändelser i 
Luleå lotsfördelning omtalas ANN As förolyckan
de 1888. Däremot finns det inte någon TRITON. 
En egendomlighet i sammanhanget är att det i 
skeppslistorna funnits en TRITON som 1848 
såldes från England till Sverige. Den hade samma 
ägare som ANNA, C Lyberg, Slite. Det fartyget 
går att följa i rullorna till 1889. Fartygen var av 
ungefär samma storlek. 

Det mesta talar för att det är skonerten ANNA 
som påträffats och att namnbrädan antingen dri
vit till haveriplatsen eller av någon anledning fun
nits ombord på ANNA. 
Källa: Umeå RR och VÄSTERBOTTEN 4/81. 

1888 • 67 

Q Angslupen TRAFIK, hemmahörande i 
V Umeå, förstördes vid en brand den 25 juni 
1888, alltså dagen före Umeå stads brand. Maski
nen såldes till Kåge kvarn. Det uppstod process 
om leveransen. Jfr ångaren DANIELs ångmaskin, 
som 1868 såldes till Klemensnäs såg. 
Källa: Umeå RR och Västerbottnisk skeppslista. 

Q Galeasen ÖRN, 21,43 ton, byggd i Umeå 
V 1877, såld till hamnmästaren H C Klock
hoff, Ursviken, Skellefteå, av handelsfirman 
A & 0 Grahn, Umeå, förliste vid Kallviken 1888. 
Enligt uppgift skall rester av detta fartyg finnas i 
den inre delen av viken liksom resterna av GOTT
HARD (nr 277 år 1883). 
Källa: Västerbottnisk skeppslista. 

Q Skeppet MOHAWK av Laurvig med trälast 
v från Haparanda till London stötte på Södra 
Storgrundet den 28 sept 1888. Fartyget gled se
nare av grundet och drev i land sönderslaget på 
Holmön. Det inbogserades till Ratan och kon
demnerades. Den tretton man starka besättning
en räddades. 

Fartyget mätte 710 ton och var ett av de 
största segelfartygen hittills som havererat vid 
denna kust (jfr dock EQUATOR, nr 290 1886). 

Först ångaren HOLMSUND från Umeå och se
dan Neptunbolagets NEPTUN, som låg statione
rad i Djupvik/Holmsund, lovades 10.000 kr i bär
garlön för fartyg och last. Orsaken till haveriet 
antogs vara stort fel på kompassen och möjligen 
något fel på den gissade distansen vid sista pej
lingen av Fjäderäggs fyr, trodde kaptenen Edvard 
Hansen. 

Vraket blev liggande i viken mellan N orrklub
ben och Båkskäret. Viken kallades stundtals 
Mohawk-viken. 
Källa: Umeå RR och Arne Edstedt (innehavare av teck
ningen). 

Skepiet MOHAWK av Laurvig lades hösten 1888 upp i 
viken mellan Norrklubben och Rataskär. Omkring sekel
skiftet gjordes denna teckning av återstoden av Otto 
Abrahamsson. Av vraket återstår endast få rester på bot
ten. 



68 • 1888-1889 

~ Ett skonertskepp från Aland på resa från 
V Luleå till Bologna med last av trä grundstöt
te utanför Holmögadd den 4 sept 1888. Ostlig 
vind, tjocka och strömsättning orsakade strand
ningen, som sannolikt blev total. 
Källa: SSK. 

1889 

Barkskeppet SUPERIORs 
sista resa 

~ Barkskeppet SUPERIOR av Västby, mätan
v de 272 svåra läster (560/510 ton), totalför
liste den 15 sept 1889 efter att ha stött på Södra 
Storgrundet i östra Kvarken, Holmön. Fartyget 

> .~ 

Barkskeppet SUPERIOR, hemmahörande i Västby, Hö
ganäs, var 41 år gammalt när det stötte på Södra Stor
grundet i östra Kvarken den 15 sept 1889. Foto Göte
borgs sjöfartsmuseum. 

Här sitter SUPERIORs namnbräda över båthuset på 
Norrskär. Numera finns den på hembygdsmuseet i Löv
ånger. Foto Kurt Boberg. 

var på väg med trälast från Haparanda till Grims
by, då olyckan inträffade. 

Fartyget var byggt 1848 av L A Bång i Gävle 
för Elfbrink & Luth, Stockholm. Det var ur
sprungligen tacklat som fregattskepp/fullriggare, 
men hade omtacklats till barkskepp vid Kustens 
varv i Göteborg 1881. 

Efter att ha ägts av flera redare inköptes SU
PERIOR 1888 av Nils Petter Andersson, Höga
näs, som också ägde fartyget vid olyckstillfället i 
östra Kvarken. Befälhavare A Persson. 

Grundstötningen på S Storgrundet var myc
ket häftig. Rodret och akterstäven slets bort. 
Riggen gick över bord i svår storm och grov sjö. 
Mesanmasten sköts upp tre fot, stora stycken av 
botten flöt upp och fartyget vattenfylldes. 

Besättningen övergav fartyget efter skeppsråd. 

Luleå 0 Malören 

Umeå 

°' 
Valsörarna . 

0 -~ . , 

Norrskär .~ 
Vasa 
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0 
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Så här gick barkskeppet SUPERIORs sista resa med start 
i Malören den 14 sept 1889. Vid krysset stötte hon på 
grund, drev sedan till Valsörarna samt vidare till Sillska
tan, Lövånger, som markeras av ringen. Namnbrädan 
satt nästan ett sekel över lotsarnas båthus på Norrskär. 



.. 

Livbåtarna b_emannades med sex man i varje med 
kaptenen i den ena och 1 :e styrmannen i den 
andra. Efter svåra ansträngningar lyckades man 
nå Holmöns östsida. Den 17 sept hölls sjöförkla
ring inför rådhusrätten i Umeå. Kapten Persson 
fritog sig och sin besättning från allt ansvar. Han 
ansåg att olyckan berott på att vattnet fallit ut 
på grund av den hårda nordliga stormen. En 
kombination av lågt vattenstånd, våldsam sjö 
och fartygets djupgående hade orsakat grund
stötningen. 

Sedan besättningen övergett fartyget, slets 
det av grundet och drev vidare mot Malskär, 
Valsörarna, på den finska sidan. Där hade man 
börjat med förberedelser för bärgning av lasten, 
men en ny storm - nu från söder - drev farty
get i kontrakurs norrut. Den 30 sept omtalade 
Skellefteå Nya Tidning att barkskeppet SUPE
RIOR hittats ilanddrivet vid Sillskatan, strax 
norr om Kallviken, Lövånger. 

Hösten och vintern 1889/90 fördes huvudde
len av virkeslasten i land. Den 18 juni 1890 in
träffade en svår olycka då ett av SUPERIORs 
ankare och kätting skulle bärgas. Fiskaren och 
sjömannen Karl Fredrik Dahlgren och fiskaren/ 
bonden Johan Robert Andersson, båda från 
Gammelbyn, drunknade. En tredje person vid 
namn Brännström räddade sig på den kantrade 
roddbåten, som användes vid bärningsförsöket. 

~· 

-~ 

Rester efter barkskeppet SUPERIOR upplockade från 
botten av Alf öhman. Fo~o Kurt Boberg. 

1889-1 890 • 69 

Namnbrädan från SUPERIOR drev i land, san
nolikt på Norrskär, lots- och fyrplatsen utanför 
Vasa. Där satt den ovanför lotsarnas båthus i 
nästan 90 år. 1981 skänktes den till Skellefteå 
museum. Eventuellt kommer den efter restaura
tion att överföras till Lövångers museum, där 
det finns några andra detaljer från vraket som 
bitar av järnspant, röstjärn, bronsbultar och jung
frur. Logglaset finns numera i privat ägo i Karl
stad, liksom en stekpanna på ben. 
Källa: Umeå RR, SHM, Aö och Västerbottens norra 
fornminnesförenings Meddelanden XLI-XLII 1978/80. 

~ Skeppet ATLANTIC från Nystad i Finland, 
~ kapten Gustaf Blomroos, på resa från Ja
kobstad, totalförliste i närheten av Holmögadd 
och Gaddströmmen den 19 okt 1889. Ångaren 
HOLMSUND begärde en tredjedel av värdet på 
last och fartyg, men det ansåg kaptenen på det 
nödställda fartyget vara för högt. Han erbjöd 
2.500 kr, men HOLMSUND återvände mot land. 
Den 21 okt återvände HOLMSUND till haveri
platsen och då accepterades en tredjedel. Bogser
båten misslyckades dock med lossdragningen, 
varför haveristen kvarlämnades. Besättningen 
sattes i land i Sandvik. 
Källa: Umeå RR. 

1890 

Q Briggen DELHPIN från Tönsberg om 149 
v läster, kapten Julius Nilsen-Bjömess, på resa 
från Piteå till Frankrike med last av hattens gick 
på grund 6-7 distansminuter ONO från Gaddens 
fyr den 18 sept 1890. Däckslasten kastades, var
på fartyget övergavs under natten efter skepps
råd. 

Nästa dag anlände ångbåt, men sjön gick för 
högt för att någon skulle kunna gå ombord. Nå
gon dag senare kapades riggen. Den 24 sept hade 
fartyget slagits av grundet och var liggande för 
sina ankare. Bogsering påbörjades, men efter tre 
timmar måste bogserkabeln kapas på grund av 
tilltagande storm. 

Det framgår ej vad som sedan hände med brig
gen, men troligen ansågs den förlorad. Som or
sak till olyckan angavs strömsättning och fel på 
»gissad distans». Redare N N Björn ess' änka. 
Källa: Umeå RR och Norsk sjöfartsmuseum. 

Q Skonerten JOHN av Säbrå med last av tegel 
~ och dynamit på resa Stockholm-Nederka
lix, strandade den 22 sept på »Gåsflottaön» i V 
Kvarken. Storm, tjocka och strömsättning an
gavs som orsak till olyckan. Besättningen rädda-
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de sig i land vid Berguddens fyr. 
Fartygets journal spolades bort av en brottsjö, 

då den skulle föras i säkerhet till livbåten. Sjöar
na spolade då över hela fartyget. 

Av lasten bärgades dynamiten och 2.000 tegel. 
Den 27 okt omtalade Umebladet att det skulle 
vara auktion på skrov, rigg, inventarier och 
19.000 murtegel samt 2.000 ilandbärgade tegel i 
Djupvik och Holmsund från strandade »galeasen» 
JOHN. 
Källa: Umeå RR och Umebladet. 

Q Skonertskeppet CARL från Vätö, Roslagen, 
~ 250 registerton, kapten P Pettersson, på re
sa Jakobstad-Hull fastnade på grund den 18 okt 
1890, 7 distansminuter NO Gaddens fyr (Jägar
ören? ). Den 19 slogs fartyget loss. Den 21 kom 
bogserbåten HOLMSUND och krävde 6.000 kr 
eller 50 procent av värdet på fartyg och last. Det 
senare anbudet togs. Vraket förankrades och be
sättningen sattes i land i Djupvik. Sannolikt för
blev fartyget vrak. Orsak till olyckan sades vara 
fel på kompassen »till otrolig grad, snöbyar och 
tjock luft». Huvudredare »Andersson i Håknäs». 
Källa: Umeå RR, Sjöfartsverket, Det seglade en Björkö
brigg. 

• Enligt landshövdingeberättelsen inträffa
de det 21 strandningar åren 1886-1890 vid 
länskusten. Atta av dem slutade som vrak, 
nio erhöll betydande skador. Av föregåen
de framgår att dessa siffror torde vara klart 
i underkant, speciellt då det gäller totalha
verier. Här har redovisats minst tio sådana. 

1891 

Q Skonerten NIORD av Östhammar, kap
V ten E O Jansson. Fartyget, som mätte 
111,34 ton, hade last av 190.700 kilogram 
järnmalm från Västerås till Olofsfors bruk, tog 
grund vid Svarthällorna nordost om Järnäsud
den samt sattes på land. Oklart om fartyget 
blev vrak eller ej, men med hänsyn till lasten 
bör den ha blivit det. Olyckan inträffade den 
26 juni, och den 29 stod hon fortfarande kvar. 
Fartyget var försäkrat i Roslags Wäddö assu
ransbolag för 6.000 kr. Skonerten ägdes av 
kaptenen samt grosshandlaren M Lundquist, 
Östhammar. 
Källa: Umeå RR. 

Q.. Angaren MADELINE från V Hartlepool 
V stötte på Norra Storgrundet i ö Kvarken 
den 23 okt 1891 på resa Piteå-London med 
last av trä. SSO storm, regn och snö. Fartyget 
blev vrak. 
Källa: Sjöfartsverket. 

Q Angaren ANNEA av London med trälast 
'v från Sävenäs för London strandade på 
Södra Storgrundet i ö Kvarken. 
Källa: SSK. 

Q Angaren OXFORD från Hull på resa 
v Jakobstad-Hull grundstötte den 19 aug 
1891 omkring två distansminuter NO till 0 
från Holmögadds fyr och fick betydande ska
dor. »Användandet av otydligt engelskt sjö
kort orsakade till en del olyckan.» Fartyget 
kom loss med hjälp av ångbåt. 
Källa: SSK. 

1892 

Q Skonerten JOHAN av Riga i ballast från 
~ Uleåborg blev vrak vid Lillklinthällan på 
östra sidan Holmön ( ost Klintviken) i NNO 
storm och snötjocka. Sannolikt inträffade 
olyckan på hösten. 
Källa: SSK. 

~ Angfartyget RURIK av Stockholm på resa 
V Stockholm-Bureå med mjöl grundstötte 
den 21 sept 1892 på Kapagrundet syd Bjurö
klubb. Det var vid tillfället nästan stiltje och 
klart väder. Fartyget gick dock i mörkret för nä
ra land. Med hjälp av ångbåt kom fartyget flott. 
Det hade dock fått betydande skador. 
Källa: Lsub. 

Q Briggen MATHILDA av Väddö, kapten 
v Edvard öhman, på resa från Norrnäs i 
Stockholms skärgård till Piteå, grundstötte 
den 23 okt 1892 i Tavlefjärden. Fartyget, las
tat med tegel och hö, var i närheten av Gad
den, men måste på grund av hård ONO storm 
och snötjocka söka lä i Täftefjärden. Man 
»missade» Täftefjärden och fastnade i stället 
på ett åttaf otsgrund i »Tavlebukten» - sanno
likt Nordpetersgrund eller norra delen av Fo
ten. Besättningen tog sig lyckligt i land och 
tog skydd i en hölada över natten. Männen skrev 
sina namn på en stock eller bräda i ladan, som 
stod på en myr ost om nuvarande golfbanan nä-



ra Butberget. Ladan är numera riven, men många 
holmsundsbor som sett namnet har undrat vad 
som hänt skutan. 

Sedan 80 ton av lasten lossats, drogs MATHIL
DA från grundet av bogserbåten HOLMSUND in 
till Sandvik, svårt skadad i botten. Ankaret läm
nades, men bärgades senare. Fartyget blev liggan
de i Holmsund över vintern. När det till våren 
skulle krängas för reparation, kantrade det och 
vattenfylldes till följd av en stormby. Sannolikt 
bärgades haveristen, men inget sägs därom. För
utom kapten Edvard öhman bestod besättning
en av J O F L Ahlström, J Österberg, J B Berg
qvist, J M Svensson o"ch L Ivarsson. 
Källa: Umeå RR, Bertil Eriksson, Holmsund, Umebladet, 
SSK. 

~ S/S HESLEDEN av West Hartlepool grund
V stötte.den 3 juni 1892 på 01 Nilsgrundet 
och senare på Nygrundet vid Pite-Rönnskär. Far
tyget kunde den 9 juni dras av grundet och bog
seras till Stockholm för reparation. Lotsen T F 
Sjöberg dömdes till fyra månaders fängelse för 
grov vårdslöshet vid lotsning. Grundet heter än i 
dag Hesledengrund. 
Källa: Pitetidningen. 

Q Barkskeppet OSCAR GEORG från Marie
V hamn grundstötte den 6 juni 1892 0,6 dis
tansminuter väst Timarksgrundet utanför Abyn 
i Byske. Inga större skador uppstod. Haveristen 
hjälptes loss av bogserbåten BURE för 1.600 kr. 
Enligt Pitetidningen nr 46 1892 uppges grundet 
vara okänt. I följande nummer sägs att det är väl
känt, men att det var oprickat för året. Fartyget 
hade lots ombord. Enligt lotsverkets underdåni
ga berättelser (Lsub) inträffade haveriet på 
»ögrensgrundet>;, vilket lokala källor anser vara 
fel. Det påkörda grundet har inget namn. 
Källa: Folke Fahlgren, Lsub och Pitetidningen. 

1893 

Q Skonerten JOHANNA CAROLINA av örn
v sköldsvik på resa från Nordmaling sjönk vå
ren 1893 vid Brotthällan i inloppet till Nordma
ling. 
Källa: Sjöfv. 

Q En flaskpost hittades den 17 aug 1893 med 
~ meddelande om att en finsk båt gått under 
med man och allt. Inget sägs om var och när det
ta hänt. Uppgiften kan tas som ett tecken på att 
det sannolikt inträffat många olyckor under 
årens lopp, om vilka vi aldrig får veta något. 

. Källa: Umebladet, Skelleftebladet, COA. 

1892-1894 • 71 

Q Angjakten AJAX på resa Haparanda-Härnö
v sand blev vrak vid Västblackkallen den 22 
okt (?) med last av trä. Sydlig vind och tjocka. 

Fartyget övergavs och såldes. En del föremål 
gick på auktion i Blacke, bl a kabyssen, varifrån 
en dörr ännu finns i en sommarstuga i trakten, 
liksom loggen. 
Källa: SSK och Viktor Broman, Umeå. 

Q Angfartyget LOUISE på grund ost Bjurö
v landet vid Kapagrund. Fartyget blev sanno
likt ej vrak, utan kom flott med hjälp av lotsarna. 
Källa: Alf öhman. 

1894 

Q Angfartyget FINGAL av Sandefjord om 
~ 957 bruttoton, kapten C S Gogstad, på resa 
Gävle-Kemi med 140 ton stångj ärn, grundstötte 
natten mellan 1 och 2 juni i tät tjocka på sten
brotten 11/2 mil från Snipans fyrskepp med 
detta i NV till N. Kaptenen åkte till Holmsund 
för att telegrafera efter hjälp samma dag, dvs 
1 juni. Den 4 juni kom Neptunbolagets EOL, 
men alla lossdragningsförsök misslyckades och 
haveristen måste svårt skadad överges (vrak). 

En av livbåtarna förlorades under bogsering ef
ter EOL på väg in till Holmsund. Redare A/S 
Fingal, H Fredriksen. 
Källa: Umeå RR och Norsk sjöfartsmuseum. 

Q Skeppet HEIMO från Mariehamn blev vrak 
~ vid Bredgrund nära Dalkarlså på resa från 
Dalkarlså. Drogs vid tillfället av bogserbåt. Kon
demnerad. 
Källa: SSK. 

~ Skeppet NORDEN från Fredrikstad blev 
v vrak vid Lilla Leskär omkring 100 m OSO 
om Leskärs fyr på resa från Piteå. På grund av 
dåligt väder tilläts lotsen lämna fartyget för ti
digt. (Leskärs fyr vid Piteå/Jävre Sandholmen). 
Sjöförklaring hölls i Umeå rådhusrätt, men enligt 
Pitetidningen 29 sept 1977 också inför rådhus
rätten i Piteå. 
Källa: Umeå RR och Pitetidningen. 

r:;;;;;.., Skeppet NICOLINA från Genua blev den 
V 13 sept vrak på resa från Nederkalix till 
Liverpool vid Gråsälsbådan i ö Kvarken. NNO 
vind och klart väder. Felaktigt bedömande av av
ståndet till fyren tros ha orsakat olyckan {fel på 
gissad distans). Tvist om bärgarlönen, som skulle 
uppgå till en tredjedel av värdet på fartyg och last. 
Källa: Umeå RR. 
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Q Galeasen TAPERIS från Kristinestad på re
v sa Kristinestad till Umeå(?) med last av 
havre mm blev 25 okt vrak vid Lilla Truthällan, 
Holmsund. SSO storm och snötjocka rådde vid 
tillfället. På grund av ovädret observerades ej far
tyget av lotsarna förrän fartyget passerat lotsplat
sen. 
Källa: SSK. 

Q Ångfartyget GLENISLE av W Hartlepool 
v strandade den 3 juli 1894 på tiofotsgrundet 
vid Gaddsnytan. Fartyget var på resa i ballast 
från Kronstadt och nordvart. Fint klart väder. 
Betydande skador. Troligen ej vrak. 
Källa: Sjöfv. 

Q Skeppet EUGENIA av Fredriksstad, kapten 
v O Nilsson, på resa Kemi-Skottland med 
trä. Den 27 okt törnade fartyget på vid Holmö
gadd och förlorade rodret. Det drev i land den 
28 okt på ostsidan Norra Ulvön vid sk »Tövalite». 

Egentligen hade fartyget två gånger grundstött 
i Kvarken innan det tappade rodret. Ångarna 
öRNSKöLDSVIK och FLINK drog henne från 
strandningsstället vid Ulvön till Härnösand. 
Källa: Aö m fl. 

1895 

Q Briggen JOHN av Svelvig, Norge, om 208 
v bruttoton, kapten Adamsen, på resa från 
Halsögrund via Byske till Grimsby i trälast, total
förliste vid Fjäderägg den 26 aug 1895. Olycks
platsen är något svävande i sjöförklaringen. Även 
Gaddströmmen och Gråsälsbådan nämns. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skeppet CANADA av Höganäs, kapten 
v Christian Bengtsson, på resa från Röjta/ 
Torneå till Tyne Dock/Newcastle, grundstötte 
vid niotiden den 6 aug 1895 väst Norra Storgrun
det i östra Kvarken. Tät tjocka rådde vid tillfäl
let. Den 7 aug ökade vinden och fartyget högg så 
hårt att bitar av botten flöt upp. Masterna kapa
des för att fartyget ej skulle kantra. Två båtar 
köm från Holmön för att undsätta, men kunde 
inget göra. Genom deras signalering kunde dock 
den tio man starka besättningen själv välbehållen 
ta sig i land. Fartygets ägare var N Olsson, Höga
näs. Efter fartyget heter olycksstället numera 
»cim a-grundet». 

En 1 skeppsdagböcker från fartyget använ
des seder era att tapetsera ett hus med på Holm
ön. Sidor 0 terfanns vid renovering av huset vin
tern 1978 79. En väl bibehållen skeppsdagbok 

från en tidigare resa ägs av en f d holmöbo. Far
tyget nämns bl a i Anders Ericssons Svenska 
barkskepp och fullriggare under cirka 100 år 
(manuskript på Sjöhistoriska museet, Sthlm). 
Källa: Umeå RR mm. 

Q Ångfartyget WILHELM RöHSS, hemort 
V Härnösand, byggt i Göteborg 1872, blev 
vrak den 17 juni 1895 på resa Ursviken-Kåge 
vid östra Kågnäsudden. Hård NO vind och svår 
tjocka rådde. Bottenplåtar är ännu synliga. Far
tyget gick i trafik på sträckan Umeå-Luleå, 
ibland utsträckt till Haparanda. Ägare var Ång
fartygs AB Blixt i Härnösand. 
Källa: SSK och Assarsson: Angsjöfarten på Norrland. 

Q Ångaren BOTTENHAFVET från Söder
V hamn grundstötte den 28 aug 1895 på resa 
med timmer från Simphamn i Västerfjärden, 
Umeå, till Söderhamn. 

Efter att ha stött på Lördagshällan utanför 
Nordmaling drev fartyget över till närbelägna 
Königsgrund och sjönk. Åtta människor omkom. 
Fartyget hade tidigare haft namnet SAMUEL 
BERNER och mätte 221 ton. Det var byggt 
1856 i Sunderland. Ägare vid olyckstillfället var 
R Hillman, Söderhamn. BOTTENHAFVET er
sattes av ångaren TYR för timmertransporter 
från Västerfjärden, en transportmetod som an
vändes innan havsbogseringen blev vanlig. 
Källa: Umebladet, Sveriges skeppslista och Oskar Jons
son, Stöcke. 

Q Barkskeppet CLODIAN av Fredriksstad, 
V Norge (tidigare ORMELIE), om 466 netto
ton, ägare O A Johansen, befälhavare kapten 
Olavus Christoffersen, totalförliste med man och 
allt, dvs elva man, på resa London-Obbola såg
verk den 12 sept 1895. 

Olyckan hände vid Lördagshällan utanför 
nordmalingskusten. Två lik, kaptenen och ste
warten Carl Johan Jacobsen, drev i land i en liv
båt. De jordfästes på kyrkogården i Nordmaling. 
De övriga omkomna påträffades ej. Fartygsrester 
och sjömanskistor hittades senare längs en lång 
kustremsa. 

CLODIAN var byggd 1863 i Dundee, Skott
land. Längden var 144 fot, bredden 26,5 och 
djupet i lastrummet 1 7 fot. 

Sportdykare från Umeå har påträffat många 
delar från fartyget, bl a en liten fartygskanon, ett 
ankare och bronsbultar mm. 

Lördagshällan har genom åren krävt många 
människors liv, varav ett tjugotal är kända. 
Källa: Umebladet, Norsk sjöfartsmuseum, sportdykaren 
Erik Bjurström. 
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Q Galeasen T APERIS från Kristinestad på re
v sa Kristinestad till Umeå(?) med last av 
havre mm blev 25 okt vrak vid Lilla Truthällan, 
Holmsund. SSO storm och snötjocka rådde vid 
tillfället. På grund av ovädret observerades ej far
tyget av lotsarna förrän fartyget passerat lotsplat
sen. 
Källa: SSK. 

Q Ångfartyget GLENISLE av W Hartlepool 
V strandade den 3 juli 1894 på tiofotsgrundet 
vid Gaddsnytan. Fartyget var på resa i ballast 
från Kronstadt och nordvart. Fint klart väder. 
Betydande skador. Troligen ej vrak. 
Källa: Sjöfv. 

r,;;;;;:.. Skeppet EUGENIA av Fredriksstad, kapten 
V O Nilsson, på resa Kemi-Skottland med 
trä. Den 27 okt törnade fartyget på vid Holmö
gadd och förlorade rodret. Det drev i land den 
28 okt på ostsidan Norra Ulvön vid sk »Tövalite». 

Egentligen hade fartyget två gånger grundstött 
i Kvarken innan det tappade rodret. Ångarna 
öRNSKöLDSVIK och FLINK drog henne från 
strandningsstället vid Ulvön till Härnösand. 
Källa: Aö m fl. 

1895 

Q Briggen JOHN av Svelvig, Norge, om 208 
v bruttoton, kapten Adamsen, på resa från 
Halsögrund via Byske till Grimsby i trälast, total
förliste vid Fjäderägg den 26 aug 1895. Olycks
platsen är något svävande i sjöförklaringen. Även 
Gaddströmmen och Gråsälsbådan nämns. 
Källa: Umeå RR. 

Q Skeppet CANADA av Höganäs, kapten 
v Christian Bengtsson, på resa från Röjta/ 
Torneå till Tyne Dock/Newcastle, grundstötte 
vid niotiden den 6 aug 1895 väst Norra Storgrun
det i östra Kvarken. Tät tjocka rådde vid tillfäl
let. Den 7 aug ökade vinden och fartyget högg så 
hårt att bitar av botten flöt upp. Masterna kapa
des för att fartyget ej skulle kantra. Två båtar 
kom från Holmön för att undsätta, men kunde 
inget göra. Genom deras signalering kunde dock 
den tio man starka besättningen själv välbehållen 
ta sig i land. Fartygets ägare var N Olsson, Höga
näs. Efter fartyget heter olycksstället numera 
»Canada-grundet». 

En clefskeppsdagböcker från fartyget använ
des sederril,lera att tapetsera ett hus med på Holm
ön. Sidor å rfanns vid renovering av huset vin
tern 1978/7 .. En väl bibehållen skeppsdagbok 

från en tidigare resa ägs av en f d holmöbo. Far
tyget nämns bl a i Anders Ericssons Svenska 
barkskepp och fullriggare under cirka 100 år 
(manuskript på Sjöhistoriska museet, Sthlm). 
Källa: Umeå RR mm. 

Q Ångfartyget WILHELM RöHSS, hemort 
v Härnösand, byggt i Göteborg 1872, blev 
vrak den 17 juni 1895 på resa Ursviken-Kåge 
vid östra Kågnäsudden. Hård NO vind och svår 
tjocka rådde. Bottenplåtar är ännu synliga. Far
tyget gick i trafik på sträckan Umeå-Luleå, 
ibland utsträckt till Haparanda. Ägare var Ång
fartygs AB Blixt i Härnösand. 
Källa: SSK och Assarsson: Angsjöfarten på Norrland. 

Q Ångaren BOTTENHAFVET från Söder
v hamn grundstötte den 28 aug 1895 på resa 
med timmer från Simphamn i Västerfjärden, 
Umeå, till Söderhamn. 

Efter att ha stött på Lördagshällan utanför 
Nordmaling drev fartyget över till närbelägna 
Königsgrund och sjönk. Åtta människor omkom. 
Fartyget hade tidigare haft namnet SAMUEL 
BERNER och mätte 221 ton. Det var byggt 
1856 i Sunderland. Ägare vid olyckstillfället var 
R Hillman, Söderhamn. BOTTENHAFVET er
sattes av ångaren TYR för timmertransporter 
från Västerfjärden, en transportmetod som an
vändes innan havsbogseringen blev vanlig. 
Källa: Umebladet, Sveriges skeppslista och Oskar Jons
son, Stöcke. 

Q Barkskeppet CLODIAN av Fredriksstad, 
v Norge (tidigare ORMELIE), om 466 netto
ton, ägare O A Johansen, befälhavare kapten 
Olavus Christoffersen, totalförliste med man och 
allt, dvs elva man, på resa London-Obbola såg
verk den 12 sept 1895. 

Olyckan hände vid Lördagshällan utanför 
nordmalingskusten. Två lik, kaptenen och ste
warten Carl Johan Jacobsen, drev i land i en liv
båt. De jordfästes på kyrkogården i Nordmaling. 
De övriga omkomna påträffades ej. Fartygsrester 
och sjömanskistor hittades senare längs en lång 
kustremsa. 

CLODIAN var byggd 1863 i Dundee, Skott
land. Längden var 144 fot, bredden 26,5 och 
djupet i lastrummet 17 fot. 

Sportdykare från Umeå har påträffat många 
delar från fartyget, bl a en liten fartygskanon, ett 
ankare och bronsbultar mm. 

Lördagshällan har genom åren krävt många 
människors liv, varav ett tjugotal är kända. 
Källa: Umebladet, Norsk sjöfartsmuseum, sportdykaren 
Erik Bjurström. 
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Barkskeppet CLODIAN totalförliste den 12 sept 1895 vid Lördagshällan, Nordmaling. Samtliga elva ombord omkom, 
en av de svåraste sjöolyckorna vid Västerbottens kust. Tillhör Norsk sjöfartsmuseum, Oslo. 

På målningen från 1892 ser man en galjonsfigur, som uppförstorad har stora likheter med den galjonsfigur som senare 
drev i land vid nordmalingskusten och som nu finns på Västerbottens museum. Foto Martin Mattsson, Umeå. 

Sportdykarna har intresserat sig för resterna efter 
barkskeppet CLODIAN. Här håller några på att gö
ra sig i ordning för att dyka från Lördagshällan, där 
många fartyg gått på. Foto Erik Bjurström, Umeå. 

Sportdykaren Lars Bjurström har hittat en jungfru 
och CLODIANs stora ankare. Bredvid ligger en sig

. nalkanon. Foto Erik Bjurström, Umeå. 
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Q Briggen OLGA av Drammen, på resa Neder-
1.:;:Y kalix-England med last av trä, blev vrak 
den 6 okt 1895 i östra Kvarken SO om Ängesön 
omkring sex distansminuter NO till O från 
Holmögadd. Fartyget mätte 267 ,5 läster, kapten 
och redare J C Jensen. 
Källa: Norsk sjöfartsmuseum och SSK. 

Q Galeasen KRISTINA av Husum på resa 
v Härnösand till Husum med saltlast blev 
vrak vid inloppet till Bergöfjärden norr om Skags 
udde i samband med hastigt påkommande orkan
liknande NO storm.Fartyget låg vid tillfället till 
ankars tätt intill strandningsstället. 
Källa: Aö. 

• Som ett exempel på de officiella källor
nas otillförlitlighet vad beträffar fartygs
olyckor kan nämnas att landshövdingebe
rättelsen inte redovisar någon sjöolycka för 
perioden 1891-1895. 

' 
1896 

Q Barkskeppet FORZA av Fiume (Österrike) 
~ på resa Hudiksvall-Sandvik i ballast och un
der bogsering, signalerade efter lots syd om Bred
skär. Då ingen lots erhölls, gick bogserbåten för 
att söka lotshjälp, men återkom inte. Under ti
den friskade stormen i och FORZA, som låg högt 
på vattnet, strandade den 3 okt trots att fyra an
kare fälldes. Fartyget drev i land på Vitskärsud
den, sydostspetsen av Obbola, där rester enligt 
sportdykare finns kvar. (Ett av FORZAs ankare 
står vid södra infarten till Holmsund som en på
minnelse om holmsundshamnarnas forna stor
hetstid.) 
Källa: Umeå RR m fl. 

Q Skonerten FRIHETEN, Ursviken, 23 ton, 
v byggd i Piteå 1860, inköpt till Ursviken 
187 4, brann upp i Kåge hamn 1896. Enligt på
ståenden i bygden skall branden ha varit anlagd. 
Vraket användes som kajutfyllnad på olycksplat
sen och finns alltså fortfarande kvar. Ägare vid 
brandtillfället Gustaf Wallman. FRIHETEN an
sågs vara en för sin storlek mycket snabb seglare. 
Källa: COA/Skellefteå museum, Västerbottnisk skepps
lista. 

Skonerten FRIHETEN från Ursviken eldhärjades i Kåge hamn 1896. Foto Skellefteå museum. 



Q Skonertskeppet MAGRETA om 209 ton 
v blev den 11 okt 1896 vrak vid östra sidan 
av Holmön, omkring tre distansminuter SSV 
från St Fjäderäggs fyr, eg Norra Storgrundet, på 
resa från Storfors/Piteå till Kiel med trälast. Kap
ten och huvudredare M Holmström. Fartyget var 
byggt i Bremen 1862. Det var vid olyckstillfället 
hemmahörande i Ramsjö, Helsingborg, och sjö
förklaring hölls i Umeå den 14 okt med bl a sjö
kaptenerna I P Grubbström och Edv Renmans
son som sakkunniga i rätten. 

Orsaken till grundstötningen ansåg befälhava
ren ligga i den ändring av Holmögadds fyr som 
ägt rum under hösten så att den gjorts blänkande 
i stället för stadig, vilket han inte erhållit någon 
underrättelse om. 

En namnbräda från MAGRETA finns hos 
hemmansägaren Alvar Sandgren, Ostnäs. I skepps
listorna ( exempelvis 1897 /98) kallas skeppet 
MARGARETA. 
Källa: Umeå RR, SNT och SHM, Alvar Sandgren. 

Q Angfartyget BOX (f d LEVERINGTON) 
v om 792 ton från Gävle på resa Haparanda
Hull med trä sjönk den 22 aug 1896 200 meter 
från land vid Bjuröklubb - väst om Bjuröklubbs 
fyr. Fartyget hade last av trä och järn. Tjocka 
rådde vid tillfället. Fartyget var byggt 1869 i 
Sunderland och hade en maskin på 99 hkr. Hu
vudredare R Thalin. 
Källa: SSK och SHM. 

Q Barkskeppet SEVERENE, 414 nettoregis
~ terton, från Finström, Aland, byggt år 
1864, blev läck och kondemnerades i Umeå hös
ten 1896. Inga detaljer lämnas om vad som före
gått läckaget och vad som gjordes av haveristen. 
Källa: Kåhre, Aländsk skeppslista, Helsingfors 1940. 

1897 

Q Angaren BLYTH från Newcastle om 2.597 
V bruttoton blev den 17 okt 1897 vrak vid 
21-fotsgrundet SO t O från Grossgrundet på resa 
Luleå-Rotterdam med 3.400 ton järnmalm. 
»Near Gadden Light», enligt Lloyds. Fartyget, 
som gick totalt förlorat, ägdes av Blyth S.S. 
Shipping. Det var byggt 1883. Bristande känne
dom om missvisningen orsakade grundstötningen. 

Fartyget bärgades följande sommar av bärg
ningsbolaget Neptun. Befälhavare J W Taylor. 
Källa: SSK, Lhb och Lloyds. 
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Q Angfartyget ABEONA av Newcastle om 
v 2.152 bruttoton strandade vid Vånöra (norr 
Bjuröklubb) den 21 juli 1897 på resa Uleåborg
W Hartlepool med »wood pulp». Betydande ska
dor. Byggt av järn. Stiltje och tjocka vid olycks
tillfället. Fartyget, som var byggt 1886, kom loss 
tämligen omgående. Ägare R Rickinson, Son & 
Co. Olyckan är veterligt den första kända med 
pappersmassa som last. 
Källa: SSK och Lloyds. 

Q Angfartyget HERAKLES grundstötte vid 
~ S Storgrundet, Holmön. öde ovisst. . 
Källa: SSK. 

a Bogserbåten FRAMAT av Örnsköldsvik för
~ _liste på resa Nordmaling till Örnsköldsvik 
den 18 juni vid Mellanskär, lat N 63.11.10, long 
0 18.58.11. Sydostlig vind, svag bris och tjocka. 
Felaktigt visande kompass anges som huvudor
sak till olyckan. Aret innan omkom kaptenen 
C J Burström på bogserbåtens jungfruresa 
Sundsvall-Holmsund (se BENGAL, nr 278 år 
1883). Olycksplatsen ligger just utanför under
sökningsområdet. 
Källa: Umeå RR, Aö, Västerbottnisk skeppslista. 

Q Angfartyget RAYALTON DIXON om 
V 1. 771 bruttoton, hemmahörande i Bergen, 
grundstötte vid Storbrännan den 31 aug 1897 
sydost om Grossgrundet, Holmön, på ett 24-fots
grund. Fartyget fick betydande skador, men 
kom loss efter några dagar. 

Fartyget var på resa från Luleå till Dunkerque 
med last av järnmalm vid olyckstillfället. 

Fartyget var byggt av Rayalton Dixon & Co i 
Middlesborough 1883, ägare R Harloff & Böe. 
Källa: SSK och Lloyds. 

1898 

Q Skonerten NORMA av Furusund, byggd av 
v ek, på resa Stockholm-Ursviken med salt
last, fick bogporten intryckt av is i inloppet till 
Sikeå den 1 juni detta år. Fartyget var då på väg 
in i hamnen för att avvakta bättre isförhållanden 
norröver. Fartyget sattes på grund ungefär d~ 
hon sedan blivit liggande, dvs närmare »små..,-kä
ren» söder om hyvelmagasinet. (Se hamnspecial 
för Sikeå, det södra vrak tecknet.) 

Vintern 1976 fick personer från Piteå tillstånd 
att ta vara på vrakresterna av NORMA, som var 
byggd 1850 vid Upperuds bruk i Vänern. Bärgar
na tog dock miste och gav sig på den sänkta prå
men JOMSBORG (se 1916), vilken tillsammans 
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med en annan nedriggad skuta stenades ner som 
skydd för det tidigare oskyddade hyvelmagasinet. 

Norma har till stor del sjunkit ihop. Hon mät
te 126,94 bruttoton, 117,73 netto. Längd 29,48 
meter, bredd 6,95 meter. 
Källa: Umeå RR, faktor Karl Brändström, VK m fl. 

Q Ångfartyget RUNO av Mandal om 1.081 
V ton på resa Yxpila--Grimsby i trälast grund
stötte vid Holmögadd och blev vrak detta år. 
Bristande kännedom om missvisningen påstods 
ha orsakat händelsen. Fartyget kvarstod på grun
det över vintern och bärgades följande vår. Kap
ten C Emanuelsson, redare Bugge & Co. 
Källa: Umeå RR och Lhb. 

Q Tyska skeppet BELLONA strandade den 2 
V juli vid Holmögadd i ballast på resa från 
England till Kemi och blev vrak. 
Källa: Lhb. 

1899 

Q Barkskeppet BEATRICE LENIS från San
V defjord om 1.101 bruttoton, kapten A E 
Nilsen, blev vrak vid 18-fotsgrundet 1,4 distans
minuter från Holmögadds fyr. Fartyget var på 
resa från Furuögrund. Redare A/S Beatrice Le
nis/H&C&A Mickelsen. Fartyget är troligtvis den 
största seglare som förlist vid kusten. 
Källa: SSK, Lhb och Norsk sjöfartsmuseum. 

r,;;;;:;.,. Ångaren ALGORTA från Bilbao grundstöt
v te i juli 1899 NV om Blackkallen, Lövånger. 
Fartyget kom dock flott, men gick senare åter 
på grund vid Gaddsnytan, Holmön. Också denna 
gång kom fartyget flott, sedan en del däckslast 
kastats. Några större skador förefaller fartyget 
inte att ha fått. 
Källa: Umebladet. 

Q Ångaren SUNDSVALL av Hamburg sjönk 
v den 25 aug 1899 vid Bredgrundet SO från 
Bjuröklubbs fyr på resa Umeå-Frostkåge. I 
mörkret kom fartyget för nära olycksplatsen. 
Frisk NNO bris och klart väder rådde. 
Källa: SSK. 

Q Ångaren BRIO av Newcastle om 1.107 
V bruttoton på resa med trälast Kemi-W 
Hartlepool grundstötte den 4 okt 1899 ost om 
remmaren vid »Fjäderäggs Södra Storgrund». 
Fartyget kom loss samma dag utan assistans. 
Källa: SSK och Lloyds. 

1900 

Plank till ~olmö nya kyrka 

Det var inte bara till Holmö gamla kyrka 
på Gammlia i Umeå, som virke från stran
dade fartyg kom till användning (se sid 9). 
Även då den nya byggdes, kom virke från 
haverister till hjälp. 

I Neptunbolagets minnesskrift Loggbok 
från Neptun, Stockholm 1970, berättar 
den gamle båtsmannen A W Palm på bärg
ningsfartyget BELOS följande: 

»Firade en bra bärgning gjorde vi sällan. 
Det var bara ett jobb som alla andra. Men 
på kontoret tyckte man vanligtvis att det 
tog för lång tid. 

Ibland kunde det bli bestående minnes
märken efter en bärgning, som tex kyrkan 
på Holmön. Vi hade en haverist vid ön las
tad med plank, som måste kastas över bord. 
Då kom en av kommunalgubbarna och frå
gade om man inte kunde få ta hand om las
ten, eftersom man skulle bygga en kyrka. 
Egentligen var det ju inte tillåtet, men be
fälhavaren tyckte det var en gåva till ett 
gott ändamål och dessutom var ju en trälast 
inte så mycket värd på den tiden.» 

Planken donerade befälhavaren på BE
LOS, kapten Wright, till holmöborna. När 
bärgningsfartyget kom dit igen efter ett par 
år, stod kyrkan färdigbyggd av det virke 
som kastats överbord från det strandade 
fartyget, berättade A W Palm. 

Vilket fartyg som kan ha fått släppa till 
sin last för holmökyrkan sägs tyvärr inte. 
Det är inte heller säkert att berättelsen 
stämmer i alla delar. Ritningarna till kyr
kan är daterade 1889. Den togs i bruk 1891 
efter att ha byggts av Karl Henrik Brakan
der. Stommen utgörs av timmer. Troligen 
brädfodrades kyrkan i ett senare skede. 
Byggmästarens son, Verner, vet berätta att 
holmöborna spontade det skänkta virket 
själva för att klä in timmerstommen. 

Det kan ha gjorts omkring år 1900, efter
som båtsmannen A W Palm började i bärg
ningsbolaget det året. 

Q Ångaren HUGIN från Bergen blev den 6 • 
~ sept 1900 vrak på resa från Luleå till Midd
lesborough vid Gaddsnytan, det utprickade 10-
fotsgrundet SO om Holmögadd, som sedan fick 
denna ångares namn - Hugins grund. Strömsätt-



ning i förening med kompassfel uppgavs som or
sak till händelsen. (Se nästa fartyg.) 

Ångaren HUGIN totalförliste den 21 maj 
1906 i Sarmiento-kanalen (Magellan-sundet) på 
resa Montevideo-Valparaiso. Befälhavaren, som 
gick utan lots, suspenderades ett år av assuransen. 
Källa: Umeå RR, SSK; Kjell A Axelsson, Båtologen 1 :79, 
sid 31. 

~ Ångaren TURRET AGE om 2.232 brutto
V ton från N ewcastle strandade den 9 sept 
som ångaren HUGIN - se föregående. Båda far
tygen sjönk och båda fartygen bärgades av Nep
tunbolaget något år senare. TURRET AGE var 
på resa från Luleå. Hon var byggd 1893 och äg
des av Turret Steam Shipping Co Ltd. Fartyget 
förliste slutligen på resa Hamburg-Vladivostok 

'år 1907 med styckegods. 
Källa: Lhb, Lloyds och Kjell A Axelsson. 

Q Bogserångaren ALBERT av Luleå blev vrak 
v -vid tremeterklacken ost Timarksgrundet 
utanför Åbyn den 24 juli 1900 på resa Åbyn
Luleå med kätting. Klart väder, NV bris vid 
olyckstillfället. Fartyget sprang läck och kantra
de. 
Källa: Sjöfv. 

Q Holländska barkskeppet CONCORDIA gick 
v på grund den 8 okt 1900 vid Bredgrundet 
ost Bjurölandet. Inbogserades till Ursviken av 
ångbåten INDUSTRIE samt kondemnerades. 
Hon inropades på auktion av hamnmästaren H C 
Klockhoff i Ursviken, som lät reparera haveris
ten. CONCORDIA blev Västerbottens sista stora 
seglande fartyg. Hon såldes 1914 till N österman, 
Stockholm. Hon höggs upp 1929. Då hette hon 
LENA. (Olycksplatsen heter numera Concordia
grundet.) 
Källa: Aö, AE och Västerbottnisk skeppslista. 

Q Svenska briggen VE RITA strandade vid 
v Holmölandet omkring 1900 med last av 
järn och kol från England till Umeå. Hon inbär
gades till Djupvik, kondemnerades och försåldes. 
Jfr nr 374 år 1910. 
Källa: Lhb. 

Q Briggen SVANTE om 150 registerton, hem
V mahörande i Pataholm, vid Bjuröklubb. 
Skutan sprang läck, besättningen gick i båtarna, 
varpå de togs upp av en norsk bark. Det sägs ing
et om årtalet, men det kan ha hänt omkring år 
1900, eventuellt tidigare (jfr nr 129 år 1852). 
Källa: Det seglade en Björköbrigg. 
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Holländska barkskeppet CONCORDIA gick på grund ost 
om Bjurölandet, Lövånger, år 1900. Haveristen inköptes 
till Ursviken. Olycksplatsen heter numera Concordia
grundet. Foto Skellefteå museum. 

Q Utanför Renholmen skall en mjöllastad sku
v ta ha förlist efter 1900. Fartyget plundra
des av befolkningen på Morön, varav några blev 
åtalade. Någon av uppgifterna i detta anses dock 
vara missuppfattad, anser folk i trakten, då av
ståndet mellan nämnda orter är alltför stort. 
Källa: Stålverk SO-inventeringen, medlemmar i Skellefteå 
Kryssarklubb m fl. 

Q Ångaren NORDHV ALEN av Köpenhamn 
v på resa Luleå-Rotterdam med järnmalm 
stötte den 1 juli 1900 på okänt grund omkring 
7 meter i ungefär Still 0, 3,5 distansminuter 
från Holmögadds fyr. Fartyget fick betydande 
skador. 

Fartyget, som ansågs stort för sin tid, upp
märksammades i Pitetidningen, då det låg vid Tu
vans lastageplats utanför Pitarmarna och lastade. 

Det »okända grundet» uppkallades efter denna 
ångare och 1960 ställdes en fyrkassun på det (se 
sid 19) för att leda sjöfarten genom östra Kvar
ken. 
Källa: Lsub och Allan Forsberg, Piteå. 



1901-

361\e 
I 

BERGUDDEN 

377. 

413,e 

\ Malgrundet 

LMÖ9ADD 
379 •366 

e383 

Lilla Fjäderägg 

•• 

,, 

407 
'J 

J) JÄGARÖREN 

e369 

STORA 
JÄDERAGG 

Norra 
Storgrundet 
,: 
•358 
•364 

;. 

Södra 
Storgrundet 

e396 

' 401 
* BONDEN 

' 
,, 
e410 

.. •360 
rr- *NYGRÅN 

~398 

* RATA STORGRUND 

361• 
"'STORA FJAOERAGG 

N Storgrundet: 

i .. 358,364 

' ästra Kvarken *: 407 
• 386 J11GAROREN 

RUND 413 • / 369 

378 • 384 , 
VÅKTARi!t * . .,., 

HOLMOGADi••· 
e 366 

Holmögadd: * 
368, 377, 379, 383 NORDVALEN 

östra Kvarken 

GUNVORSGRUND * Valsörarna 
• 372 

VALASSAAAET -
UTGRYNNAN * 

(l,RITGRUND 

• 
köby 

~408 

* * NORRA LÅNGAOGRUNOET 

Osäkra positioner: 
370, 375, 381, 389, 397 

SYDOSTBAOTTEN 

NORRSKÅR * 



1901 

Auktionen på JOHANNES 

Q Barkskeppet JOHANNES från Drö
'::::Y back om 968 bruttoton på resa från 
Furuögrund till London blev vrak vid Norra 
Storgrundet söder om Stora Fjäderägg i 
östra Kvarken den 20 okt 1901. Kapten 0 
Andr2sen. 

Sigurd Dahlberg berättar i sin bok Gång
stigslandet, sid 119, då han för Nordiska 
museets räkning besökte Holmön för att in
samla gamla bruksföremål m m: 

»Det var någon gallionsbild, någon skulp
terad trälist, något namnbräde eller annat 
från större fartyg; dessa kvarlevor här och 
där uppsatta som prydnader utomhus. Och 
ett apoteksskrin från fartyg osv. Det var 
alltsammans vrakgods från sjön. Till samma 
klass hörde nog också tex ett däcksglas från 
norska barken JOHANNES, som hade stran
dat på Holmön i ganska ny tid.» 

Det hölls auktion på vraket efter skeppet 
JOHANNES. Vem som slutligen fick det är 
obekant. Men inför den stundanqe auktio
nen upprättades följande överenskommelse 
mellan tolv obbolabor: 

»Emellan undertecknarna av denna för
bindelse är följande överenskommelse träf
fad: 
1. Att å den auktion, som måndagen den 11 
november kommer att förrättas i Djupvik 
till hemmansägaren Jonas Eriksson öfverlå-

Q Ångaren NORFOLK om 1.791 bruttoton 
V och hemmahörande i Mandal, Norge, grund
stötte den 11 juni 1901 vid »Norfolksgrundet» 
utanför Kågefjärden. Grundet hette tidigare Ny
grundet. Fartyget, som var byggt 1880, flottogs 
följande dag med betydande skador. Det var på 
resa från Örnsköldsvik till Furuögrund för komp
lettering av trälast. Det rådde ostlig vind i för
ening med tjocka. 
Källa: SSK och Lloyds. 

Q Skonertskeppet EDITH från Uddevalla, 
v kapten Adolf Bernh. Olsson, om 209 brut
toton, blev vrak den 29 aug 1901 vid Krabbgrun
det (Lönngrundet) strax norr om Rönnslfärs lots
plats. Position N 65.3.0, 0 21.32.50. Fartyget, 
som var på resa från Bridgeport till Piteå och 
Munksund för trälast till S Shields, hade satt 
lotsflagg så sent att lotsarna ej hann ut till följd 
av rådande storm och motsjö. 

Fartyget hade fått botten sönderkrossad och 
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ta att inköpa den i närheten av Fjäderäggs 
fyr strandade norska skeppet 'Johannes' för 
undertecknarnas räkning och risk. 
2. Att bestämmandet af köpesummans stor
lek öfverlåtes åt innehavaren. 
3. Att i händelse köpet kommer till stånd, 
undertecknarna med lika delar bidraga till 
köpeskillingens betalande, enligt de villkor, 
som vid auktionstillfället stipuleras. 
4. Att gemensamt bidraga med det arbete 
och de kostnader, som erfordras för såväl 
skrofvets, som lastens tillgodogörande. 
5. Att den vinst, som möjligen uppstår ge
nom försäljningen av det som kan tillgodo
göras fördelas lika mellan kontrahenterna. 

Af denna förbindelse äro tvänne likaly
dande ex. upprättade, det ena att förvaras 
af undertecknad Jon Eriksson, det andra af 
den person, som kontrahenterna dertill ut
ser. 

Sålunda öfverenskommet betygar E A 
Gissberg, J Granström, Oskar Ohlsson, An
ton Granberg, Emil Sjöström, Anders Gran
berg, Carl Boberg, G A Lundqvist, N F Sjö
gren, Joh. Gissberg, N A Olsson, Jonas 
Eriksson.>l 
(Jfr ANNIE M SMULL, nr 364 år 1906.) 
Källa: SNT, Norsk Sjöfartsmuseum, Dahlberg/ 
Gångstigslandet och Auktionsöverenskommelse/ 
John Gissberg. 

större stenar hade trängt in i fartyget. Fartyget 
drogs in i hamn och vid den följande auktionen 
fick man 100 kr för skrovet, medan inventarier
na inbringade 1.271 :05 kr. Fartyget var byggt 
1889 vid Rättargårdes skeppsvarv. Redare 
skeppsmäklaren W R Swanberg, Uddevalla. 
Källa: Lhb, SSK och Gunnar Ståhl, Kristianstad. 

1902 

Q Skonerten HÄNDIG från Helsingborg på re
v sa från Råneå till Nakskov förliste vid Sköt
hällan, position N 63.49.0 - 0 20.54.0, nordost 
Byvikens hamn, Holmön. Besättningen på sju 
man omkom. Orsaken till olyckan den 19 okt 
1902 antas vara NNO bris i förening med snö
tjocka. Lasten bärgades senare. (Sköthällan an
ges av SHM.) Se bild nästa sida. 
Källa: SSK, Lhb och SHM. 

, 
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Skonerten HÄNDIG förliste NO om Byvikens hamn, 
Holmön, 1902. Sportdykare har påträffat vraket. Här är 
ratten. Foto Erik Bjurström. 

1904 

Q Bogserbåten SAL TVIK Il från Hudiksvall 
v förliste den 17 okt 1904 i Skärans hamn. 
Vrak. 
Källa: SSK. 

1905 

Q Ångaren TRITON på 2.400 ton d.w. på re
v sa Gävle-Norrbyskär-Husum-Hull blev 
vrak den 24 nov 1905 på Svengrundet i inloppet 
till Husum omkring fem distansminuter ost 
Husums hamn. Fartyget var byggt 1887 i Sun
derland och ägdes av rederi AB Neptunus, Hel
singborg. Det hade vid strandningstillfället 480 
ton järn från Gävle och 500 standards trävaror 
från Norrbyskär ombord. Fartyget vattenfylldes 
ganska snart. Neptunbolaget köpte vraket. Vid 
sprängning av det omkom två personer. Det mes
ta lasten bärgades. (Enligt en uppgift skall strand
ningsplatsen vara Ask är.) 
Källa: Otto Lundström, Husum, Gunnar Ståhl, Kristian
stad och SSK. 

1906 

Q Barkskeppet ANNIE M SMULL om 1.027 
v bruttoton hemmahörande i Fredriksvrern, 
Norge, stötte den 29 sept 1906 på Norra Stor
grundet, St Fjäderägg, på resa Bureå-London 
med splitved. NV vind, klart väder. Fartyget er
höll betydande skador. Det kom loss efter någon 
dag, men kondemnerades och såldes, sannolikt 
till obbolabor. (Se JOHANNES, nr 358 år 1901.) 
Fartyget var byggt 1863 i Connecticut. 

Vraket drogs till närheten av Obbola och 
många bybor arbetade den följande vintern med 
att hugga upp det. Man hade en lokomobil på 
isen till maskinhjälp för de tunga lyften. 
Källa: Sjöfartsverket, Lloyds och John Gissberg, Obbola. 

1907 

Q Skonerten PAUL EMIL från Bergkvara om 
~ 168 nettoregisterton, på resa Flensburg
Dalkarlså i barlast, förliste tidigt på morgonen 
den 7 aug 1907 i närheten av södra inloppet till 
Ratan. Enligt den officiella uppgiften var posi
tionen N 63.58.50 - 0 20.52.20 grader. Farty
get blev vrak. Våren 1980 sökte en sportdykare 
att få bärga de rester som återstod och som ut
gjordes av »svartek». 

Kaptenen Per August Söderlund uppgav inför 
rådhusrätten i Umeå att fartyget avseglat från 
Flensburg i Nordtyskland den 28 juli 1907. Den 
7 aug klockan 2 på natten passerade man fyren 
på Stora Fjäderägg och satte kurs på Ratan. En 
halvtimme senare sattes flagg för lots. Den täm
ligen hårda blåsten tilltog i styrka. Ännu i slutet 
av vakten (kl 4 på morgonen) såg man ingen lots
båt i sikte. Klockan 5 brast storseglet sönder. 

Nu ökade också tjockan och sjögången tilltog. 
Man sökte lä efter skeppsråd under en landudde, 
men den gav tydligen inget skydd. Fartyget 
strandade trots att båda ankarna fått gå. Det vat
tenfylldes, men besättningen stannade ombord, 
då någon fara för livet ej var för handen, sedan 
fartyget förts högt upp på grunt vatten. 

Kaptenens uppfattning var att olyckan undvi
kits om man fått lots i tid. Han berättade att tre 
lotsar kommit ombord strax efter grundstötning
en. De hade förklarat att de långt tidigare varit 
nära fartyget, men blivit trötta av ro'endet och 
vänt åter. För styrmannen hade de uppgivit att 
de varit så nära att de sett folket ombord, men 
vänt därför att de fått blåsor i händerna och bli
vit våta. De vände hem och bytte kläder. Sedan 
de också fått en kaffekopp hade de rott ut igen. 
Men då hade fartyget redan strandat. 

Enligt uppgift skall vraket under första världs-



kriget delvis ha bränts för att man skulle komma 
åt bronsnaglarna ( oftast en legering av koppar 
och tenn). 
Källa: Sjöfv, Skutor och Sjöfolk 1975 samt Umeå RR. 

Q Skonerten MARTHA av Rudkjöping blev 
'eY vrak ostsidan Holmön i sept 1907 på resa 
från Uleåborg med last av tjära. Nordlig storm 
och regn. »Stötte på» den 2 sept, kom loss, men 
drev vidare till omkring 6 distansminuter ost 
Holmögadd. Fartyget övergavs. Besättningen 
togs ombord av norska ångfartyget BALTIC, 
från vilket man såg haveristen gå till botten. Vra
ket har sökts, men ej påträffats. 
Källa: Sjöfv. 

Q Skonerten MATHILDA, 43,7 ton, byggd i 
V öre 1862, huvudredare då faktor Jon 
Ström, Håknäs. Fartyget såldes som pråm 1907. 
Den sjönk vid Tennvikens fiskeläge, Skag, sam
ma år. (Jfr PEHR MAGNUS, nr 247 år 1878.) 
Källa: Västerbottnisk skeppslista. 

1908 

Q Barkskeppet MARIA MARGARETHA från 
v Söderhamn, 767 /7 40 ton, blev vrak på resa 
Byske-Liverpool med 300 std sparrar öster om 
Holmögadd på positionen N 63.35.45 -
0 20.47 .30 den 10 november 1908. 

Enligt befälhavaren skulle det röda ljuset på 
Gadden ha förväxlats med ljuset på Valsörarna. 
Besättningen räddade sig i egna båtar in till 
Holmön. Bärgningsångaren BELOS fann den 12 
nov MARIA MARGARETHA kantrad på ba
bords sida. Vraket drogs senare av grundet, men 
var i mycket medfaret skick, bl a var hela för
skeppet borta. Det infördes flytande på lasten 
till Holmsund, där konsul Egil Unander-Scharin 
köpte vrak jämte trälast för 13.000 kr. 
Källa: SSK och AE. 

Q Ångaren CLIO, ägare Wasa-Nordsjö Ångfar-
• V tygs AB (Axel Schauman) i Vasa, strandade 
den 22 nav 1908 på tolvfotsgrundet strax norr 
om Grossgrundet, Holmön. 

Det trälastade fartyget på 892 bruttoton var 
på resa Brahestad-Almeira i Spanien, då olyc
kan hände. Befälhavaren hette Braxen. Fartyget 
var byggt av järn år 1884 i Port Glasgow. 

Bärgningsångaren BELOS, som underrättades 
genom flaggning från Holmögadd via bredskärs
lotsarna, tog besättningen i land. 

Även positionen ost om Fulingen i höjd med 
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Gaddströmmen anges, N 63.37 .5 - 0 20.52.0. 
enl FNK; 63.37 .12-20.52.45 enl SHM. 
Källa: VK, FNK och SHM. ' 

1909 

Q Barkskeppet ST MATTHEWS, 340 ton, 
v från Lemland, Åland, byggt år 1872 på 
Lemland, korrespondentredare J E-Jonsson, för-· 
liste den 3 akt 1909 i Norra Kvarken. Befälhava
re E P Lemquist. Besättningen bärgades av en 
engelsk ångare och ilandsattes på Signilskär. 

Fartygets mått 39,16-9,01 -4,45 meter. 
källa: Kåhre, Den åländska segelsjöfartens historia, Hel
singfors (1940). 

Q Bogserbåten GUS'rAF, ägare fanjunkare 
v Eric Söderström i Bygdeå, körde upp på 
Blankhällan ost om Båkskäret, Ratan, och sjönk 
i slutet av november 1909. 

Lotsen Norlin anklagades av skepparen Sv~ms
son för att han oombedd tagit befälet och beord
rat rorgängaren att gå vid sidan om ett isflak. 
Lotsen förnekade detta. Vid den efterföljande. . 
rättegången bötade skepparen 100 kr för vårds~ 
löshet och bristande säkerhetsanordningar om
bord. Han skulle också ersätta båtens värde med 
9.000 kr. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

Q Ångaren SANGSTAD om 3.005 bruttofori 1 

v från Sandefjord, kapten Haakon From, på, 
resa Luleå-Middlesborough, grundstötte i slutet 
av år 1909 på Gerdasgrund och sjönk. En man 
omkom. Felaktigt engelskt sjökort angavs som • 
orsak. Last järnmalm. Position N 63.30.20 -
0 20.47.30, nära Snipans fyr men på svenskt ut
prickningsområde. 

Aret efter kolliderade flera fartyg med vraket, 
varför det sprängdes; Enligt tidningsnotis 22.9 
1910 var detta gjort så att det nu var 25 fots 
djup på platsen. Ytterligare sprängning skulle gö
ras året efter. Redare A/S Sangstad, Christianfa. 
Källa: Sjöfv och VK. 

1910 

Q Ångaren VIRGO från Göteborg strandade i 
~ början av sept 1910 på Königsgrund, Nord
maling, på resa Hörnefors-Stettin. Två av Nep
tunbolagets bärgningsfartyg kallades till platsen. 
Sannolikt kunde haveristen bärgas. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 
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Q Omkring 1910 - årtalet är osäkert - börja
V de en kollastad skuta eller mer sannolikt en 
till kolholk nedriggad f d skuta brinna inne i 
Djupviks hamn. Haveristen bogserades ut till Pat
holmsviken och sänktes. Med tiden kom den att 
ligga i vägen för Holmsundsbolagets pråmvarv. 
Vraket drogs då längre ut i fjärden och slets sön
der, ev sprängdes. 

Den nya banken och vägen till färjeläget på 
Hillskär går nu över kvarvarande rester. Eftersom 
fartyget var byggt av ek, har sportdykare under 
den tid det ännu gick hämtat upp svartek för till
verkning av diverse föremål. 
Källa: Gunnar Järvholm. 

1911 

Q Skonertskeppet EDSKE SMIDT grundstöt
v te den 22 maj 1911 utanför Holmön. Vid 
sjöförklaringen vid Umeå rådhusrätt uppgavs 
storm, snötjocka och möjligen missvisning på 
kompassen som orsak till haveriets. 

Det tremastade skonertskeppet var byggt av 
järn och stål år 1896 i Holland, men var nu hem
mahörande i Nykjöbing, Danmark, ägare AP 
Rasmussen. Hon hade last av cement och var på 
resa till Uleåborg. Det togs flott den 4 juni sam
ma år. 

Ännu hösten 1978 seglade detta fartyg, enligt 
uppgift i Båtologen årg 16/5, nu under namnet 
MESSINA hemmahörande i Finland. Den som 
vill veta mer om detta långlivade fartyg hänvisas 
till Svenska seglare och motorseglare. 
Källa: SSK, Lloyds och Gunnar Ståhl, Kristianstad. 

~ Bogserångaren ROBER TSVIK från Luleå 
v sjönk under bunkring i Sandviks hamn den 
27 juni 1911. Neptunbolagets MERCUR bärgade 
efter några dagar. 
Källa: VK. 

Q Ångaren BRADFORD CITY om 3.683 
~ bruttoton, hemma i Cardiff, gick den 20 
sept på grund vid Gaddsnytan. Tjocka rådde. 
Bärgningsfartyget HELIOS hämtade besättning
en från fartyget som var på resa Stettin-Uleå
borg för propslast. Bärgningsfartygen HELIOS 
och POSEIDON misslyckades med första loss
dragningsförsöken. Några dagar senare återvände 
de med pråmar, men utsikterna bedömdes ännu 
som små. Den 3 sept rapporterades dock fram
gång i arbetet och den 17 okt sägs att BRAD
FORD CITY enligt uppgörelse mellan Neptun
bolaget och assuransbolaget ytterligare skall tä
tas så att det kan avgå till England för repara-

tion. Fartyget var då flott. Ägare till det år 1910 
i Stockton byggda fartyget var Bradford S.S. Co, 
Ltd. 
Källa: VK och Lloyds. 

Q Ångfartyget S G HERMELIN gick den 3 
V okt på grund på Storbådagrundet utanför 
Holmsund och sprang läck. Efter lossning av last 
och med hjälp av bärgningsfartyget POSEIDON 
lyckades lossdragningen. 40-50 ortsbor engagera
des för arbetet vid pumparna och lossningen. 

HERMELIN gick också den 16 aug 1914 på 
grund och sprang läck - Långrogrundet, Järnäs, 
kl 1.40 på natten i full fart. Flertalet passagerare 
togs i land av lotsarna. Bärgningsfartyget NEP
TUN drog haveristen samma dag av grundet till 
Järnäs för tätning. NEPTUN var liksom övriga 
bärgaret i norr destinerade till Sundsvall för upp
läggning på grund av kriget. 

HERMELIN namnändrades senare till EGIL 
och fortsatte gå längs norrlandskusten ända till 
1946, då den såldes till ett panamarederi. 
Källa: VK. 

1912 

Q Okänt fartyg blev den 2 okt 1912 vrak vid 
v Holmögadd på revet SO från Malgrund. Be
sättningens öde okänt. Fartyget såg ut som en 
större ångare eller avmastat segelfartyg. 
Källa: SSK och SHM. 

~ Ångaren KRONPRINS OLA V, kapten Lind
V qvist, från Haugesund, på resa Gävle-Hör
nefors, strandade vid Järnäs udde på 8 fots vat
ten sedan ankarkättingama gått av den 14 dec. 
Den 19 dec konstaterades att fartyget var upp
rivet på flera ställen och att det knappast gick 
att reparera. Den 19 juni 1913 meddelas att ång
aren bärgats vid sjösprång och införts till Nord
maling. Bärgningsarbetet hade pågått sedan april. 
Man hade bl a grävt en djup och bred kanal ut 
från haveristen. Fartyget skulle föras till Oskars
hamn för ev reparation. 
Källa: VK. 

~ I Västerbottens-Kuriren den 10.12 1912 ta
v las det i en notis om bärgningsmålet från 
Sikeå, som uppskjutits i sex veckor. Det framgår 
ej vilket bärgningsmål som avses. 



1913 

Q Den veterligt svåraste olycka som drabbat 
~ ångbåtsförbindelserna mellan norra Sverige 
och norra Finland inträffade den 22 akt 1913, 
då ångaren WESTKUSTEN på resa Vasa-Härnö
sand gick på grund och kantrade nära Rönnskär 
i Vasa södra skärgård, varvid 34 personer om
kom. Endast en person, 25-årige kreaturshandla
ren Gideon Henriksson från Skönsberg, Sunds
vall, räddades efter att ha hängt i riggen i tolv 
timmar. Fartyget hade också 41 kor och 8 häs
tar, vilka följde med i djupet. 

Händelsen inträffade utanför här redovisade 
område, men det kom ändå att beröra den väs
terbottniska kusten. En tid efter olyckan flöt 
två lik i land på Holmöarna. Det var de två fins
ka lotsarna ombord. I början av december flöt 
en kvinnlig passagerare med livbältet ännu fast
spänt i land på Grossgrundet. Vid jultid påträffa
des en besättningsman vid Bastuskär, Halmsund, 
och till våren en person mellan Tjäruskär och 
Järnäs. 

De finska lotsarna hämtades till Vasa under 
hedersbetygelser från Halmsund. Den sist påträf
fade jordfästes på Nordmalings kyrkogård. 

Den förlista ångaren hade under namnet ES
KILSTUNA gått på traden Eskilstuna-Stock
holm, som FALKEN först mellan Göteborg och 
Li.ibeck, senare mellan Härnösand och Luleå. Ef
ter haveri på finska sidan köptes fartyget av kap
ten KG örbom, Åbo, som satte fartyget i stånd 
igen för trafik på Sverige. 
Källa: VK och Assarsson, Angbåtstrafiken på Norrland. 

Q Ångaren CURT RETZLAFF från Stettin på 
v::::Y resa från Luleå blev vrak den 5 akt vid N 
Höggrensgrundets prick, Holmögadd. Last järn
malm. Position N 63.34.30 - 0 20.49.50. Far
tyget mätte 1.64 7 bruttoton. 

Då bärgningsfartygen EOL och HERAKLES 
kom till olycksplatsen, var haveristen vattenfylld 
och övergiven. Den finska ångaren CLIO hade 
bärgat den 20 man stora besättningen och satt 
den i land i Köpenhamn. CURT RETZLAFF var 
byggd 1892. 
Källa: SSK och VK. 

~ Ångaren DODONA från Göteborg om 
v 1.07 3 registerton på resa Skellefteå-Hörne
fors gick den 27 nav på Skeppsgrundet ost Had
dingen utanför Halmsund (även närheten av Pet
landskär kan hänvisas till). Kapten KG Dahlberg. 
Fartyget hade lossat kol i Skelleftehamn och ha
de lots från Ratan ombord. Neptuns EOL och 
Transportbolagets VICTORIA gick ut men kun
de inget göra. EOL fick över en kabel och höll 
haveristen klar från klipporna. Lotsarna från 
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Bredskär tog i land besättningen utom kapten, 
styrman och förste maskinisten, som vägrade 
lämna fartyget. Besättningen och lotsen fördes 
över till EOL. Senare övergav även de tre kvarva
rande fartyget. Även bärgningsfartyget HELIOS 
kom till platsen, men fartyget måste överges. I 
maj 1914 tycks haveristen ha tagits av grundet 
utan alltför svåra skador. 

Fartyget hade några år tidigare varit på grund 
utanför hälsingekusten, där grundet numera he
ter Dodonagrundet. 
Källa: VK, SSK och SJF. 

1915 

Q Kustångaren JOHAN NYBERG av örn-
v sköldsvik förliste mellan kl 21 och 24 nat
ten till den 20 maj 1915 med man och allt i när
heten av Långro udde, Nordmaling. Tolv perso
ner omkom; endast en död har påträffats. Olyc
kan är den näst svåraste som inträffat vid läns
kusten detta århundrade. Endast SINERGASIAs 
totalförlisning 1966 hade fler dödsoffer. 

Inget i sjöförklaringen tyder på att det ranka 
fartyget just vid olyckstillfället var felaktigt las
tat. Förlisningen vid Långro udde var fjärde 
gången fartyget gick till botten. 

Fartyget mätte enligt 1913 års skeppslista 
66,47 ton. Maskinstyrkan 100 ton. Fartyget 
byggdes på Södra varvet i Stockholm 1871 och 
fick i dopet namnet VAXHOLM. Det kantrade 
första gången i Stockholms skärgård i mitten på 
1870-talet. Det bärgades och såldes till Härnö
sand, där det under namnet BOLLST A trafike
rade Ångermanälven. Det kantrade andra gången 
i närheten av Veda färjeläge, varvid tre personer 
omkom. Ar 1894 återfinns fartyget i rullorna 
med namnet JOHAN NYBERG, uppkallat efter 

S/S JOHAN NYBERG, skrevs JOH NYBERG, var upp
kallad efter en känd industriman i Adalen. Fartygsförlis· 
ningen i fint väder har förblivit en gåta. Foto Sjöhistoris
ka museet, Stockholm. 
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en känd industriman i Adalen. Det inköptes i 
samma veva av ett rederi i Nordmaling bestående 
av sjökaptenerna A Tundahl och F Carlberg. Ar 
1897 kantrade fartyget i Vasa skärgård utan för
lust av människoliv. Fartyget fortsatte, sedan det 
bärgats, att gå i passagerartrafik mellan Örn
sköldsvik och Umeå med mellanliggande hamnar. 

Vintern 1915 hade fartyget reparerats på Bo
näsets varv vid Örnsköldsvik. Det övertogs i det 
sammanhanget av handlare i Örnsköldsvik för att 
undvika att ägaren F Carl berg, som de borgat för, 
skulle gå i konkurs. 

Vid avgången från Örnsköldsvik den sista re
san var fartyget felaktigt trimmat, men detta rät
tades till i Husum. Fartyget sågs sista gången kl 
20.50 den 20 maj från Holms fiskeläge. Inget 
°'vanligt märktes då. Vädret var gott, men det 
fanns en viss dyning kvar efter tidigare blåst. 

v;rakets position var okänd till sommaren 
1975, då det upptäcktes av sportdykare från 
Örnsköldsvik två sjömil SO Långro udde. De be
gärde bärgningstillstånd hos länsstyrelsen i Umeå, 
vilket beviljades. Veterligt har dock ingen bärg
ning av betydelse förekommit. Fartyget gick 
utan sjövärdighetsbevis efter den sista reparatio
nen. Sedan JOHAN NYBERG - av kustbefolk
ningen kallad FYLL-JONKE på grund av att 
man hade restauration ombord - förlist, inköp
tes ångfartyget TURISTEN till Umeå för kust
trafiken. Det fartyget går fortfarande mellan 
Ullånger och Ulvön under namnet KUSTTRA
FIK, omändrat till motorfartyg. 
Källa: Västerbottnisk skeppslista, Örnsköldsviks rådhus
rätt, KB. 

Q Tyska ångaren DESTERRO på resa från 
v Luleå till Tyskland med last av malm gick 
på grund den 6 juli 1915 på natten, två distans-

minuter väst Erikspricken. Läget bedömdes som 
kritiskt. Fartyget hade vid olyckstillfället lots 
ombord. Grundet sades vara ett hittills okänt, 
som senare uppkallades efter fartyget, dvs 
Desterro-grundet i Yttre Täftefjärden. Det ligger 
omedelbart norr om grundet Trehövda, för vilket 
en prick är utsatt. 

DESTERRO, som var hemmahörande i Ham
burg, mätte 1.600 tyska registerton och hade 20 
mans besättning. Efter tio dygn på grundet drogs 
fartyget loss av bärgningsfartygen HELIOS och 
AJAX. 

Västerbottens-Kuriren hade den 22 juli ett fo
tografi av haveristen på olycksplatsen. Det var 
veterligt den första reportagebilden i tidningen 
från en »lokal» haveriplats. Fotograf var Berndt 
Lundstedt, vars negativsamling numera finns på 
Västerbottens museum. Själv övertog han senare 
sin fars år 1888 grundade skeppsmäklarfirma, 
vilken fortfarande finns i Holmsund. 

Aret efter grundstötningen tog ryska marina 
enheter DESTERRO in till Aland med svensk 
lots ombord. Det gjordes svenska officiella erin
ringar till följd av detta, då det dröjde med lot
sens frigivning. 

Fortfarande händer det att fiskare får upp 
slagg från området kring Desterrogrundet, vilket 
härstammar från haveristens stenkolsfyr. 

Vid krigsslutet överlämnades fartyget till eng
elskt rederi, men återköptes till Tyskland. Aren 
1931-32 var hon lettisk med namnet SELONIJA. 
Den 19 april 1932 sjönk fartyget i position 
41.59 N och 09.25 W på resa från Huelva till 
Rotterdam med järnmalm. Det antyds att det 
var »something fishy about it», då försäkringsbo
laget vägrade att utbetala försäkringsavgiften. 
Källa: VK, NV och Kjell A Axelsson m fl. 

Detta är en av de bilder Berndt Lundstedt, Holmsund, tog efter ångfartyget DESTERROs grundstötning. Man ser have
risten med Neptunbolagets bärgningsångare HELIOS vid sidan. Bilden tillhör Västerbottens museum. 



• Som framgår av inledningskapitlet och 
haverinoteringarna från tiden för första 
världskriget, kom många tyska fartyg att rå
ka ut för haverier denna tid. Man försökte 
skydda sig mot ryska örlogsfartyg som ope
rerade utanför tremilsgränsen längs hela 
svenska kusten. Till följd av dålig svensk 
sjömätning inträffade många grundstötning
ar. Fartygen gick oftast i konvoj i skydd av 
svenska örlogsfartyg med lots ombord. Vid 
Bjuröklubb kapades två tyska fartyg, LIS
SABON och WORMS, av rysk torpedbåt. 
Besättningarna togs till fånga och »ryssen» 
satte ombord eget folk. Lotsen Seth Lund
mark togs också med, men landsattes sena
re i Jakobstad. Den svenska sjöministern in
kopplades på ärendet. 

Fiskaren Alvar Nilsson, Sörmjöle, blev 
vittne till hur ett »tomt» tyskt fartyg med 
full fart kom in mot land och sökte skydd 
av ön Vapplan, Hörnefors. Då fartyget skul
le gå fick det ej upp ankaret, utan måste 
lämna det på platsen. 

Q Ångfartyget CYRIA (ev SYRIA) av Ham
~ burg torpederades på resa Luleå-Tyskland 
med last av järnmalm den 16 juli 1916. Fartyget 
sjönk på en position N 64.22.0 - 0 21.36.0 sö
der om Bjuröklubb och norr om Blackkallens 
fyr. 

Fartyget ingick i en konvoj med ett tjugotal 
fartyg. Den svenska patrullbåten hade vid tillfäl
let kommit något efter, då den ryska ubåten dök 
upp. Det avfyrades tre torpeder mot CYRIA, en 
gick för om, en akter om och en mitt i. Det 
malmlastade fartyget sjönk mycket snabbt på 22 
meters djup. Räddningen av den 23 man starka 
besättningen och den svenske lotsen Hjalmar 
Norlin från Ratan jämte en lotslärling blev myc
ket dramatisk. Det betecknas närmast som ett 
under att alla kunde rädda sig i livbåtarna. över
givandet skedde med »disciplinerad fart», och 
klarades på ungefär två minuter. 

Enligt lotsen Norlin befann sig fartyget 1.000 
meter innanför den svenska territorialgränsen, 
när den ryska ubåten fick in sin fullträff. 

På resan norrut till Luleå hade CYRIA också 
varit utsatt för två torpedanfall vid Agöns fyr. 
Men den gången lyckades man undkomma. 

Explosionerna i samband med torpederingen 
hördes tydligt i land. Vraket skall ha köpts av en 
person vid namn Osmansky. Delar av vraket för
des i land i Kallviken, bl a den stora bronspropel
lern, som sägs ha gett bärgaren mer pengar än 
han gett för hela fartyget. 

.Källa: Sjöfv, SST, NV och Einar Fällman. 

1915-1916 • 85 

~ Ångaren DELTA av Aabenrade sjönk den 
v 20 okt med ballast St V 1/4 sjömil från 
Blackkallen, N 64.17 .0 - 0 21.24.10. Ovisst vad 
som hänt vraket. 
Källa: Sjöfv. 

Q Skonerten LI av Södertälje om 98,85 brut
v toton förolyckades omkring den 1 dec 
1915. Fartyget låg till ankars i lä om Holmöarna, 
togs av stormen och drev till sjöss. Hon kastades 
sedermera av sjö och is upp på Ulvöarna vid sk 
Skeppsvika på NO-sidan. Hemmansägare Olof 
öberg i Norrbyn/Ulvön hittade vraket på morgo
nen och bärgade en del inventarier ensam. När 
han dagen efter skaffat mer manskap för fortsatt 
bärgning, hade de provisoriska förtöjningarna 
sprungit av och fartyget var borta bland drivisen 
igen. Det har ej kunnat uppspåras. Troligtvis blev 
fartyget vrak. Okänt vad som hände besättning
en. Fartyget var byggt 1865 i Odense. 
Källa: Aö, SHM, Gunnar Ståhl, Kristianstad. 

1916 

Q När Seth Kempe ägde Robertsfors bruk in
~ köptes också tre större pråmar för trans
port av virke till och från Sandö i Ångermanäl
ven, som han också ägde. Transporterna kunde 
också gå till Nyadal intill eller till Törefors i 
Norrbotten. Pråmarna hette ANNA, AMALIA 
och JOMSBORG och hade alla tidigare varit se
gelfartyg som riggats ner. 

ANNA, gemenligen kallad gamm-Anna, blev 
först oduglig för sin pråmtjänst och lades upp i 
Sikeåfjärdens inre och östra del, där man använ
de den att torka virke på. 1916 drog man över 
vraket till västra sidan för att komma åt mässing/ 
bronsbultarna. Man utvann omkring 1,5 ton, 
som forslades upp till gjuteriet, där man under 
rådande världskrig hade brist på metall. 

Vilken ANNA pråmen en gång varit, har ej 
med säkerhet kunnat fastställas. Enligt Gunnar 
Ståhl i Kristianstad kan det ha varit frågan om 
barken ANNA, byggd i Sunderland 1866, 328 
bruttoton, kondemnerad i Göteborg, såld till 
Kramfors AB, men strandad på vägen upp vid 
Härnösand i juni 1898. Haveristen bärgades, men 
ändrades till pråm. Jfr även NORMA, nr 343 år 
1898. 
Källa: Karl Brändström, Robertsfors, f d faktor och som 
ung arbetande på pråmarna, samt Gunnar Ståhl, Kristian
stad. 
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~ Pråmen AMALIA sänktes liksom JOMS
v BORG nedan samtidigt utanför hyvelmaga
sinet i Sikeå för att tjänstgöra som vågbrytare. 
Artalet är osäkert. De sänkta pråmarna låg intill 
varandra, men av AMALIA återstod år 1982 
praktiskt taget ingenting. 

Vilket fartyg AMALIA varit, kan liksom Anna 
ovan inte med säkerhet sägas. Det fanns dock en 
brigg AMALIA byggd 1842 i Wismar, som blev 
svensk 1888. I oktober 1900 avriggades hon och 
såldes som pråm. Det kan vara detta f d segelfar
tyg som ligger i Sikeå. Det var ganska vanligt att 
f d skutor i segelsjöfartens nedgångsperiod såldes 
som pråmar till sågverksindustrierna längs norr
landskusten, vilka i brist på goda kajer behövde 
läktare. 
Källa: Karl Brändström, Robertsfors, och Gunnar Stähl, 
Kristianstad. 

Q Pråmen JOMSBORG, som tillsammans med 
v AMALIA (se ovan) sänktes som vågbrytare 
utanför hyvelmagasinet i Sikeå, var betydligt 
större än AMALIA. Uppgiftslämnaren Karl 
Brändström hade själv som märkpojke arbetat 
på dessa pråmar och kommer väl ihåg dem. Han 
hade även följt med, när de bogserades mellan 
de olika sågverken. 

Sommaren 1976 kom ett bärgarlag från Piteå, 
som fått tillstånd att arbeta på NORMA (se år 
1898), att ta fel på vraken. De tog både ekvirke 
från kraftiga däcksbalkar samt halvmeterlånga 
bronsnitar, smidda och stämplade i Birmingham 
»Muntzingers patent». Sommaren 1979 började 
ännu en sportdykare att ta vara på virke från 
vraket efter JOMSBORG. 

Av Lloyds register liksom Veritas Klasseregis
ter 1894 framgår att det endast funnits ett far
tyg med detta namn. Enligt Veritas och Norsk 
sjöfartsmuseum hade fartyget tidigare hetat 
AVON, byggt i Scarborough, mätande 598 ton. 

Troligtvis blev fartyget norskt 1881 samt för
olyckat 1895. Det hade en längd av 141 fot, 
bredden var 29,5, djupgåendet 18,5 fot. Det var 
till slutet hemmahörande i Oslo. Vad som sedan 
hänt, strandning mm, är obekant. 
Källa: Karl Brändström, Robertsfors, Lloyds register och 
Norsk sjöfartsmuseum. 

Q Sommaren 1916 kapades två tyska fartyg 
~ vid Bjuröklubb av två ryska torpedbåtar. 
Svensk lots togs också till fånga. (Se DESTER
RO 1915 och ruta sid 85). Ovisst vad som hän
de dem sedan. 

1917 

Q Ångaren FRIEDRICH CARROW av Ros
V tock om 1.200 ton d.w ., torpederades den 
8 aug 1917 på resa Randers-Luleå i ballast ost 
Kågnäset mellan Knösens och Fördärvets kvast
prickar. Även positionen »utanför Villans prick 
nord om Gåsörens lotsplats» anges. I sjöfartsver
kets lista anges positionen N 64.41.43 -
0 23.39.0. Fartyget var tillsammans med ett an
nat tyskt fartyg på väg norrut med lotsen J 0 
Lundberg, Gåsören, ombord. Ubåten låg och 
väntade - utan synliga nationalitetsbeteckning
ar - på svenskt territorialvatten. Två torpeder 
avlossades och de träffade akterskeppet. Alla 
ombord -16 personer inklusive lotsen - rädda
des, trots att ena livbåten förstördes. Ubåten 
dök, när svenska örlogsmän närmade sig. Farty
get har bärgats i etapper. Skellefteå sportdykar
klubb - Urban örnkloo - har vraket som dyk
mål. 
Källa: Sjöfv och VK. 

Q Lastpråm på väg till Obbola sjönk i farleden 
v förbi Norrbyskär detta år. Positionen osä
ker. Pråmen är sannolikt identisk med Transport
bolagets lastpråm PAP A GENO, sänkt vid Tor
skär/Döda skeppens ö. -»Döda skeppens ö» står 
på senaste sjökort. Hur ön fått detta namn är fö
remål för diskussioner. 
Källa: SSK och Ake Hörnfeldt, Hörnefors. 

Q Tyska malmångaren ANTWERPEN om 
~ 2.000 ton gick på sin första resa på grund 
och sprang läck en distansminut väster om slät
pricken för Håsens fyr syd Gråskärshällorna 
utanför Hörnefors. Fartyget var på resa Luleå
Tyskland med malm. Fartyget drogs efter endast 
några dagar loss av Neptunbolagets största bärg
ningsbåt HERAKLES jämte AJAX. Skadorna 
var av begränsad omfattning. Orsak till händel
sen angavs vara tjocka och missvisning till följd 
av malmlasten i det nya fartyget. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

Q En finsk smuggelbåt med 1.400 kg tenn 
~ kom i månadsskiftet november-december 
till Umeå med två man från en annan smuggel
båt, vilken bärgats sedan deras farkost gått under 
i orkanliknande storm på resa från Finland till 
Umeå. 

Ytterligare två båtar av de fyra som gett sig av 
samtidigt från Finland saknades. Senare kom en 
båt till rätta. Den hade kört upp på en klippa vid 
Holm ön med fem personer. Två av männen var 
svårt köldskadade och måste föras till Umeå lasa
rett, där amputering övervägdes. 



Båten - sannolikt en större motorbåt - torde 
ha förstörts på klippan vid Holmön. 

Smuggling från Finland förekom öppet och 
Västerbottens-Kuriren hade i sitt julnummer bild 
av »smuggelbåtar vid stadskajen». 

En båt förblev alltså borta med man och allt. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

Q Den tyska slätskonaren SALOMON gick på 
v vid Skötgrynnan någon gång 1917 /18. Vra
ket lades upp vid Ursvikens mekaniska, där det 
höggs upp någon gång på 1930/40-talet. 
Källa: Alf öhman. 

1918 

Q Den 24 maj grundstötte tyska malmlastade 
~ ångaren WEISSEFELD på Ersgrundet, 
Bjuröklubb. Fartyget var på resa Luleå-Tysk
land med malm och hade lots ombord. Fartyget, 
som blev svårt skadat, kunde först i början av 
september dras av grundet av bärgningsfartygen 
HELIOS och NEPTUN. Fartyget togs in till 
Holmsund för tätning samt för vidare bogsering 
söderut av två från Tyskland uppsända bogser
båtar. Neptunbolaget hade haft för höga ersätt
ningskrav för transporten. 

Lotsen gjordes ansvarig för grundstötningen, 
men lotskaptenen ansåg att denne ej kunde an
ses vara vållande. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

~ Tyska ångaren T ANNENBERG gick på för
v sommaren 1918 på grund vid Blackkallen. 
Den kunde dock bärgas och föras in till Holm
sund för tätning. Befälhavaren fick till följd av 
händelsen lämna sin post, medan fartyget låg i 
Holmsund. En ny befälhavare sändes upp från 
Tyskland. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

C,;;\ Angfartyget MARIE av Apenrade gick den 
v 31 okt 1918 upp på Snöans sydligaste udde 
på resa till Luleå i ballast. Försök att dra farty
get av grundet misslyckades. Bl a köpte bärgarna 
ribb från Sandviks Angsåg för tätning. Detta 
misslyckades dock. Fartyget blev någon gång ef
ter 1922 (?) bortplockat bit för bit av en skrot
firma. Vinschar och bommar mm togs till Djup
vik, där de låg på kajen en längre tid. 
Källa: Förre överlotsen Gustav Zackrisson, Nordmaling. 
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Q Angpråmen MARIE av Jakobstad på resa 
v Jakobstad-Köpenhamn med last av pap
persmassa blev vrak den 7 dec vid Hammarsjö
brotten, Norum;syd Ratan. Kompassen uppgavs 
ha varit missvisande. Sikten dålig. Position 
N 63.52.50 - 0 20.18.40. I juni 1919 drogs ha
veristen loss och bogserades via Ratan till Fin
land för reparation. 
Källa: SSK och Västerbottens-Kuriren. 

1919 

~ Skonerten ANNA-BERTA från Vårdö på 
v Aland, 199 nettoregisterton, gick 1,okt 
1919 på grund vid Dynglasset, Nordmalingsfjär
den. Försök att bärga haveristen misslyckades. 
pen 10 nov förklarades fartyget som vrak. Vid 
sjöförklaringen den 22 okt påstods från befälha
varens sida att olyckan berott på lotsens försum
lighet. 

Enligt förre överlotsen Gustav Zackrisson 
skall fartyget ha bärgats, men ett ankare »blev 
kvar». Fartyget hade last av sparrar. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Gustav ZackriSilon och 
G Kåhre, Den åländska segelsjöfartens historia, Helsing
fors (1940). 

1920 

Q Svenska ångfartyget KALVSUND, byggt av 
v trä och lastat med cement, gick detta år på 
grund vid Storhällan, Nordmalingsfjärden på po
sitionen N 63.25.7 - 0 19.40.3. Fartyget blev 
vrak, men besättningen, som togs om hand av 
Järnäs-lotsarna, klarade sig. 

Lotsplatschefen Kjell-Olof Strömmer, Järnäs, 
har som arv fått salongslampan av mässing från 
detta fartyg. 
Källa: Sjöfv och Kjell-Olof Strömmer, Järnäs. 

~ Slätskonaren DOROTHEA av Flensburg 
v gick den 20 nov 1920 på grund vid Bäck
fjärden, Bjurön (mynningen av Risbölefjärden). 
Fartyget vattenfylldes och seglades i land. Om
bord fanns sju man jämte kaptenens hustru och 
tvåårige son. Samtlig~ klarade sig. Fartyget blev 
sedermera vedpråm och sprängdes i Gumboda 
hamn omkring 1940, sedan hon slutat att göra 
tjänst. 
Källa: Norra Västerbotten och Aö. 
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Q Angfartyget öRNSKöLDSVIK av örn
v sköldsvik på resa Husum-örnsköldsvik 
med styckegods körde den 1 juni 1920 på södra 
sidan av Harskäret vid Skags lotsstation. Farty
get fick betydande skador, då det hamnade näs
tan helt på land. Det kom dock så småningom 
flott. Fartyget var av typen »skärgårdsbåt». 
Källa: Kjell Söderberg. 

Q Ångaren META av Kiel på resa Torneå
V Holland gick den 3 sept 1920 på grund vid 
Splittrans grund NO Jägarören. På nya sjökortet 
heter grundet Rysshällan. Position N 63.41.6 -
0 20.56.10. Vid tillfället rådde svår tjocka. Den 
24 sept meddelades det att META skulle bli vrak 
trots upprepade försök att dra henne av grundet. 
Storlek 200 bruttoton. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, FNK och Kjell A Axelsson. 

Q Skonaren MOLAND av Halmstad förliste 
V sannolikt den 19 nov 1920 i närheten av 
Sydostbrottens fyrskepp, ev syd Holmögadd. He
la besättningen på åtta man omkom. 

Fartyget hade avgått från Sikeå med last av 
sparrar, men på grund av »dålig vind» gått in till 
Ratan för lots den 1 7 nov. Resan fortsattes den 
19 för förlig vind genom Norra Kvarken. Vinden 
ökade samma dag till full storm och på natten 
svepte hårda stormbyar fram över Kvarken. San
nolikt har fartyget överrumplats av en sådan, in
nan man hunnit bärga segel, samt kantrat innan 
besättningen hunnit göra något för räddning. 

Den 24 nov påträffades vraket syd om Sydost
brottens fyrskepp av Sveaångaren NJORD på po
sitionen N 62.22 - 0 19.46. Vraket, som låg 
med kölen i vädret, togs på släp till Härnösand. 

Befälhavaren hette Nils Alfred Carlsson, en 
57-årig man hemmahörande i Oskarshamn, där 
han efterlämnade familj. Liket anträffades sena
re på en flotte i närheten av Kaskö. 

Orsaken till olyckan misstänktes i förstone va
ra minsprängning. Västerbottens-Kuriren hade 
tidigare under säsongen omtalat åtminstone vid 
två tillfällen att minor siktats i farvattnen kring 
Holmön. 

Fartyget var byggt 1879/80 i Västervik av ek 
och furu och mätte 246,98 registerton. Namnet 
var då IMEZ. 1916 ändrades namnet till MO
LAND i och med att fartyget köptes av Carl 
Oscar Kihlberg i Halmstad. På sin första resa 
med det nya namnet kantrade fartyget på Nord
sjön samt övergavs av besättningen, som bärgades 
av en norsk ångare. Vraket infördes till Ymuiden 
i Holland, där det inropades av sin ägare C 0 
Kihlberg. 

1917 var fartyget ute för ett nytt haveri, då 
hon sprang läck på Östersjön på resa Skönvik
Bergen. Hon kom till Kalmar, där hon lossades 

och reparerades. Kapten Nils Alfred Carlsson till
trädde den 16 juni 1918. 

Den 26 nov 1920, sedan Sveabolagets NJORD 
bogserat in vraket till Härnösand, påbörjades be
siktningen. Den 10 jan 1921 var besiktningspro
tokollet klart. Därav framgår att hon var fullstän
digt avmastad, förstäven borta till cirka fem fot 
från kölen, båda bogarna var utfläkta och sön
dertrasade. Besiktningsutlåtandet var att farty
get ej var värt att iståndsätta. Men om minspräng
ning eller kullsegling kunde ej säkert fastställas, 
framhölls i skrivelsen från Statens Fartygsinspek
tion till kommerskollegium. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Einar Holm, Stockholm, 
Gunnar Ståhl, Kristianstad, Lars Grönstrand och Lsub. 

c;;;;.,, Galeasen OSKAR av N orrbyskär sjönk vid 
v Nordmalingskajen på 1920-talet. Aret har 
ej med säkerhet kunnat fastställas. Sannolikt 
fick vraket ligga kvar inne i fjärden. Det kan vara 
detta avskalade vrak som påträffades och notera
des som »märkligt fynd» av sportdykare från 
Nordmaling 1977. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

1921 

Q Slättoppskonaren LAIL Y A av Vasa blev 
v vrak på position N 65.13.5 - 0 22.05.0 
med tegellast detta år. Platsen ligger något norr 
Pite/Rönnskär. Vraket bärgades 1972/73 enligt 
Sjöfartsverket. 

1924 

t,;;;\ Tyska ångaren ROSFELDE med last av 
v 6.000 ton järnmalm från Luleå gick den 5 
okt på grund vid Bjuröklubb i tät dimma och 
sprang läck - på Kapargrund. Fartyget vatten
fylldes och besättningen lämnade haveristen 
utom kaptenen, hans hustru och två man. Till
kallat bärgningsfartyg måste uppge allt arbete 
sedan ostlig storm utbrutit. 

Fartyget stod inkilat på klippig grund. »Sjö
arna bryta nu in över akterdäck och_ bryggan», 
skrev tidningen Norra Västerbotten. Utgången 
av bärgningen bedömdes som oviss. 

Sedan 1.500 ton malm lossats, när stormen 
bedarrat, drog bärgningsfartygen POSEIDON 
och HERAKLES haveristen av grundet och för
de den till Holmsund för provisorisk tätning. 

Till följd av att bärgningsfartygen var upptag
na av denna haverist, måste järnbarken GLAN
CE lämnas åt sitt öde vid Holmön (se nedan). 



Vid ROSFELDEs grundstötning utfördes en 
verklig räddningsbragd av lotsarna vid Bjurö
klubb. Per trådlös telegrafi vädjade kaptenen på 
haveristen om hjälp. Lotsbåten bemannades 
utan tvekan av lotsförman M Hällgren, mäster
lotsen S R Wikberg och kustbevakaren Harry M 
Hällgren. Med fara för eget liv lyckades de rädda 
den ombordvarande besättningen under ytterst 
svåra förhållanden. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Norra Västerbotten, Norr
bottens-Kuriren. 

Q Samma oväder som drabbade ROSFELDE 
v blev orsak till att motorfartyget GUNVOR 
gick på grund vid inre Storgrundsrevet intill Norr
skärsgrundet utanför Skelleftehamn. Ett par bog
serbåtar lyckades senare dra loss GUNVOR, som 
inbogserades till Skelleftehamn för dykarunder
sökning. 
Källa: Norra Västerbotten. 

Q Den norska tremastade järnbarken 
~ GLANCE på 832 ton från Brevik, byggd 
1868 i Sunderland, gick kl 12 på natten mellan 
den 9 och 10 oktober i storm, hög sjö och dålig 
sikt på grund vid Knivingskallen i V Kvarken. 

Besättningen på ca 18 man hjälptes i land av 
holmöbor till Jebäckssund. Då det saknades in-
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kvarteringsmöjligheter fördes samtliga till Holm
sund dagen efter av handlaren O M Andersson, 
som hade en gammal tullbåt för sina varutrans
porter vid namn VIKINGEN - ersättning 75 kr. 

Fartyget blev vrak. Efter ungefär tio år bärga
des huvuddelen av skrotet, men vissa rester fanns 
enligt O M Andersson kvar på botten ännu år 
1978. Holmöborna tillgodogjorde sig mycket 
från vraket sedan det lämnats vind för våg. 

Vid sjöförklaringen i Umeå den 14 okt 1924 
kritiserade lotskapten Kullander vissa av den i 
Köpenhamn påmönstrade befälhavarens åtgär
der. Detta bidrog med säkerhet att stärka de 
misstankar som uttalats om att allt inte stod rätt 

• till med förlisningen. Det gjordes av holmöbor 
gällande att fartyget legat och kryssat söder om 
Gadden och under dagen gjort en avstickare in i 
Västra Kvarken som för att orientera sig. När det 
blev mörkt gjordes den sista ödesdigra resan. Nå
got bevis om att detta tal hade fog för sig kom ej 
fram vid sjöförklaringen. 

En bidragande orsak till att haveristen ej bärga
des var däremot att tillgängliga bärgningsfartyg 
var upptagna med att rädda det vid Bjuröklubb 
nödställda malmfartyget ROSFELDE, se ovan. 

En tragisk händelse kom att inträffa till följd 
av det norska barkskeppets grundstötning. Som 
tack för transporten in till Holmsund fick O M 
Andersson den kompass som tillhört en av have
ristens livbåtar. En natt stals denna kompass av 

Den norska tremastade järnbarken GLANCE förliste den 10 okt 1924 vid Knivingskallen, Holmön. Det spekulerades 
. mycket på sin tid »vad fartyget hade där att göra». Foto Norsk sjöfartsmuseum, Oslo. 
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en person, som dessutom drack upp den träsprit 
som där fanns. Mannen avled. 

GLANCE var byggd 1869 av W Watson i Sun
derland och mätte 832 ton, längd 198,1 fot, 
bredd 33,1 och djupgående 21,8 fot. Ägare var 
Hans Hansen, kapten Carl Elfsen. En namnbrä
da, funnen på Skepparkallen, ägs av Alvar Sand
gren, Ostnäs. 
Källa: 0 M Andersson, Umeå, Karl Edlund, Holmön, 
Västerbottens-Kuriren, Norsk sjöfartsmuseum m fl. 

Q Fyrskeppet NORSTRöMSGRUND stranda
V de den 4 dec 1924 utanför Ratan på sin re
sa från Norströmsgrundet till Örnsköldsvik. Fyr
mästaren K A Sundström ställdes till ansvar för 
händelsen och krävdes på 22.516 kr av staten för 
bärgning och reparation mm. Fyrmästaren, som 
försvarades i rätten av advokaten Sven Hallström, 
Umeå, frikändes i alla instanser. Målet avgjordes 
slutligen av Högsta domstolen i november 1927. 
NORSTRöMSGRUND, som hade svagt maskine
ri, var även vid andra tillfällen ute för tillbud. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

1925 

Q Kolpråmen ATLAS, f d segelfartyg, ligger 
v på botten utanför gamla kolgårdskajen vid 
Brännfors sågverk, Renholmen. Det är inte helt 
säkert vilket fartyg detta varit. En teori är att 
det rör sig om f d ATLAS av Sarpsborg, förlist 
vid Härnösand hösten 1907 på resa London
Köja i ballast. Efter kondemnering skall fartyget 
ha byggts om och använts som pråm. Omkring 
1920 hamnade den som träkolspråm för Bränn
fors/Y tterstfors bolag. Pråmen drogs till omkring 
1925 mellan Piteå-Brännfors-Furuögrund med 
träkol. 

Fartygsvraket ATLAS. Fartyget ligger i den gamla ham· 
nen utanför Renholmen. Foto Seth Jansson, Skellefteå 
museum. 

Enligt en annan teori kan pråmen vara f d sko
nerten ALBERT av Södra Brantevik. Den 7 april 
1915 begärdes fartyget nedriggat av dåvarande 
ägaren Carl Anderssons Angvedssågeri & Kolim
port, Brantevik. Den 10 aug kom intyg om att 
skutan var nedriggad till pråm med namnet AT
LAS, som omkring 1920 skall ha bogserats upp 
till Renholmen från Iggesund. 
Källa: Lsub, Folke Fahlgren och Einar Holm. 

Q Kolpråmen JACOB (KOLA-JACOB) lades 
V upp för att sjunka omkring 1925 inne i 
Furuögrunds hamn på omkring fem meters djup. 
Pråmen tillhörde samma bolag som ovan. 

Även denna pråm var ett f d segelfartyg, JA
COB av Rönne, som havererat vid Gotska Sand
ön, men bärgats in till Utö där det kondemne
rats i augusti 1895. Fartyget var enligt E Peder
sen, Med Seil, damp og motor, på resa från Kron
stad till Grimsby då olyckan hände. Fartyget var 
byggt av ek i Köpenhamn år 1839. Som pråm äg
des den sannolikt av Söderhamns Transport AB 
och kom till Brännfors omkring 1920. ATLAS 
och JACOB var så att säga arbetskamrater under 
ytterstforstiden. 
Källa: Rolf Forsen, Byske, och E Pedersen, Med Seil, 
damp og motor, Bornholmske skibe 1850-1976. 

Q Intill resterna av ATLAS ligger en liten ång
V slup TÄRNAN, cirka 8,5 m lång. Den bru
kade dra pråmarna från industrierna till de las
tande fartygen. Eventuellt är TÄRNAN identisk 
med en av de två små ångslupar som Carl Carls
son, far till rälsbusskonstruktören Hilding Carls
son i Umeå, byggde 1902 i ett magasin vid dåva
rande Obbola Angsåg. Den ena av dessa ångslu
par vid namn TÄRNAN skall ha sålts till »skel
leftetrakten» och gått som bogserbåt. 
Källa: F Fahlgren, Skellefteå, och Rolf Carlsson, Umeå. 

.... 

Detta är en av de två små ångbåtar som Carl Carlsson i 
Obbola byggde och som användes som fritidsbåtar. 
TÄRNAN blev senare pråmdragare. Bilden tillhör Rolf 
Carlsson, Umeå. 
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1926 

Q Skonertskeppet ALFA blev vrak vid Brott
V hällan, Järnäs, omkring 1926. Fartyget 
kom i fyrens röda sken men klarade inte vänd
ningen. Lotsen Lydig hade just kommit ombord 
och kunde inget göra för att förhindra olyckan. 
Akterskeppet bröts senare loss och hamnade på 
Fårskäret, där endast nedruttnade rester skall 
finnas kvar (1977). Besättningen räddade sig i 
livbåt. Detta hände i november på samma plats 
där CONNEHATTA sedan gick på 1929. 
Källa: Sven Aström, Nordmaling. 

Q Tremastade barken ELSY av Mariehamn 
V grundstötte i maj 1926 vid Ripskärs södra 
udde mellan Skag och Husum och blev vrak. Be
sättningen på 19 man med kapten överström 
bärgade sig i land. Delar av stålskrovet fanns kvar 
på platsen 1977. Hela besättningen medföljde 
bogserbåten SVEA av Örnsköldsvik hem till 
Marie hamn. 
Källa: H Wallmark, Örnsköldsvik. 

1927 

Q Tremastade motorskonaren KAJSA av 
v Donsö om 98,4 bruttoton gick den 20 maj 
1927 upp på Långrogrundet, Nordmaling, med 
full last av salt. Fartyget skadades svårt och vat-

Bogserbåten SKEPPSVIK 
drog i huvudsak timmer 
från Sävarån till Sandviks 
ångsåg, Holmsund. 

tenfylldes. I juni drogs hon in till Norrbyskär 
och besiktigades. Hon befanns så svårt skadad 
att hon kondemnerades. Motorn plockades bort 
och vraket sänktes vid Torskär, som senare fått 
namnet Döda skeppens ö. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Ake Hörnfeldt, Hörnefors, 
och Tomas Johannesson, Viken. 

Q Bogserbåten SKEPPSVIK, byggd 1883 i 
V Stockholm, kantrade den 21 aug 1927 tvärs 
Storbådan i Nordmalingsfjärden. Restauratrisen, 
som var instängd i sin hytt, omkom. Sjöförkla
ring vid Umeå rådhusrätt den 23 aug. Kaptenen 
Algot Forsberg fick senare befälet på ägarens 
- Sandviksbolagets - bogserbåt SANDVIK. 

SKEPPSVIK var känd som en rank båt. Troli
gen hade den vid ombyggnad fått en alltför tung 
överbyggnad. Kapten Forsberg blev dock påföl
jande år åtalad inför Umeå rådhusrätt misstänkt 
som vållande till olyckan. Anledningen var att 
han inte ansågs ha surrat fartygets däckslast på 
ett tillräckligt omsorgsfullt sätt. Han friades 
dock den 9 okt 1928, då rätten inte fann det 
styrkt att han gjort sig skyldig till vårdslöshet. 

SKEPPSVIK var byggd 1883 på W Lindbergs 
Mekaniska Werkstad i Stockholm för P Wik
ström Jr. Båten-skall ej förväxlas med en före
gångare med samma namn. Den äldre SKEPPS
VIK var identisk med den första ångslupen på 
Umeälven, PHOENIX. Denna äldre båt förliste 
1903 i Tynderösundet. 
Källa: Umeå RR, Gustav Zackrisson, Helge Edling, Väs
terbottens-Kuriren och Bengt Westin, Bogserbåtar i Väs
terbotten (stencil). 



~ Lotsångaren UMEA grundstötte den 6 nov 
v 1927 på Storbådans södra sida utanför 
Bredskärs lotsplats. T f lotskaptenen K P Kullan
der förde befälet, då tjänstefartyget var på väg 
till Holmsund efter att ha besökt fyrskeppet 
öSTRA KVARKEN. Neptunbolagets bärgnings
fartyg POSEIDON drog loss haveristen. Vid sjö
förklaringen framhöll lotskaptenen att ingen 
vårdslöshet, försummelse eller okunnighet varit 
orsak till olyckan. Styrmannen och besättningen 
bestyrkte påståendet vid Umeå rådhusrätt. 

I april påföljande år beslöt regeringen att stäl
la säkerhet för betalning av bärgarlön till Nep
tunbolaget för dess bärgning av lotsångaren. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

~ Barkskeppet ZARITZA av Mariehamn 
V sjönk på resa från Holmsund till London 
omkring den 20 nov 1927 på omkring 90 meters 
djup. Olycksplatsen har ej med säkerhet kunnat 
fastställas, men torde ligga syd Sydostbrotten 

Fartyget hade i mörker gått läck under utbog
seringen genom den istäckta farleden ut på fritt 
vatten utanför Holmsund. På grund av mörkret 
hade dock inte missödet observerats. Fartyget 
hade full trälast bl a från Holmsund och Gimo
nässågen (Gimo Kol), Umeå. Fartyget sjönk med 
alla segel satta i svag vind. Besättningen tog sig i 
land på finska kusten. Sjöprotest inlämnades i 
Vasa den 24 november. 
Källa: Svensk Sjöfarts Tidning, Västerbottens-Kuriren. 

~ Svenska motorfartyget ULLANGER, byggt 
v av järn, sjönk på tio meters djup omkring 
300 meter norr Bjuröklubbs fyr i samband med 
svår isgång i november månad. Position N 64.29.0 
-0 21.35.3. 

Fartyget var på resa örnsköldsvik-Skellefte
hamn med 145 fat fotogen, då det »överfölls» av 
sträng kyla och blåst i november. 

Besättningen på fyra man måste rädda sig till 
fots på isen, som var i rörelse. Kapten O B Ny
berg. Sjöförklaring hölls ett par dagar senare in
för rådhusrätten i Örnsköldsvik. 
Källa: FNK och Västerbottens-Kuriren. 

1928 

~ Angfartyget ROBUR II från Gdynia på 975 
V registerton, byggt av järn, sjönk på 20-25 
meters djup under orkanartad storm den 18 nov 
1928 sydväst om fyren Blackkallen på position 
N 64.19.5 - 0 21.29.0 på resa Skuthamn
Danzig, dvs på Hällgrund. 

1927 -1929 • 93 

Fartyget, som var i ballast och tillhörigt ett 
polskt gruvbolag, hade fått roderhaveri. Det drev 
mot Grundskatan, men besättningen lyckades 
med stora ansträngningar klara sig förbi. Efter 
ett par grundkänningar stannade fartyget slutli
gen på Hällgrundet och vattenfylldes. Den första 
livbåten med tolv man slogs sönder, men de kvar
varande lyckades ta ombord samtliga, delvis tack 
vare att de hade livbältena på. Med den återstå
ende livbåten kom hela besättningen senare i 
land vid Blacke, där de hittade en tom fiskarstu
ga. Med hjälp av kvarlämnade tändstickor gjorde 
de upp eld och kunde värma sig något. Efter yt
terligare ett par timmar börjad~ de vandra stigar
na och kom så småningom efter stora ansträng
ningar till Selets gästgivargård, där de inkvartera
des. Skeppshunden var man tvingad avliva. Den 
begravdes i gästgivargårdens hästhage. Fartyget 
sjönk strax efter det besättningen gått i livbåten. 
Alla deras ägodelar gick förlorade, det enda man 
tagit med sig var skeppsdagboken och litet pro
viant. Sjöförklaringen hölls i Stockholm. Besätt
ningen introducerade skridskoåkning på landsvä
gen i Selet. 

Dykaren Valter Nyberg, Skelleftehamn, bär
gade 1938 skeppsklockan, tre ankare och diverse 
järnskrot. 
Källa: FNK, Norra Västerbotten och Viktor Broman, 
Umeå. 

Q Den tyska ångaren ENERGI av Köln grund
V stötte den 28 juni 1928 vid Holmögadd. 
Fartyget gick hårt på och sprang läck. Fyrmästa
ren bedömde läget för fartyget som svårt och 
ifrågasatte om det skulle bli möjligt att bärga det 
även om det vackra vädret höll i sig. 

Efter någon vecka hade ändå bärgningsfartyg 
lyckats dra haveristen in till Djupviks hamn i 
Holmsund. Under uppehållet i Djupvik blev and
re styrmannen illa knivskuren i ansiktet av förste 
styrmannen under ett uppträde ombord. Bråket 
överlämnades till domstol i Köln. 

Fartyget, som var på väg söderut med trälast 
från Furuögrund, mätte 1.500 ton. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

1929 

~ Skonerten ELMSTA från Länna, 146 brut
v toton, vrak den 23 nov 1929 på resa Säve
näs-Odense. Efter grundstötningen bogserades 
haveristen i marvatten till Ursviken, där den 
sjönk. 

Fartyget hade byggts på L Kaas varv på Thurö, 
Danmark, 1879, som LAURA, omdöpt till 
ELMSTA 1918. Vraket skänktes ~ill Mandor 
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Nilsson, Ursviken, som i sin tur skänkte det till 
seglarbrygga för Ursvikens Segelsällskap. 

Genom Sundgrundbrons tillkomst måste 
»bryggan» lämnas, då seglarna flyttade nedströms 
nedanför bron. Vraket ligger nära Ursvikens Me
kaniska Verkstad. 
Källa:Aö och Barometern 25.101974. 

~ Angfartyget CONNEHA TT A, hemmahö
v rande i New York, gick i nav 1929 i full 
fart på S Brotthällan, tre sjömil SO Storbådans 
fyr i inloppet till Nordmaling. Fartyget, som var 
oljeeldat, mätte 5.000 nettoton och betraktades 
som ovanligt stort för dessa farvatten. Hon kom 
från finsk hamn med 4.000 ton massa för komp
lettering i Hörnefors. Besättningen bestod av 36 
man och det fanns dessutom långlots från Kö
penhamn ombord. 

Den 10 nav bröts fartyget itu. Förstäven 
sjönk på 20-30 meters djup. Oljan läckte ut och 
veterligt är detta det första oljeutsläppet av for
mat i dessa farvatten. Besättningen bärgade en 
del inventarier, bl a två kronometrar. Inventarier
na lades på kajen i Nordmaling, medan besätt
ningen hörde sig för om hotellrum i samhället. 
När de kom tillbaka hade kronometrarna stulits. 

Stark dimma och hård sjö rådde vid olyckstill
fället. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

'I 

·~ 

Den för sin tid stora amerikanska ångaren CONNEHATTA 
bröts itu på grundet utanför inloppet till Nordmaling. 

1930 

Q Tremastskonaren ARGUS från Skärhamn 
v på 250 ton gick på land vid Svarthällegrund 
den 28 akt 1930 på resa Luleå-Gävle med 
malm. Besättningen bestående av fyra man jämte 
kapten räddades. 

Olycksplatsen ligger i närheten av Bjuröklubb. 
Rester av fartyget fanns ännu på 1970-talet på 
land. Namnbrädan finns enligt uppgift »uppspi
kad på Bramans sommarstuga vid Röhällan, väst 
om Bjuröklubb». All last bärgades. 
Källa: Aö och Norra Västerbotten. 

1931 

~ Tremastade slätskonaren ANSIO från Ny
v stad i Finland strandade den 4 nav på Lövö 
Nygrund, varvid åtta man omkom. Två överlev
de. Fartyget, som blev helt vrak, fick ej lots i tid, 
därför att andra fartyg tryckte på och också be
gärde lotshjälp. Dessa fartyg styrde vid ett par 
tillfällen ner på lotskuttern, då denna försökte 
bispringa ANSIO, varför man valde att med den 
fåtaliga lotspersonalen först klara av de andra för 
att katastrofen inte skulle bli större. Av sjöför
hör och tidningsartiklar framgår att man ansåg 
att lotsarna dock tog något lätt på ANSIOs situa
tion i tro att besättningen befann sig någorlunda 
säkert. Tre av fartygets besättningsmän är begrav
da i Halmsund. En av de döda avled ombord på 
bärgningsfartyget in till Halmsund. 
Källa: VK, Torsten Lundgren m fl. 

På de flesta kyrkogårdarna i havsbandet finns det grav
vårdar som påminner om det stundom grymma havet. 
På kyrkogården i Holmsund vilar tre av de åtta besätt
ningsmän, som omkom då slätskonaren ANSIO från Ny
stad strandade den 4 nov 1931 på Lövö Nygrund utanför 
samhället. Obetydliga rester av fartyget fanns kvar om
krin~ 1970. 



Angfartyget HERNö I av 
Härnösand totalförliste vid 
ön Bonden, dit besättningen 
tog sig i land. Här beskådas 
haveristen av ett antal frid
lysta tordmular. Foto Väster
bottens-Kuriren. 

I januari 1940 fick befolk
ningen i kustbandet en extra 
påminnelse om kriget, då en 
rysk ubåt genom beskjutning 
satte eld på trotjänaren från 
Sveabolaget, ångfartyget 
FENRIS. Foto Sveabolagets 
arkiv. 

1938 

~ Norska ångaren REGIN av Halden på resa 
v Domsjö-Sandvik för att lasta splitved, gick 
i fullt dagsljus och fullt synligt från Bredskärs 
lotsplats på Emanuelsgrundet cirka sex distans
minuter SO Bredskär. Fartyget, som mätte 1.100 
registerton, var 56 år gammalt och hade varit i 
holmsundshamnarna ett flertal gånger, varför det 
troligen nu skulle gå utan lots. Fartyget satt hårt 
på och var läck i förrummet. Grundet påstods 
vara ett okänt 13-fotsgrund. Olyckan hände den 
13 aug. Tack vare gynnsamma väderleksförhål
landen gick fartyget att bärga. Det drogs den 1 7 
aug av grundet genom insatser av bärgningsfarty
gen NEPTUN och HERMES. Det drogs senare vi
dare till Gustafsviksdockan i Härnösand för repa
ration. 
Källa: VK och KB. 
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1939 

Q Angfartyget HERNö I av Härnösand, byggt 
v i trä 1919, mätande 657 ton, gick den 26 
juni 1939 på grund vid Bonden och blev vrak. 
Besättningen satte sig i säkerhet på Bonden, men 
hjälptes sedan i land av bogserbåten STOR-ERIK 
från Norrbyskär. Besättningen bestod av sex 
man och en kvinna som sökt räddning på Bon
den. Vraket bröts itu. 
Källa: VK och Bror Lindgren, Umeå. 

1940 

Q Svearederiets ångfartyg FENRIS på 484 
v bruttoton besköts i januari 1940 av en rysk 
ubåt nära Sydostbrottens fyrskepp. Brinnande 
sattes fartyget fast på Sydvästbrotten. Vraket 
ligger delvis på 30 meters djup, delvis på en grun
dare avsats. Vrakresterna är delvis bärgade. 
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Fartyget sades ha vissa förnödenheter avsedda 
för den finska armen. Några direkta bevis för det, 
annat än telegraftråd, har ej påträffats. Fartyget, 
som var destinerat till Umeå, hade i övrigt styc
kegods bestående av torkad frukt och andra spe
cerivaror. Man hade också en gravsten över en 
avliden ersmarksbo i lasten. Gravstenen påträffa
des sommaren 1975. Strax efter grundstötningen 
kom en lång och intensiv köldperiod, som bl a 
fick hela norra Kvarken att frysa till. Befolkning
en vid kusten, bl a från Norrmjöle, åkte spark
stötting ut till vraket på positionen N 63.24.8 -
0 20.01.8 och tog vara speciellt på den torkade 
frukten som stod på däck. Många hade torkad 
frukt efter detta så att det räckte hela kriget ut. 

Fartyget var byggt 1918 i Oskarshamn och 
gick i regelbunden trafik längs norrlandskusten. 
Källa: VK, Karl Lundmark, Erik Bjurström m fl. 

1942 

Q Holländska ångfartyget WAALHAVEN på 
v 8.000 ton sjönk i oktober 1942 ost Pite
Rönnskärs fyr. Fartyget hade last av malm från 
Luleå för Tyskland. Position N 65.02.4 -
0 21.40.03. Fartyget gick på grund vid lugnt 
väder och bra sikt. Vraket av det för sin tid 
ovanligt stora fartyget kunde länge ses från ett 
berg i Byske. Obetydliga vrakrester fanns kvar 
sommaren 1978. 
Källa: FNK, VK och PT. 

Q Angfartyget GUDUR, Sveabolaget (liksom 
v FENRIS 1940), mätande 1.960 dödvikts
ton, sjönk den 15 akt tre distansminuter ost 
Rataskär med last av slig från Rönnskärsverken 
och wallboard från Klemensnäs. Fartyget bärga
des från havsbotten 1944 och döptes om till 
HUGIN. De 22 ombordvarande hade en mycket 
strapatsrik färd i livbåt och flotte in till Ratan i 

Sveabolagets ångfartyg GUDUR sjönk vid Ratan den 15 
okt 1942 och bärgades 1944 från havsbotten. Foto Svea
bolaget. 

25 sekundmeters storm. Kapten E Timan, Stock
holm. Fartyget var byggt 1924 i Helsingör. Delar 
av wallboarden flöt i land och användes till hus
reparation, till stor förargelse för dem som syss
lade med upprustning av bostäderna i slutet av 
1970-talet. 
Källa: VK och ratanbor. 

Q Tyska ångfartyget JOHANNES C RUSS på 
v cirka 1.000 ton grundstötte på nordgående 
vid Sydostbrotten den 21 oktober på väg - in
officiellt - till norra Finland med utrustning, 
bl a julsprit, skyttegravsljus och bilbatterier till 
trupper i Finland, de tyska och de finska. 

Officiellt sades fartyget vara på resa till Bureå 
för virkeslast. Det är möjligt att fartyget skulle 
dit sedan man först lossat i Finland. 

Atta av de arton besättningsmännen omkom i 
samband med att den först utsatta livbåten slog 
runt, då haveristen skulle överges av flertalet. 
Fem av dem påträffades i november vid Trysun
da och Köpmanholmen. Två av liken flöt på vå
ren upp vid Ulvön. En besättningsman som var 
av holländsk härkomst begravdes på Ulvön och 
kyrkoadjunkten på ön ordnade så att det kom 
en sten på graven. Den andra, som var tysk och 
maskinist, togs hem i ekkista. 

Sex besättningsmän, som också var med i den 
kantrade livbåten, bärgades av en svensk vedett
båt. Två av vedettbåtens besättningsmän hedra
des med silvermedalj för visat mod i samband 
med den räddningen. 

Haveristen bärgades efter en tid. Stuveriperso
nal och pråmar uttransporterades från Halmsund 
till haveriplatsen. Man lämpade så mycket bilbat
terier över bord att det blev ett berg från havets 
botten till dess yta. Mycket sprit och vin släng
des överbord. I det kalla vattnet sprängdes vin
flaskorna och kusten blev täckt av kork. Även en 
mycket stor mängd skyttegravsljus flöt i land. 
Flertalet hem torde ha haft några sådana den ju-
len. • 

Det tyska ångfartyget JOHANNES C RUSS hade bl a 
skyttegravsljus ombord. De spreds längs kusten. Dessa är 
bärgade av Karl Lundmark, Norrmjöle. Foto Västerbot
tens-Kuriren. 



Fartyget drogs in till Umeå hamn och tätades 
provisoriskt för vidare bogsering och reparation 
söderut. Nordmalingsbor dömdes senare för 
vrakplundring. 

Enligt uppgift i Svensk Sjöfartstidning 49/76 
klarade sig JOHANNES C RUSS genom andra 
världskriget och överlämnades till Storbritannien 
den 20 juli 1945, där namnet ändrades till EM
PIRE CONNAUGHT. Vid den slutliga uppgörel
sen om krigsbytet tilldelades fartyget Sovjet. Det 
nya namnet blev NEMIROVICH DANSHENKO. 
Källa: VJ, Karl Lundmark, Norrmjöle, Gunnar Bjurbäck, 
Holmsund, Svensk Sjöfartstidning m fl. 

Q Tremastade skonertskeppet SVITHIOD av 
v Härnösand om 330 ton förliste natten mel
lan den 27 och 28 november 1942 i 25 sekund
meters storm, mörker och snötjocka vid Medhäl
lan, Nyhamnsfjärden, omkring fem sjömil SV 
Ratans lotsplats. Besättningen, fem man och en 
kvinna, räddades på förmiddagen efter ett halvt 
dygn ombord på det överspolade fartyget av lot
sar från Ratan och fiskare från Ratu. De nöd
ställda fördes i land med hjälp av en linbana, 
som byggdes upp på Medhällan med hjälp av 
drivtimmer. De drogs delvis genom vatten och is
sörja, och fördes sedan till Ratan där de fick var
ma kläder. 

Fartyget, som var på resa Örnsköldsvik-Rönn
skär utan last, överraskades åv en orkanliknande 
storm och kunde ej nå skydd bakom Holmöarna 
som avsikten var, sannolikt till följd av att pro
pellern kom att ligga för högt. Den svaga motorn 
och fartygets ringa djupgående bäddade för stor 

Is och storm förde så 
småningom haveristen 
SVITHIOD upp på 
land. Många har an
vänt ekvirket till olika 
ändamål, bl a har man 
använt det till kaffe-

. ved. Foto Kurt Boberg. , 
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avdrift. Befälhavare var kapten B österman, 
Stockholm. 

Fartyget, som var byggt av ek, blev liggande 
på platsen och ännu 1976 återstod rester, trots 
att eksamlare och kaffekokare gått hårt fram 
med resterna, liksom vinterstormarna. I samband 
med Umeå universitets tillkomst diskuterades . 
möjligheten att dra in det då ännu vackra silver
grå fartygsskelettet till en central plats på uni
versitetsområdet, där det skulle få utgöra den 
konstnärliga utsmyckningen. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, John Olov Nilsson, Ratu, 
och Gilbert Marklund, Umeå. 

] . 

Skonertskeppet SVITHIOD hade namn och nationalitets
beteckning på sidorna eftersom det var krig. Efter förlis
ningen blev haveristen stående på grund vid Medhällan 
över vintern. Foto Valborg Berg, Umeå. 

~a 
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1944 

Q Ett tyskt fartyg lastat med kopparrör skall 
v i slutskedet av andra världskriget ha sänkts 
av en rysk ubåt i Skelleftebukten. 

Kopparhandeln med Tyskland omgavs med 
samma sekretess som handeln med kullager till 
England från Lysekil. 
Källa: Stålverk 80-inventeringen/Christer Westerdahl. 

1945 

Femton man omkom i Bottenviken 

Q En av de svåraste tragedierna som utspelats 
~ på Norra Kvarken inträffade fredagen den 
2 nov 1945, då ångaren LILLEAA av Köpen
hamn ( ev motorfartyg) förliste på resa Kemi till 
Nrestvedt i Danmark, varvid 16 man drunknade 
eller frös ihjäl. Endast befälhavaren överlevde i 
den hårda nordvästliga stormen. 

Tullverkets register Fartygsvrak inom norra 
kustdistriktet (FNK) anger att fartyget sjönk en 
distansminut syd Falkens grund väst Pite-Rönn
skär på positionen N 65.00 - 0 22.40, dvs i 
nordligaste delen av här redovisade område. I 
Västerbottens-Kuriren talas det om att dramat 
utspelats i Norra Kvarken. Positionen är den 
kaptenen angav, då fartyget sändes SOS tidigt på 
fredagsmorgonen den 2 november. Båtar gick ut 
från både finska och svenska sidan för att bistå, 
och från svenska kusten utgick flygspaning. 

Först på lördagsmorgonen hittade bärgnings
fartyget VALKYRIA, stationerat i Holmsund, 
en livbåt med en död man. Vid ett-tiden hittades 
en liten flotte, 2,5 meter i fyrkant. Mitt på den 
satt en man och vinkade. Runt om sig hade han 
nio besättningsmän, alla döda. De övriga fem 
från LILLEAA hade spolats bort på ett tidigt 
stadium, en från flotten och fyra i samband med 
att livbåtar och flottar sjösattes ett dygn tidigare. 

VALKYRIA förde den överlevande och de 
nio påträffade döda till Djupvik på natten i 
mörkret, »nästan ljudlöst med flaggan på halv 
stång och en liten tyst åskådargruppskara på 
kajen». 

Enligt kaptenens beskrivning hade fartyget 
befunnit sig 10 distansminuter söder om Nor
strömsgrunds fyrskepp. Det blåste 20 sekund
meter nordvästlig vindstyrka. Fartyget hade fått 
slagsida, så att vatten inträngde i maskinrummet. 
Sedan man tagit på livvästar beslöts att överge 
fartyget. Den ena livbåten kantrade vid sjösätt
ningen och den andra lösrycktes så att ingen 
hann med. Kvar fanns två flottar. På den ena 
flotten tog tio man plats, den andra drev iväg för 
vinden med en man på. Den sistnämnde torde ha 
frusit ihjäl och spolats bort. Tre omkom i sam-

band med att den första livbåten sjösattes. Kap
tenen Chris Mickelsen stannade som siste man 
ombord, men då fartyget började sjunka kl 8.30, 
gick han i vattnet och upp på flotten, där besätt
ningsmännen hjälpte honom upp. Andre styr
man Askov Jensen hade dessförinnan simmat 
över till den kvarvarande livbåten och lyckats ta 
sig upp. Båten drev iväg och Askov Jensen duka
de under i kylan. Två timmar innan flotten upp
täcktes hade den siste överlevande utom kapte
nen avlidit. Det var den 18-årige mässpojken 
Marinus Christensen. 

Flotten påträffades nära den finska kusten. 
Källa: Västerbottens-Kuriren och FNK. 

1946 

Q Angfartyget CORNELIA, tidigare ARAS
v VALL, från Ystad med 20 personers besätt
ning rände på nyårsafton 1946 nästan med full 
fart upp på land söder om ön Rönn mellan Tjäru
skär och Järnäsklubb. Kapten Hugo Nylen. Den 
övriga besättningen bestod av svenskar, finnar 
och estländare. 

Fartyget, som var byggt 1911 i Rotterdam, 
var på resa till Domsjö, då olyckan hände i snö
tjocka och kraftig SO vind. Jämäslotsarna rädda
de besättningen under mycket svåra förhållan
den. De två nu pensionerade, mästerlotsen 
Rudolf Lindvall och överlotsen Gustav Zackris
son, hjälptes åt, men i mörkret på natten kunde 
man inget göra bland bränningarna och i sjöhäv
ningen. Då det ljusnade på nyårsdagen gick det 
bättre att i lä av fartyget komma intill dess styr
bordssida. Vågorna spolade då över fartyget. 16 
man räddades först över till lotsbåten, som hop
pade som ett nötskal på vågorna. Kaptenen, förs
te styrmannen, andre maskinisten och den kvinn
liga stewarten stannade kvar ombord. Ett nytt 
räddningsförsök gjordes senare på dagen, men 
misslyckades. Först på tredje dagen hade vädret 
lugnat sig så att man kunde göra om försöket. 
Då lyckades man hjälpa över de fyra återstående. 

Som orsak till strandningen angavs avdrift och 
isbildning på Bondens gröna fyrsektor. Den 12 
juni 1947 lyckades bärgningsfartyg dra 3.000-
tonnaren av grundet. Fartyget bogserades till 
Stockholm, där hon 1949 skrotades .vid Lidingö
verken. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Gustav Zackrisson och 
Rudolf Lindvall. 



1947 

Q Motorseglaren SELMA av Skillinge på 375 
v ton gick den 28 sept 194 7 på Norra Långro
grund utanför nordmalingskusten och blev läck. 
Lotsarna på Järnäs tog i land besättningen på fy
ra man. Bärgningsfartyget HERAKLES från 
Holmsund lyckades ta loss haveristen och dra 
henne till Husum för dykarundersökning. Ska
dorna bedömdes som ej särskilt omfattande. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

1948 

Q Motorfartyget LIZZY från Emden gick 
v 1947 eller 1948 på grund vid Bjuröklubb. 
Bärgningsfartyget POSEIDON drog haveristen 
på botten in i skydd och tätade det samt drog 
det sedan till varv i Tyskland. 

Fartyget kom igen nästa år, förlängt med fem 
meter. 
Källa: Aö. 
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Q Finska motorfartyget L UIKKE blev vrak 
v vid Tjäruskär ost om ön Rönn, Nordmaling, 
år 1948. Det var ett mindre motorfartyg av ty
pen »bakladdare». Endast obetydliga vrakrester 
återstår· av fartyget, som bröts ner undan för un
dan. 
Källa: Rudolf Lindvall, Nordmaling. 

1950 

Q Motorseglaren ÄNGö av Kalmar på 445 
v dödviktston grundstötte och sjönk vid

1
Lör

dagshällan utanför nordmalingskusten. Ett lokalt 
bärgningskonsortium gick i konkurs under försö
ken att ta upp det förhållandevis oskadda vraket. 

I november 1956 lyckades det emellertid för 
tyska bärgare att lyfta fartyget, täta det och dra 
det till varv. Fartyget seglade ännu 1971 under 
samma namn, ägare då Arne Johannes Johans
son, Styrsö. 
Källa: lotsarna på Järnäs, Sveriges Skeppslista. 
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1951 

Q Angfartyget ARABER T av Stockholm på 
v 2.855 dödviktston med last av järnmalm 
sjönk den 14 sept 1951 på 94 meters djup om
kring 11 distansminuter OSO om Bjuröklubbs 
fyr på positionen N 64.26 - 0 21.59. 

ARABERT var byggd 1942 på Landskrona
varvet för Rederi AB Solstad, Stockholm. 
Källa: FNK och Båtologen. 

Q Grekiska ångfartyget IOANNIS MARKE
v TOS om 1.500 bruttoton rände i snötjocka, 
storm och mörker upp på Rickleågrunden utan
för Sikeå hösten 1951. Kapten George Tselendis. 
Fartyget blev vrak. 

Fartyget kolliderade med den tyska malmång
aren REG III. ARABERT, som var på resa 
Köping-Luleå, gick efter 1 7 minuter till botten. 
Besättningen kunde räddas av den tyska ångaren. 
Svår tjocka rådde vid tillfället. 

Besättningen togs i land till Sikeå dygnet efter 
av bärgningsfartyget HERMES. Skeppskatten 

Västerbottens-Kuriren 
den 22 nov 1951. 
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slogs ihjäl ombord på fartyget i samband med att 
besättningen gick i livbåtarna. 

Livräddningskryssaren E A APPELBERG, kap
ten Axel Jansson, blev skadad i botten, då man 
kom för nära haveristen på grundet. 

Fartyget var på väg från finsk hamn söder
ut, när man av någon anledning kom ur kurs och 
hamnade på svenska kusten i stället för i östra 
Kvarken. Lasten bärgades delvis under den föl
jande vintern. Senare har också delar av det 
sjunkna vraket bärgats. Position N 64.05.2 -
0 21.05.8. 

Det blåste full storm det dygn det grekiska 
fartyget gick på grund. Ett svenskt motorfartyg 
tillhörigt Johnson-linjen låg i Sikeå hamn med 
båda ankarna ute för att lasta de nedmonterade 
massamaskinerna från Robertsfors sulfitfabrik, 
vilka skulle exporteras till Argentina. Fartyget 
började dragga och måste undsättas av ett par 
bogserbåtar, som gått in i hamnen för det dåliga 
vädret. 

Den grekiska besättningen kom att tillbringa 
flera veckor i Robertsfors innan den sändes hem. 
Källa: FNK och KB, som var med. 

~ Den svenska ångaren RIBERSBORG av 
v Helsingborg kom den 30 nov 1951 in till 
Umeå uthamn med nära 25 graders slagsida och 
svårt nedisad. Fartyget hade haft en besvärlig re
sa med 4 70 standards bräder och plank från 
Brahestad med överspolande sjö. I östra Kvar
ken började fartyget få slagsida och kantringsris
ken bedömdes av befälhavaren Sture Ahnfeldt 
som stor. Han tillkallade livräddningskryssaren 
A E APPELBERG, som kom och följde fartyget 
i händelse den 21 man starka besättningen måste 
sätta sig i säkerhet. 

Fartyget blev i flera dagar ett »utflyktsmål» 
för holmsundsborna till följd av den osedvanligt 
stora slagsidan. Sedan isen bankats loss kunde 
dock fartyget fortsätta resan söderut från nöd
hamnen. 

Händelsen visar hur litet som stundom skiljer 
från att en svårare olycka skall inträffa. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

Q Svenska ångfartyget DAISY om 1.360 död
V viktston gick upp på land på julaftonen 
1951, sedan julfesten ombord hade börjat. 
Olycksplatsen var Malgrundsklacken, ost om 
Holmögadd, position N 63.36.4 - 0 20.49.1. 
Vraket har senare bärgats. 

Livräddningskryssaren A E APP~LBERG för
de de nödställda i land under mycket besvärliga 
omständigheter, omtalade skepparen Axel Jans
son. Till följd av den påbörjade festen blev de 
flesta sjömännen sjösjuka under färden in till 
Halmsund. 

Besättningen inkvarterades på hotell i Umeå 
något dygn i:nedan avmönstringarna verkställdes. 
Källa: FNK och KB. 

1953 

Q Massalastade ångaren LESTRIS på 4.000 
v ton, tillhörig Irisbolaget, Stockholm, grund
stötte vid Romelsöhällan utanför Furuögrund 
den 8 dec 1953. Fartyget kom från Luleå och 
skulle komplettera lasten i Furuögrund. Fartyget 
blev stående på botten med läckor i förliga rum
men. 

Bärgningsångaren POSEIDON, som låg i Skel
leftehamn, tillkallades. Lasten lossades i pråmar, 
som bogserades till Kåge. 

Ovanligt fint väder för årstiden underlättade 
bärgningen. Befälhavaren, kapten Rolf Bjurholm, 
ansåg att grundstötningen orsakats av onormal 
strömsättning. Fartyget tillhörde trotjänarna vid 
de västerbottniska lastageplatserna. Det såldes 
strax efter denna händelse. 
Källa: Norra Västerbotten och KB. 

1954 

~ Lastmotorfartyget COLOMBIA, Johnson
V linjen, Stockholm, om 7 .060 dödviktston, 
blev vrak sedan fartyget ränt rätt upp på Sälbåda
hällan vid Skags lotsplats. Kaptenen hade strax 
innan segnat ned döende. Styrmannen hann ej 
fatta innebörden av tragedin och överta befälet 
förrän grundstötningen var ett faktum. Lots 
hann ej ombord. 

Vraket skars senare ner på platsen av en skrot
firma från Örnsköldsvik. 
Källa: Örnsköldsviks Allehanda och Alf öhman. 

~ Angfartyget VESTRIA (senare JOHANNA) 
v av Jonstorp, 3.500 dödviktston, fördes i 
samband med isskjutning upp på den del av 
Snipagrundet som ligger inom svenskt utprick
ningsområde. Fartyget, som var ett sk Fredriks
stadsbygge (set ex Fiske- och sjöfartsmuseet i 
Umeå), hade full trälast från Piteå. Besättningen 
tog sig samma dag - den 16 dec -i tio sekund
meters blåst och svår sjögång samt 20 graders ky
la till fots över den böljande isen till finska isbry
taren TARMO. 

Lasten bärgades under vintern och våren av 
ett konsortium från Halmsund. Virket lades upp 
på finska sidan, där det såldes. Folk och hästar 
bodde under tiden i provisoriska baracker på 
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S/S VESTRIA av Jonstorp var ett sk Fredrikstadsbygge, specialbyggt för att kunna ta stor däckslast av virke. Efter det 
att fartyget hjälpts av grundet, drogs det in till Holmsund för provisorisk tätning. Foto: Harry Lindwall. 

isen långt ute till havs. På försommaren drogs 
haveristen in till Holmsund och tätades efter att 
ha legat ett halvår på botten norr om Holmön. 
Haveristen drogs före vintern ner till Trelleborg 
och döptes om till JUHANNA av nya estniska 
ägare, sannolikt för att vara flyktbåt för ester i 
Sverige, om den politiska situationen skulle krä
va det. Fartyget blev liggande i Trelleborgs hamn 
overksamt ett tiotal år och betraktades som en 
»spökbåt». I slutet av 1960-talet skrotades det. 1 

Källa: Västerbottens-Kuriren, SFT och Kurt Boberg. 

1955 

Q Den 12 nov 1955 sprang S/S NILFJORD 
v av Södertälje läck söder om Sydostbrottens 
förskepp i Bottenhavet. Man kallade på assistans, 
varvid finska bärgningsfartyget ASSIST ANS kom 
till undsättning och tog haveristen under bogse
ring. Efter en stund sjönk NILFJORD på 90 me
ters djup 12 sjömil nordväst Norrskär, där hon 
ligger än i dag. 

NILFJORD, tidigare SYD, HANESTRöM IV, 

1. Om en liknande dramatisk händelse berättar Arvid 
Moberg i Norrbottens hembygdsbok 1966, s 41 ff, då 
den engelska ångaren JUHANNA NANCY fastnade i 
Kvarkens is år 1888. 

ASTRIANA, INGA och FERMINA, var byggd 
1906. 
Källa: Tomas Johannesson/SST nr 6 1977. 

1956 

Q Tyska motorfartyget CANAPUS blev vrak 
v 1956 vid Rata Storgrund. Fartyget mätte 
410 dödviktston och hade last av stenkol. Maski
neriet har delvis bärgats. Position N 63.59.2 -
0 21.07.2. 
Källa: FNK. 

~ Finska ångfartyget MERis akterskepp sjönk 
V under bogsering 1956 vid Rödkallen. Farty
get hade tidigare havererat i Luleå skärgård (se 
MERis förskepp under år 1957). Position 
N 65.18.2 - 0 22.23.1. Platsen ligger utanför 
undersökningsområdet. 
Källa: FNK. 

r;;;;:,.. Motorfartyget JOSEPH JOHAN av Ham
v burg på 529 bruttoton på grund vid Utskot
tet väst om Holm öarna ( Grossgrundet) den 24 
nov 1956. 
Källa: SST 29.11 1956. 
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Finska ångfartyget MERI gick på grund och bröts av utanför Luleå skärgård med kokslast ombord. Halvorna drogs senare 
söderut, men båda sjönk utanför västerbottenskusten. Telefotobild Västerbottens-Kuriren. 

1957 

Q Finska kokslastade ångfartyget MERI -
v förskeppet - (se 1956) sjönk under bogse
ring 1,5 distansminuter ost Rata Storgrund på 
30 meters djup. Position N 63.59.6 - 0 20.58.1. 
Fartyget hade i hård storm gått på grund vid 
Storgrundet, Luleå, och brutits mitt itu senhös
ten 1956. Samma personer från Holmsund som 
var engagerade i bärgningen av VESTRIA (se nr 
449 år 1954) var engagerade i detta bärgnings
företag. 
Källa: FNK, Stålverk SO-inventeringen m fl. 

Q Bogserbåten RIBERSDROTT, Malmö, f d 
v DROTT från Husum, sjönk den 22 okt 
1957 på 23 meters djup vid Bjuröklubb. Vraket 
är delvis bärgat, delvis sprängt. En man och en 
kvinna omkom, då fartyget helt hastigt sjönk. 
Båten, som drog timmer, hade sökt nödhamn 
tillsammans med två andra båtar. Plötsligt börja
de RIBERSDROTT ta in vatten. Den var byggd 
vid Motala verkstad 1849 för passagerartrafik 
Stockholm-Uppsala och var vid olyckstillfället 
ett av de äldsta fartygen i svenska handelsflottan. 

Q Angfartyget ATAIR på 2.990 dödviktston 
V gick vid midnatt natten till den 28 nov 
1957 på grund vid Gåsörens lotsplats utanför 
Skelleftehamn. Fartyget tillhörde Irisbolaget, 
Stockholm, och var på resa Husum-Skellefte
hamn för att komplettera lasten av pappersmas
sa för England. Fartygets fart vid grundstötning
en var inte särskilt hög, då maskinen stoppats för 
att man skulle ta ombord lotsen. 

Det rådde tjocka och snöstorm vid tillfället. 
Trots att grundkänningen till en början betrakta
des som lindrig, blev fartygets skador senare om
fattande till följd av stormen och sjöhävningen. 
Fartyget sprang läck i båda lastrummen. Det 
fick bl a en åtta fot lång spricka i förliga rummet. 

Neptunbolagets båda bärgningsfartyg NEP
TUN och POSEIDON kom till platsen redan på
följande morgon, men kunde till följd av 17 se
kundmeters vind inget göra för att få fartyget 
flott förrän påföljande dag, då vinden slog om så 
att olycksplatsen kom i lä. Besättningen på 24 
man stannade ombord på fartyget hela tiden. 

Sedan omkring 350 ton av lasten lossats i prå
mar, kunde fartyget dras av grundet in till Skel
leftehamn för provisorisk tätning. Kapten Arne 
Nilsson, som fört befälet ombord på fartyget se
dan 1947, ansåg att en bidragande orsak till 
grundstötningen var att inseglingsfyren stod på 
Norra Olsgrundet i stället för på Södra Olsgrun-
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Motorfartyget UMAN från Umeå grundstötte 1958 utanför Holmsund med bl a bilar ombord. Fartyg och last bärgades. 
Foto: Harry Lindwall. 

det. En flyttning skulle ha kostat 50.000 kr. 
Hamnen ansåg att en flyttning borde bekostas av 
Sjöfartsverket som ägde fyren. Sjöfartsverket an
såg att en flyttning var hamnens problem, då det 
var hamnen som hade nytta av fyren. 

Ett år tidigare hade statsisbrytaren A TLE gått 
på samma grund. 
Källa: Norra Västerbotten. 

1958 

Q Svenska motorseglaren HENRIK om 170 
V dödviktston sjönk 1958 på fyra meters 
djup vid Långögern 6 distansminuter NNO om 
Holmögadd. Fartyget hade cementlast. Besätt
ningen räddade sig. Position N 63.41.75 -
0 20.48.30. 
Källa: FNK. 

Q Motorfartyget UMAN, hemmahörande i 
V Umeå, 340 dödviktston, befälhavare Bengt 
Nordahl, gick kl 3.43 den 10 nov 1958 på grund 
öster om Petlandsskär i inloppet till Umeå och 
sprang läck. Maskinrummet vattenfylldes. Kor
respondentredare var skeppsmäklare G Hjalmar 
Granberg, men flertalet ägare var köpmän i 
Umeå. Lasten bestod av styckegods, bl a person
bilar på däck. 

Haveristen drogs något dygn senare av grundet 
av finska bärgningsfartyget ASSISTANS från 
Vasa, tätades provisoriskt i Holmsund samt drogs 
till varv söderut. 

UMAN, byggd 194 7 i Groningen, var det sista 
lastfartyget hemmahörande i Umeå. Det såldes 
något år senare och fick då namnet MA YBE. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, KB. 

~ Tankmotorfartyget BT 5 qm 419 ton, 
v byggt 1944 i England, kolliderade den 9 
dec 1958 med ett annat fartyg nära Näsgrundet 
i Skelleftehamn. Lasten bestod av bensin och 
motorbrännolja. Vraket bärgades och fartyget 
kom åter i trafik. 
Källa: Aö och SST 16/1963. 

1959 

Q Svenska skonerten ULLA-BRITT, tidigare 
V GEORG av Siretorp, 148 ton, blev vrak vid 
Ursviken, Skellefteå, den 16 juli. Fartyget sprang 
läck 40 distansminuter ost Bjuröklubb i hård 
storm och lades upp på sin slutliga plats cirka 
100 meter från ELMSTA av Länna (se nr 427 år 
1929). Namnbrädan bärgad. 
Källa: Aö. 
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1961 

Q Fyrmastade skonaren ETHEL från Edshults
v hall om 450 ton d.w. sjönk den 27 aug 
1961 på 100 meters djup med last av timmer om
kring 18-20 distansminuter ost Blackkallen i 
Bottenviken efter att ha stött på något okänt fö
remål. Kapten och ägare var Sten Ove Lundh. 
Fartyget, som var på resa från Uleåborg till Väija, 
hade fem mans besättning, som alla räddades. 
Angiven position N 64.19.0 - 0 22.17. 
Källa: FNK och Norra Västerbotten. 

1963 

Q Finska »skutan» GEFION på resa Kristine
~ stad-Örnsköldsvik med last av träflis have

rerade den 18 sept två sjömil SO Skags lotsplats. 
Sannolikt togs fartyget av grundet, men hon 
strandade senare vid Askäret, Husumbukten. 
Källa: Alf öhman och S Hansson. 

Q Motorfartyget TIGRIS på 12.420 d.w.ton 
~ och hemmahörande i Göteborg grundstötte 
den 9 nov kl 01.30 på Södra Storgrundet i östra 
Kvarken på resa Kemi-Hongkong med torrmas
sa. Fartyget blev läck i ettans och femmans last
rum. Grundstötningen ägde rum i åtta sekund
meters nordlig vind och duggregn. Bärgningsar
betet blev svårt, då vinden senare ökade. Tull-

Motorfartyget TIGRIS på 
12 .420 ton grundstötte i nov 
1963 på Södra Storgrundet i 
östra Kvarken. 1.500 ton pap
persmassa måste lämpas över
bord för att få fartyget flott. 
Foto: Jan Olofsson. 

kryssaren från Holmön samt livräddningskryssa
ren GRÄNGESBERG kom först till olycksplat
sen. Efter något dygn erhöll man hjälp av stuve
riarbetare från Sikeå och Holmön att lämpa 
1.500 ton massa till ett värde av 900.000 kronor 
i havet. Efter att ha fört ombord länspumpar tog 
bärgningsfartygen AKILLES, ASSIST ANS och 
HERMES haveristen av grundet. Fartyget bogse
rades till Holmsund för dykarundersökning samt 
sedan vidare söderut för reparation. Fartyget ha
de någon tid före olyckan förvärvats av sin ägare 
för sju miljoner kronor. Befälhavare Ebbe Sjö
berg. Anledning till olyckan obekant. 
Källa: Sjöfartsverket och VK. 

~ Ett svenskt pråmfartyg av betong sjönk det
V ta år på 2,5 meters djup vid Prickgrundet 
vid infarten till Furuögrund. Fartyget mätte 150 
dödvikston. Position N 64.54.45 - 0 21.17 .85. 
Källa: FNK. 

1964 

Q Motorfartyget MUNIN, Rederi AB Svea, 
V Stockholm, om 2.320 dödviktston, totalför
liste den 8 okt 1964 på Mellersta Sydostbrotten. 
Position N 63.23.5 - 0 20.06.6. Fartyget hade 
last av pappersmassa, som svällde och sprängde 
sönder skrovet. Besättningen undsattes av lotsar-
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Motorfartyget MUNIN rände med last av pappersmassa på Mellersta Sydostbrotten 1964. Massan svällde och sprängde 
fartyget. Foto: Jan Olofsson. 

na från Järnäsklubb och sattes i land i Umeå ut
hamn. Orsaken till olyckan är svårförklarad. Far
tyget gjorde en plötslig skarp kursändring och 
rände med full fart upp på grundet. 

Inventarier och viss inredning har bärgats. Vra
ket var under några år riktmärke för bl a privat
flyget, men skruvades ner av isen och försvann 
efter ett par år. 
Källa: Västerbottens-Kuriren, Kurt Boberg och FNK. 

Q. Den sovjetiska kusttankern ABSHERONSK 
v från Riga om 4.290 dödviktston på resa 
från Skelleftehamn till Umeå hamn orsakade den 
27 nov 1964 den svåraste oljeolyckan till dags 
dato vid den västerbottniska ~usten. 

Fartyget, som skulle lossa 2.000 ton tjockolja 
i Umeå hamn, inväntade inte lots vid Väktarens 
dåvarande prick ost om Bredskär. Sannolikt ha
de man missat pricken och fortsatte på den kurs 
man låg på utan att svänga babord in i farleden 
till hamnen. Detta medförde att fartyget hamna
de i bränningarna på Lövö Nygrund ost Väkta
ren i samma ögonblick som lotsen hoppade om
bord. Trots att lotsen själv kastade sig över ma-

skintelegrafen och slog full back, kunde han ej 
förhindra att ena fartygssidan på cirka fyra me
ters djup revs upp. 

Händelsen inträffade kl 16.45 i 18-20 sekund
meters tätt snöfall. I mörkret kunde man ej avgö
ra hur mycket olja som rann ut. Fartyget tog sig 
för egen maskin in till oljekajen, där det förtöj
des extra väl för att ej sjunka och orsaka en verk
lig katastrof. Brandkår från Umeå tillkallades för 
att hjälpa till med länspumpningen, vilket dock 
ej lyckades. 

Även påföljande dag höll snöstormen i sig, var
för man inte heller då kunde bilda sig någon när
mare uppfattning om oljeskadorna på stränderna. 
Man beräknade dock att närmare 300 ton av fy
rans tjockolja läckt ut ur fartyget. På våren låg 
oljan i tjocka lager på vissa områden. Värst drab
bades Bredskär, där det fanns sjöar av olja långt 
upp på land. Man eldade hela sommaren för att 
få bort den. Många badvikar var nedsmetade. 

Efter provisorisk tätning i hamnen togs tan
kern om hand av ett sovjetiskt bärgningsfartyg. 
Oljeolyckan påskyndade uppförandet av Väkta
rens fyr. 
Källa: VK och förstelotsen Gösta Bergström, Holmsund. 
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rQ Danska motorfartyget M LINDHOLM från 
v Marstal om 600 ton och med last av korn 
gick på grund kl 3.35 på morgonen den 27 nov 
1964, alltså något tidigare på dagen än den sov
jetiska tankern. Kaptenen tog fel på farleden och 
försökte passera Fjärdgrunds fyr på östra sidan i 
stället för västra. Lotskutter från Bredskär och 
livräddningskryssaren GRÄNGESBERG kunde 
dock dra haveristen av grundet. Dykarundersök
ning visade att fartyget inte var läck, men att 
bottenplåtar var intryckta. Fartyget gick utan 
lots. 
Källa: Gösta Bergström, Holmsund. 

Fartyget försvann helt plötsligt från 
radarskärmen 

Q Motorfartyget GRAUTEN, ägare AB Ro
v bert Myrsten, Slite, Gotland, kantrade och 
sjönk den 5 dec kl 19.20 på utgående från Rönn
skärsverken. Hela besättningen på åtta man om
kom. Fartyget var på resa till Oskarshamn med 
700 ton bly i tackor och 110 ton blymönja. 

Denna dag inträffade en plötslig försämring i 
väderleken. Utanför Skelleftehamn blåste nord
västlig kuling, som i byarna var uppe i 17-18 se
kundmeter. Temperaturen var minus 9 grader 
och sikten nedsatt till följd av snö. 

Fartyget var byggt 1957 och var klassat i 
Bureau Veritas' högsta klass samt isförstärkt. 
Det var ens k paragrafbåt om 499 bruttoton 
och 895 ton d.w. 

Lotsarna vid Gåsörens lotsplats följde fartyget 
på radarskärmen och såg hur det plötsligt bara 
försvann vid grundet Dräcken NNO om Sköt
grynnan. Trots omedelbara åtgärder kunde man 
ingenting göra under de svåra förhållandena för 
att rädda besättningen i mörkret. Flertalet av de 
omkomna frös ihjäl, de övriga torde ha drunknat. 
En av besättningsmännen hade just mönstrat på 
för sin första sjöresa. Den kom att vara bara nå
gon timme. 

Huvudanledning till olyckan torde ha varit att 
lasten, 810 ton bly, förskjutit sig och att sjöarna 
slagit upp lastrumsluckorna. Huruvida fartyget 
också hunnit bli nedisat vet man ej. Vraket har 
sedermera sprängts och delvis bärgats, liksom las
ten. 

Befälhavare på GRAUTEN var Gösta Åkesson. 
Han beslöt sig för avgång på kvällen den 5 nov, 
trots väderförhållandena. Han ansåg att GRAU
TEN varit ute i sämre väder tidigare och det gått 
bra. Befälhavaren ombord på ett något mindre 
fartyg, GUNNEL H av Falkenberg, ansåg att väd
ret var för hårt och beslöt att rida ut stormen 
vid kaj. 

Strax före kl 1 7 meddelade kapten Åkesson 
från GRAUTEN via Härnösands radio att farty
get erhållit 30-35 graders slagsida och att han 
ämnade återvända till Skelleftehamn. Både per-
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sonalen vid radiostationen och vid Gåsörens lots
plats försökte få kaptenen att fortsätta mot 
Bjuröklubb, då han skulle ha bättre utsikter att 
klara sig. Han valde ändå att vända. 

Tullkryssaren TV 222 och lotsbåten från Gås
örens lotsplats deltog i letandet, liksom livrädd
ningskryssaren GRÄNGESBERG från Holmsund. 
Redan vid utgången hade lotsbåten besvärats av 
isbildning i så hög grad att den på grund av detta 
och den höga sjön försvann på radarskärmen. 

Senare hittades de båda livbåtarna och sam
manlagt sex döda, de flesta tunt klädda. Kapte
nen och en jungman återfanns aldrig. Man räknar 
med att en människa inte har mer än några minu
ters överlevnadschans under de väderförhållan
den som rådde. 
Källa: Nautisk Tidskrift och Norra Västerbotten. 

1966 

Q Tankmotorfartyget THULE från Skärhamn 
V om 2.200 dödviktston, på resa till Umeå 
hamn, var den 3 maj 1966 ytterst nära att skru
vas ner av isen, som helt plötsligt satt sig i rörel
se, då fartyget skulle gå mellan stora drivisflak. 
Via Härnösand radio sändes klockan sex på mor
gonen en enträgen vädjan om omedelbar assis
tans på en position 13 sjömil sydost Bredskär el
ler nio sjömil sydväst om Holmögadd. Ombord 
fanns 17 mans besättning, maskinchefens hustru 
och nio månaders son samt andre styrmannens 
dotter. Det hängde på minuter om fartyget skul
le gå under, och ombord var man redo att sätta 
sig i säkerhet ute på isflaken, kappsäckarna var 
packade och landgången utskjuten. 

Lika plötsligt som isskjutningen börjat, lika 
plötsligt upphörde den och THULE kunde bac
kande ta sig ur isens famntag med cirka 70 ton 
is på babordssidan; flera stöttor och plåtar var 
intryckta. När läget var som svårast hade vatten 
kommit inrusande i hytterna där många ännu låg 
och sov. 

Lotsfartyget VEGA och bogserbåten HOLM
SUND gick omedelbart ut för att assistera, men 
det tog tid att arbeta sig genom den 40-50 cen
timeter tjocka isen, och innan de var framme vid 
det brännoljelastade fartyget var faran över. Men 
livet hade för många hängt på en trå<;i. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

Q Västtyska stenfiskefartyget HERMAN om 
V 16 nettoregisterton, byggt av järn, sjönk på 
två meters djup vid Splitterören NV om Berg
uddens fyr på Holmön. Position N 63.49.7 -
0 20.44.0. 

Fartyget hade i flera år hjälpt till att fördjupa 



farleder som till följd av landhöjning och större 
tonnage blivit för grunda. 
Källa: FNK och Kurt' Boberg. 

Q Grekiska motorfartyget SINERGASIA om 
v 1.000 dödviktston drev efter motorhaveri 
i tilltagande orkanliknande storm den 18 dec kl 
6-7 på morgonen upp på Lövögrundet (Udd
manshällan) och totalförliste. Hela besättningen 
på 13 man omkom, sedan man tidigare under 
natten vägrat gå ner i räddningsflotte, som lot
sarna lät flyta längs fartygssidan, innan fartyget 
ännu kastats upp på grundet. En av de ombord
varande - kaptenen eller maskinisten - tog sig 
simmande till Petlandskär, men dukade under 
där, bara några meter från en obebodd fiskarstu
ga. 

Det svenskbyggda fartygets last bestod av kop
par- och silverslig. Fartyget var på resa Sicilien
Rönnskär då det fick motorstopp. 

Sedan lotsarna misslyckats med att övertala 
besättningen att gå i räddningsflotten, skickade 
befälhavaren på SINERGASIA kl 1.45 på natten 
följande telegram till redaren i Pireus: »Vi sjun
ker långsamt, tar nu in vatten. Vi sitter fast. Nöd
signaler skickas. Vi försöker nå land med livbå
ten. Det stormar. Sinergasia.» Någon livbåt blev 
aldrig utsatt. Vraket, som bröts i två delar, är 
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bärgat. Jfr också nr 430 år 1931, skonertskeppet 
ANSIO. Flertalet av de omkomna påträffades 
och flögs till sitt hemland. 
Källa: VK och KB. 

1967 

Q Svenska segelbåten SANS SOUCI, byggd av 
v trä, sjönk på en meters djup syd Bergud
dens fyr på position N 63.46.9 - 0 20.50.2. 
Blykölen bärgad. 
Källa: FNK. 

Q Västtyska motorfartyget BLUMENTHAL 
v om 410 dödviktston sjönk 1967 på 20 me
ters djup 3,5 distansminuter VSV om Storbå
dans fyr på position N 63.23.0 - 0 19.28.5. 
Last natriumsulfat. 
Källa: FNK. 

Q Flygplan Cessna-150 från Umeå, position 
V N 63.32 - 0 20.46 (på en linje Holmögadd 
-Jägarören-SO till O Nordvalen. Alla omkom. 
Planet har ej påträffats. Olyckan inträffade i okt. 
Källa: Sjöfartsverket, VK. 

Det grekiska lastmotorfartyget SINERGASIA bröts itu, 
när det av orkanen kastades upp på Lövö Nygrund utan
för Holmsund den 18 dec 1966. Samtliga ombord om
kom. Foto Jan Olofsson. 
Dagen efter SINERG ASIAs undergång letade personal 
från kustbevakningen efter de förolyckade på kobbar 
och skär. Arbetet blev svårt, då isen sköts ihop i vikarna. 
Foto Jan Olofsson. 
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Galeasen GERDA på den gamla pråmslipen vid Bowaters numera nedlagda fabrik i centrala Umeå. Foto VK. 

1969 

Q Lustmotorfartyget GERDA av Umeå, f d 
v galeasen GERDA av Kornö, sjönk under 
sommaren på positionen N 63.31 - 0 20.03, 
SV Vegagrundet. Fartyget hade kommit till 
Umeå med ett gäng stockholmsynglingar, som 
saknade kapital att ta sig från staden. Det togs 
senare ner till uthamnen, men inför risken att 
det skulle gistna av vårsolen fick ägaren föreläg
gande om att flytta det till f d Djupvikskajen. 
Där sjönk det, men plockades upp och genom
gick under minst ett år reparationsarbete på Bo
waters f d pråmslip i staden. 
Källa: Sjöfv och KB. 

Q Det tyska motorfartyget DITHMARSCH
v EN gick den 19 dec 1969 på grund vid 
Tällö, utanför Bureå, Skellefteå. 

Skellefteå kommuns bogserbåt M/S AITIK 
drog haveristen av grundet och assisterade den 
in till Skelleftehamn, sedan diverse last först 
förts i land. Bärgningsarbetet utfördes i samar
bete med Bergnings- och Dykeri AB Neptun, 
Stockholm, sedan parterna kommit överens om 
att dela på bärgarlönen, hälften vardera. DITH
MARSCHENS rederi utgav i bärgarlön 205.000 
DM. Nettobärgarlönen uppgick till 172.729 DM. 
Fyra besättningsmän på M/S AITIK krävde sena
re Skellefteå kommun på 2/5 av den del som 
kommit på kommunen. Kravmålet behandlades 
av Luleå tingsrätt, där dom avkunnades den 18 

nov 197 4. Rätten gav besättningsmännen rätt. 
Skellefteå kommun överklagade i hovrätten, som 
ändrade domen till kommunens förmån. 
Källa: Luleå tingsrätt och hovrätten för övre Norrland. 

1971 

Q Den 16 juni 1971 kolliderade två motorfar
V tyg i östra Kvarken. Det ena inblandade 
fartyget var västtyska OSCAR MATHIES på väg 
söderut från Finland till England med virkeslast. 
Fartyget var 70 meter långt, 11 meter brett. Det 
andra fartyget var det grekiska MITERA ASSI
MINA, 100 x 26 meter, på resa från Rostock till 
Kemi. Dimma rådde, dock inte värre än att far
tygen lätt lokaliserades från luften. Ingen män
niska skadades, men sju man från det västtyska 
fartyget tog det säkra före det osäkra och tog 
sin tillflykt till det grekiska fartyget. 

Fartygen fastnade i varandra, grekens bog 
träffade tysken midskepps och rev upp ett fjor
ton meter långt hål på babords långsida. Greken 
fick ett hål på cirka tio kvadratmeter i sin stäv. 
Neptunbolagets bärgningsfartyg MERCUR drog 
in de båda fartygen sittande fast i varandra till 
Umeå hamn, då risk fanns för att västtysken 
skulle sjunka om den drogs loss från grekens plå
tar ute till havs. Det grekiska fartyget lappades 
provisoriskt i Umeå hamn, det tyska drogs till 
docka i Ångermanälven. 
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Galeasen GERDA på den gamla pråmslipen vid Bowaters numera nedlagda fabrik i centrala Umeå. Foto VK. 

1969 

Q Lustmotorfartyget GERDA av Umeå, f d 
v galeasen GERDA av Kornö, sjönk under 
sommaren på positionen N 63.31 - 0 20.03, 
SV Vegagrundet. Fartyget hade kommit till 
Umeå med ett gäng stockholmsynglingar, som 
saknade kapital att ta sig från staden. Det togs 
senare ner till uthamnen, men inför risken att 
det skulle gistna av vårsolen fick ägaren föreläg
gande om att flytta det till f d Djupvikskajen. 
Där sjönk det, men plockades upp och genom
gick under minst ett år reparationsarbete på Bo
waters f d pråmslip i staden. 
Källa: Sjöfv och KB. 

Q Det tyska motorfartyget DITHMARSCH
v EN gick den 19 dec 1969 på grund vid 
Tällö, utanför Bureå, Skellefteå. 

Skellefteå kommuns bogserbåt M/S AITIK 
drog haveristen av grundet och assisterade den 
in till Skelleftehamn, sedan diverse last först 
förts i land. Bärgningsarbetet utfördes i samar
bete med Bergnings- och Dykeri AB Neptun, 
Stockholm, sedan parterna kommit överens om 
att dela på bärgarlönen, hälften vardera. DITH
MARSCHENS rederi utgav i bärgarlön 205.000 
DM. Nettobärgarlönen uppgick till 172.729 DM. 
Fyra besättningsmän på M/S AITIK krävde sena
re Skellefteå kommun på 2/5 av den del som 
kommit på kommunen. Kravmålet behandlades 
av Luleå tingsrätt, där dom avkunnades den 18 

nav 197 4. Rätten gav besättningsmännen rätt. 
Skellefteå kommun överklagade i hovrätten, som 
ändrade domen till kommunens förmån. 
Källa: Luleå tingsrätt och hovrätten för övre Norrland. 

1971 

Q Den 16 juni 1971 kolliderade två motorfar
V tyg i östra Kvarken. Det ena inblandade 
fartyget var västtyska OSCAR MATHIES på väg 
söderut från Finland till England med virkeslast. 
Fartyget var 7 0 meter långt, 11 meter brett. Det 
andra fartyget var det grekiska MITERA ASSI
MINA, 100 x 26 meter, på resa från Rostack till 
Kemi. Dimma rådde, dock inte värre än att far
tygen lätt lokaliserades från luften. Ingen män
niska skadades, men sju man från det västtyska 
fartyget tog det säkra före det osäkra och tog 
sin tillflykt till det grekiska fartyget. 

Fartygen fastnade i varandra, grekens bog 
träffade tysken midskepps och rev upp ett fjor
ton meter långt hål på babords långsida. Greken 
fick ett hål på cirka tio kvadratmeter i sin stäv. 
Neptunbolagets bärgningsfartyg MERCUR drog 
in de båda fartygen sittande fast i varandra till 
Umeå hamn, då risk fanns för att västtysken 
skulle sjunka om den drogs loss från grekens plå
tar ute till havs. Det grekiska fartyget lappades 
provisoriskt i Umeå hamn, det tyska drogs till 
docka i Ångermanälven. 

Så här blev det större grekiska farty
get och det mindre västtyska häng
ande i varandra tills bärgningsfartyg 
kom och drog in dem till Umeå 
hamn. Foto: Jan Olofsson. 

Besättningen på västtyska motorfar
tyget LOHKLINT undsattes av lot
sarna från Bredskär. Vraket ligger 
sönderkrossat vid sydöstra delen av 
Ängesön, Holmön. Foto: Jan Olofs
son. 

Den följande tvisten avgjordes inte förrän 
1978 i Högsta domstolen. Hovrätten behövde 25 
sessionsdagar för att försöka klarlägga vems fel 
det var. I miljonrättegången lades i domen störs
ta skulden på det västtyska fartyget, som ansågs 
ha kopplat på radarn för sent i morgondimman 
och haft otillräcklig utkik på bryggan. Högsta 
domstolen avslog slutligen ett av det grekiska 
fartygets ersättningskrav. Man hävdade att man 
genom att hänga samman med västtysken för
hindrat en större olycka. Man krävde bärgarlön. 
Källa: Kurt Boberg, Expressen, Tidningarnas Telegram
byrå. 

~ Motorfartyget ALMA Il av Hamburg kant
V rade och sjönk i hårt väder och isgång den 
27 nav, tre distansminuter ost Vånöra, Lövånger, 
på resa från norra Finland till Ipswich med last 
av trä. Läge 4,7 sjömil 030 grader från Bjurö
klubb. Ägare av vraket bröderna Lars och Per
Martin Halmgren, Skelleftehamn, vilka samma-
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ren 1976 tog till vara en del virke från det redan 
av bottengruset svårt skadade vraket. 
Källa: Alf öhman och Norra Västerbotten. 

1973 

~ Västtyska motorfartyget LOHKLINT om 
V 500 nettoton totalförliste vid Jägarörens 
fyr i september 1973. Besättningen bärgades, lik
som största delen av den paketerade virkeslasten. 
Vraket bröts mycket snart ner och kunde efter 
något år knappast ses längre ovanför vattenytan. 

Det blev dock så småningom rättegång med 
anledning av viss bärgning av både virke och in
ventarier från fartyget. Flera personer bötfälldes 
för att de ej i laga ordning anmält sjöfynd, dvs 
tillvarataget virke. Även annat bärgningsingripan
de bötfälldes så småningom efter slutligt avgö-
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rande i Högsta domstolen. Ingripandet, som av
såg diverse inventarier, ansågs opåkallat i då rå
dande situation. De kringspridda virkespartierna 
hopsamlades under våren 197 4 efter långvariga 
förhandlingar om bärgarlönens storlek till Byvi
ken på Holmön, dit ett motorfartyg kom och 
hämtade partiet. 

Sannolikt var det den då rådande högkonjunk
turen för sågade trävaror som medförde att så 
hög bärgarlön utbetalades. 

Vrakets position N 63.40.35 - 0 20.55.60. 
Källa: Västerbottens-Kuriren och Kurt Boberg. 

1975 

Q Bogserbåten ST ACKE från Stackgrönnan, 
~ Skellefteå, gick den 28 juni 197 5 med full 
fart på Desterro-grundet (se nr 386 år 1915) på 
väg norrut. Fartyget, som var »på lätten» (utan 
släp), sprang läck, men genom att gå med högsta 
möjliga fart hann befälhavaren sätta båten på 
grund på södra delen av Petlandskär i samma 
ögonblick som maskineriet till följd av inström
mande vatten upphörde att fungera. Orsak till 
grundstötningen sades vara att befälhavaren till 
följd av solblänket ej sett pricken för grundet 
Trehövda. Fartyget bärgades samma dygn. 
Källa: Västerbottens-Kuriren och Kurt Boberg. 

Q En pontonkran på väg från Umeå hamn till 
V Ramvik i Angermanland sjönk den 6 juni 
1975 under bogsering 1,6 distansminuter söder 
om klipphällan Svarten sydost Bredskärs lots
plats. »Ekipaget» bestod av en heltäckt pråm 
med grävmaskin. Det var 23 meter djupt på plat
sen. Radiovarning utfärdades. Pråmen drogs av 
bogserbåten IGGESUND. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 

1976 

~ Lustfartyget MAJA, en f d skonert (galeas), 
'v av Umeå sjönk vid midnatt mellan den 23 
och 24 sept cirka sju distansminuter NO Bon
dens fyr sedan hon sprungit läck och pumpen 
slutat fungera. 

De tre ombordvarande räddades kl 9.20 påföl
jande dag i en räddningsflotte av ett marint trans
portfartyg en sjömil SSO Bondens fyr. Djupet på 
olycksplatsen uppgavs till 30-40 meter. MAJA 
var identisk med »MAJA av Skärhamn», byggd i 
Haseldorff i Tyskland 1908. Ar 1931 blev hon 
skärhamnsskuta. 1965 såldes hon till Stockholm 

och blev lustfartyg. Våren 1976 hamnade hon 
på botten norr om Holmen, Holmsund, men bär
gades och skulle nu säljas i Gävle. Ägare Ove 
Johansson, Umeå. 
Källa: Västerbottens-Kuriren och SSF nr 41/1975. 

~ Vrakrester påträffades under ett extremt 
v lågt vattenstånd i oktober 1976 vid Flicker
hällorna, Långron. På västra stranden av Kron
ören, norr Godhamn, påträffade Filip Fredriks
son, Levar, vrakrester - troligen delar av kölen. 
»Ek och kopparstängen>. 

Enligt Sven Aström, Nordmaling, skall bogser
båten R UNDVIK vid något tillfälle ha tappat 
två pråmar i detta område. Den ena var dock en 
betongpråm. Osäkert om de två uppgifterna har 
något med varandra att göra. 
Källa: Filip Fredriksson och Sven Aström. 

1977 

~ Statsisbrytaren ODEN grundstötte den 31 
v mars 1977 vid inloppet till Nordmalings
fjärden, då man assisterade västtyska lastmotor
fartyget ALEXANDRAS genom packisen. Far
tyget missade farleden och gick på enmetersgrun
det Södra Brotthällan något hundratal meter 
från farleden. Statsisbrytaren erhöll svåra skador 
och fick hjälp från platsen av en annan statsisbry
tare, NJORD. Man kom från olycksplatsen se
dan bl a ett par hundra ton bränsle pumpats 
över från ena fartyget till det andra. 

ODEN, som blev läck i ett par ballasttankar 
och färskvattentankar, förlorade också sina bog
propellrar, vilka bärgades senare på sommaren. 
ODENs reparation blev omfattande och fartyget 
kom ut i 1977 /78 års iskampanj först i slutet av 
januari 1978. 

Södra Brotthällan är ett ökänt grund, där bl a 
CONNEHATTA rände på i nov 1929 (se nr 428). 
Källa: Västerbottens-Kuriren, SMHI. 

1982 

Q Det grekiska lastmotorfartyget MYRTIA 
V av Pireus om 4.400 dödviktston, på resa 
Klaipeida-Rönnskär för last av bly, började 
brinna i Västra Kvarken på morgonen den 22 
maj 1982. 

Härnösand radio uppfattade nödropet SOS 
kl 6.28 på morgonen, då besättningen, utom kap
tenen, gått i livbåten, sedan man själv i det längsta 
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Även statsisbrytare går på grund. Statsisbrytaren ODEN erhöll svåra skador, då den 1977 assisterade ett fartyg genom 
packisen vid inloppet till Nordmalingsfjärden. Av bilden framgår svårigheten att orientera sig på ett tillfruset hav. 
Foto: VK. 

Det brinnande grekiska lastmotorfartyget MYRTIA undsattes av livräddningskryssaren SIGURD GOLJE från Holmsund 
samt kustbevakningens fartyg, som efter ca 24 timmars oavbruten vattenbegjutning lyckades släcka branden ombord. 
Foto: Martin Mattsson. 

försökt släcka elden i maskinrummet. Senare 
tvingades också befälhavaren gå i en flotte på 
grund av hettan ombord. 

Besättningen togs på släp i livbåten av en fis
kare till Byviken på Holmön, där de strax efter 
ankomsten hämtades av en räddningshelikopter 
från Luleå. De flögs i första hand till kustbevak
ningens sambandscentral i Umeå hamn. Livrädd-

ningskryssaren och senare kustbevakningens bå
tar bekämpade elden ända fram till morgonen 
den 23 maj. Då var allt i akterskeppet utbränt. 
Fartyget låg sedan för ankar vid sidan av farle
den till den 25 juni 1982, medan rederiet och 
försäkringsbolaget diskuterade om fartyget skul
le bärgas eller skrotas. 
Källa: Västerbottens-Kuriren. 



Tillägg 

Den framförvarande uppställningen bygger till 
huvudsaklig del på uppgifter då fartygens namn 
eller haverihändelsen är känd. 

Som avslutning lämnas några uppgifter om 
vraknoteringar, då varken år eller namn är kända. 

Q I Sillviken mellan Stor-Kas och fastlandet i 
V Yttre Täftefjärden finns ett vrak på cirka 
fem meters djup, sannolikt är det utflakat. En
ligt Gotthard Gustafsson, Täfteå, skall det vara 
resterna av ett fartyg som strax efter avgång 
(från Holmsund?) kantrat ute till havs, varvid 
hela besättningen omkom. Inga försök att bärga 
fartyget gjordes, utan det drogs in till Sillviken. 
Det ansågs vara i mycket dåligt skick. 

Flera sportdykare har under årens lopp intres
serat sig för vraket. 1976 tillvaratog två dykare 
ett bråspel ( äldre ankarspel) från vraket och över
lämnade det till Västerbottens museum. Tidigare 
sportdykare har tagit upp spant, som tydde på 
att fartyget varit ett mindre segelfartyg, skonert 
eller galeas, typ roslagsskuta. 

Skräddar-August från Holmön hade berättat 
om fartyget under första världskriget för Gott
hard Gustafsson. Han hade själv varit med och 
lastat fartyget. Eventuellt kan fartyget ha hetat 
ÖRNEN. 
Källa: Gotthard Gustafsson, Täfteå. 

Q Bure-galeasen ( en byaskuta) ligger på bot
~ ten vid Rebberskajen, varifrån bönderna i 
Renbergsvattnet skeppade sina varor samt hade 
saltupplag. Plats Bureälven nära nuvarande E 4. 
Källa: COA/J A Enmark. 

~ Skellefte-galeasen ( en byaskuta) strandade 
v eller kördes på grund vid Ursvikens
Klemensnäs brädgård. Vraket låg på botten vid 
sekelskiftet 1900. 
Källa: COA. 

Q En ålänning skall ha förlist mellan Skag och 
~ Husum vid Ripskärsgrundet. Inga andra 
uppgifter är kända. 
Källa: Otto Lundström, Husum. 

~ I slutet av 1800-talet försvann ett fartyg 
v från Roslagen (Björkö), kapten August 
Lindström, Gammelgården, med man och allt 
nära Norra Kvarken. Hans rock med brev till 
hustrun drev i land på finska kusten. 
Källa: Det seglade en Björköbrigg. 

~ Äldre fiskare skall ha fastnat med nät i 
V vrak/vrakdelar vid Ytteråhällan, Norrmjöle, 
Sörmjölefjärden. Yngre fiskare känner ej till det
ta. 
Källa: Frans Olofsson, Norrmjöle. 

Då ryssarna eldade 

Q Vid Klubbarna, Obbola, tycks man ha lagt 
v upp kasserade fartyg och haverister. Det är 
också möjligt att segelfartyg lades där under is
månaderna. 

När ryska hären i mars 1809 kom tågande 
över Kvarkens isar stannade man just vid Klub
barna. Soldaterna bröt sönder ett fartyg som låg 
där för vintervila för att elda och värma sig med. 
Det är obekant om något av detta fartyg finns 
kvar. 

Ett okänt vrak finns vid sydvästhörnet av öst
ra Klubben. Enligt sportdykaren Ake Lidström 
m fl finns det fortfarande förhållandevis mycket 
kvar av detta vrak. Den kan vara identisk med 
det fartyg som lades där omkring 1920 och som 
hette MADEIRA. 

Kompassen från detta fartyg skall ha tagits till 
vara och ägs nu av en obbolabo. Ut mot havet 
finns ytterligare ett vrak. Olika uppgifter om 
träslagen har förekommit. Både ek och fur har 
nämnts. 

Vid Västra Klubbens västra sida fanns på 
1920-talet tre-fyra vrak. De är nu enligt sport
dykare söndertryckta av ålder·och is, men också 
av bogserbåtar som brukade lägga sin timmersläp 
just där i skydd undan grov sjö. Även två förhål
landevis hela vrak på djupare vatten har nämnts i 
detta område. Eventuellt finns det risk för miss
uppfattningar i detta fall. 
Källor: Helge Edling och Erik Bjurström, Umeå, samt 
Umeå stads historia (Steckzen). 

~ Journalisten och författaren Sten Forsen, 
V Obbola, talar i dikten Strandvrak om »Gam
la Magdalena från Roslagsbro» i samlingen Med 
lyra och lans. Enligt Helge Edling, som var per
sonlig vän med författaren, var förebilden ett 
vrak, som sedermera kom att användas vid utfyll
nad för Bredvikskajen, Obbola, där Umeå Segel
klubb numera håller till. 

Försök att spåra fartyget i skeppslistor har 
misslyckats. Jfr CLIO, nr 294 år 1887. 
Källa: Helge Edling och Kurt Boberg. 

Q Vrakrester finns vid Själagrund, inte långt 
v från Ratu. En motorskuta gick på land där 
på 1930-talet (?). Skepparen skall ha varit beru
sad och haft grammofonen på. Det var musiken 
som fick folk att uppmärksamma haveristen, 
som blev kvar på platsen. 
Källa: Paul Aström, Djäkneboda. 



r;;;:;.., Bröderna Lars och Karl-Johan Norlin i 
v Umeå har efter sin farfar lotsen J G Norlin 
i Ratan fått ärva var sin namnbräda efter ett far
tyg med namnet BERTHA i »guldbokstäver». 
Namnbrädorna är i mycket bra skick. Fartyget 
skall enligt traditionen ha förlist. Ingen vet var 
detta hänt. Fartyget finns ej nämnt i något för
lisningsregister eller liknande. 

Om haveriet inte inträffat i närheten av Ratan 
kan det tänkas att namnbrädorna härstammar 
från skonerten HULDIA, det sista segelfartyget 
som byggdes i Västerbotten. Fartyget hade som 
delägare sjökaptenen Johan Gustaf Bergström, 
Ratan. Det såldes senare och döptes om till 
BERTHA. Under det namnet strandade det år 
1907, norr om Simrishamn. 
Källa: Lars Norlin och Västerbottnisk skeppslista. 

Q Skonerten ANNI, 489 ton, från Jomala, 
v Aland, byggd vid Bath år 1853, korrespon
dentredare K A Karlsson. Byggd av hårt trä. 
Mått 37,8-8,9-5,65 meter. Trälastad. Läck i 
Norra Kvarken. Kondemnerad i Vasa. 
Källa: Kåhre, Aländsk skeppslista. 
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Q Finska slupen SEX BRÖDER försvann spår
V löst i oktober 1850 på resa från Uleåborg. 
Förlisningsplatsen är okänd. Efterforskning i fin
ländska tidningar har inte gett några upplysning
ar. Man kan inte utesluta att fartyget, som kun
de bära 25 svåra läster, gått under utanför den 
västerbottniska kusten. Besättningen bestod san
nolikt av skeppare samt fyra besättningsmän. 
Skutan hade byggts 1844. 
Källa: Thorolf Aspholm, Vasa. 

Q Under skogsröjning vid Skäran, Robertsfors 
'v (tidigare Nysätra kommun), påträffades i 
oktober 1982 ett par ekplankor med inskriptio
nen »S.E. 156». Fyndet gjordes på västra sidan 
om Sörfjärden, ungefär 80 meter från stranden 
och ungefär 1,5 meter ovanför havsytan. Plan
korna var överväxta med sly. Sannolikt härstam
mar de från en sjöolycka, som inträffat någon 
annanstans. Men helt säkert är det inte. Fyndet 
har anmälts till Skellefteå museum för närmare 
undersökning. 
Källa: Mats-Ake Hjelm, Anäset. 

-t 

Skonerten HULDIA, Abyn, Byske, var det sista egentliga skutbygget i Västerbotten. Hon såldes 1904 till Danmark och 
fick namnet BERTHA. 1907 var hon hemmahörande i Brantevik. Hon förliste detta år. Det är möjligt att det är hennes 
namnbrädor som i dag finns i Ratan. Men de kan också ha suttit på någon icke känd haverist. Se nr 497. 



Källor 

Otryckta källor (och förkortningar) 

AE = Anders Ericson: Svenska barkskepp och fullriggare, 
Sjöhistoriska museets bibliotek 

AF = Förteckning å sjöskador vid kusten av andra fögde
riet, Landsarkivet, Härnösand 

Aö = Alf öhman, Skellefteå 
Baudou, Evert: Luleälv-projektet, stencil 1979-02-13, 

arkeologiska institutionen, Umeå universitet 
COA = Carl Ola Anderssons anteckningar, Skellefteå mu

seum 
KB = Kurt Boberg 
Bärgnings- och Dykeri AB Neptuns arkiv, Stockholm/ 

Neptunbolaget 
FF = Förteckning å inträffade sjöskador vid kusten av 

första fögderiet, Landsarkivet, Härnösand 
Jakobstads museum 
Kronofogden i Umeå fögderi, Landsarkivet, Härnösand 
L.ark = Länsmansarkivet, Landsarkivet, Härnösand/För-

teckning å inträffade sjöskador vid kusten av Skellefteå 
sockens södra länsmansdistrikt finns på Lövångers 
hembygdsmuseum 

Linder, JA: Dagbok (avskrift), Folkrörelsearkivet, Umeå 
Lloyd's, Lime Street, London 
Ratan-inventeringen, Länsmuseet, Umeå 
Robertsfors bruksarkiv 
Rulla för Norra lotsdistriktet 1821-, Krigsarkivet, Stock

holm 
Sjöfv = Sjöfartsverkets förteckning på sjöskadehändelser, 

distriktskontoret i Umeå 
Skellefteå museum 
Skellefteå tullarkiv 
SHM = Sjöhistoriska museets olika arkiv och register 
Skeppsviks tulljournal, Umeå tullarkiv (UT) 
Stålverk SO-inventeringen, SHM 
Uleåborgs museum 
Umeå RR = Umeå rådhusrätts domböcker, Landsarkivet, 

Härnösand, och tingsrätten, Umeå 
Umeå sjömanshus mönstringsrullor, Landsarkivet, Härnö-

sand 
Umeå landsförsamlings arkiv, Umeå 
Umeå tullarkiv 
Westerdahl, Christer: Marinarkeologisk inventering ... (Cl

uppsats vårterminen 197 8, Stockholms universitet) 
Örnsköldsviks rådhusrätts domböcker, Landsarkivet, 

Härnösand 
österbottens museum, Vasa 

Sedan sättningen av detta arbete påbörjats har Örnskölds
viks museum utkommit med en sammanställning av de 
föredrag som hölls vid den maritimhistoriska konferen
sen i Örnsköldsvik 12-14 februari 1982, Bottnisk kon
takt i Örnsköldsvik 1982. Där presenterar Seth Jansson, 
Skellefteå museum, Avafjärden och Avafjärdsvraket lik
som den pågående dokumentationen. 

Tryckta källor (och förkortningar) 

Assarsson, Curt: Angsjöfarten på Norrland, Sundsvall 1948 
Bilder ur Jacobstads historia, småskrifter 1953-1959 
Boberg, Kurt: De gåtfulla labyrinterna, Nordlandersäll-

skapet, Umeå 1980 
Boberg, Kurt: Västerbottnisk skeppslista, Umeå 1978 
Bringmark, Gösta mfl: Skutor och sjöfolk, Lund 1975. 
Båtologen: skilda nr och årgångar 
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Thorolf Aspholm, Vasa 
Kjell A Axelsson (Båtologen, sten-

cil, olika ärg) 
Gösta Bergström, Holmsund 
Gunnar Bjurbäck, Holmsund, 
Erik och Lars Bjurström. Umeå 
Viktor Broman, Umeå _ 
Karl Brändström, Robertsfors 
Helge Edling, Umeå 
Karl Edlund, Holmön 
Arne Edstedt, Umeå 
JA Enmark, Skellefteå 
Bertil Eriksson, Holmsund 
Folke Fahlgren, Skellefteå 
Allan Forsberg, Piteå 
Rolf Forsen, Byske 
Filip Fredriksson 
John Fredriksson, Holmön 
John Gissberg, Obbola 
Lars Grönstrand, Abo 

Fartygsregister 
ABEONA, ångfartyg, 75 
ABSHERONSK, tankfartyg, 107 
ADELAIDE, brigg, 34 
A E APPELBERG, livräddningskrys-

sare, 102, 120 
AGNES, skonert, 46 
AINA, brigg, 59 
AITIK, bogserbåt, 110 
AJAX, bärgningsfartyg, 84, 86 
AJAX, ångjakt, 71 
AKILLES, bärgningsfartyg, 106 
ALBERT, bogserbåt, 77 
ALBERT, f d skonert, 90 
ALEXANDRA S, motorfartyg, 112 
ALFA, skonertskepp, 92 
ALGORTA, ångare, 76 
ALKU, galeas, 30 
ALKU, ångskonert, 48 
ALMA Il, motorfartyg, 111 
AMALIA, pråm, 85, 86 
AMALIA, 41 
AMAZON, skepp, 11, 49 
AMPHION, skepp, 54 
ANNA, pråm, 85 
ANNA, skonert, 66, 67 
ANNA-BERTA, skonert, 87 
ANNA MATHILDA, slup, 51 
ANNEA, ångare, 70 
ANNI, skonert, 115 
ANNIE M SMULL, barkskepp, 79, 

80 
ANSIO, slätskonare, 94, 109 
ANTWERPEN, ångare, 8 6 
ARABERT, ångare, 101 
ARASV ALL, ångare, 98 

Gotthard Gustafsson, Täfteå 
Peter Gustafsson, Skellefteå 
Mats-Ake Hjelm, Anäset 
Einar Holm, Stockholm 
Ake Hörnfeldt, Hörnefors 
Tomas Johannesson, Viken 
Ludvig Johansson, Aheden, 
Oskar Jonsson, Stöcke 
Gunnar Järvholm, Holmsund 
Rolf Carlsson, Umeå 
K B Larsson, Bjurön 
Ake Lidström, Umeå 
Bror Lindgren, Umeå 
Rudolf Lindvall, Nordmaling 
Rune Lundberg, Holmön 
Torsten Lundgren, Umeå/Bredskär 
Karl Lundmark, Norrmjöle 
Otto Lundström, Husum 
Artur Mannberg, Obbola 
Gilbert Marklund, Umeå 
Arvid Moberg, Luleå 

ARGUS, tremastskonare, 94 
ARTHUR, skepp, 57 
ARTIG, brigg, 52 
ASSISTANS, bärgningsfartyg, 103, 

105,106,120 
ASTRIANA, ångare, 103 
ATAIR, ångare, 104 
ATHEN, skonertskepp, 59 
ATLANTIC, skepp, 69 
ATLAS, pråm, 90 
ATLAS, skepp, 30 
AURORA, brigg, 29 
AURORA, skepp, 25 
Avafjärdsvraket, 22 
AV ASAXA, skonert, 43 
A VON, barkskepp (? ), 86 

BALTIC, ångare, 81 
BARSVIKEN, slup, 49 
BEATRICE LENIS, barkskepp, 76 
BELLONA, skepp, 76 
BELOS, bärgningsfartyg, 76, 81 
BENGAL, barkskepp, 62, 75 
BERNHARD; skonert, 47 
BERNHARD, skonert, 59 
BERTHA, skonert, 115 
BERZELIUS, ångare, 47, 51 
BETTY WILLIAMS, skepp, 52 
BLUMENTHAL, motorfartyg, 109 
BLYTH, ångare, 75 
BOLLSTA, ångare, 83 
BOTTENHAFVET, ångare, 72 
BOX, ångare, 75 

. BRADFORD CITY, ångare, 82 

Alvar Nilsson, Sörmjöle 
John-Olov Nilsson, Ratu 
Lars Norlin, Umeå 
Frans Olofsson, Norrmjöle 
Alvar Sandgren, Ostnäs 
Widar Sellberg, Holmsund 
Fridolf Strömgren, Umeå 
Kjell-Olof Strö mm er, Järnäs 
Gunnar Ståhl, Kristianstad 
Kjell Söderberg, Stockholm 
H Wallmark, örnsköldsvik 
Edvin Westman, Stöcksjö 
Gustav Zackrisson, Nordmaling 
Paul Aström, Djäkneboda 
Sven Aström, Nordmaling 
Johan öhman, Vebomark 

- m fJ forskarkollegor och andra 
runt om i Sverige, som svarat på frå
gor i tex Svensk Sjöfartstidning och 
Båtologen under årens lopp. 

BRIO, ångare, 76 
BT 5, tankfartyg, 105 
BURE, bogserbåt, 71 
Bure-galeasen, 114 
BYTINGEN, karavell, 42 

CANADA, 72 
CANOPUS, ångare, 103 
CARIN CECILIA, 4 7 
CARL, skonert, 60 
CARL, skonertskepp, 70 
CARL ADOLPH, jakt, 44 
CAROLINA CHARLOTTA, sko-

nert, 36 
CATINKA, skepp, 58 
CECILIA, skepp, 34 
CERES, galeas, 27 
CERES, skonert, 43 
CHRISTINA, halvdäckad slup, 35 
CHRISTINA, skepp, 53 
CHRISTINA, slup, 35 
CHUILIONE, skepp, 50 
CIRKULATION, skonert, 32 
CITY OF MANCHESTER, bark-

skepp, 50 
CIVIL, skepp, 48 
CLIO, skepp, 65, 114 
CLIO, ångare, 81 
CLAN DAVIDSON, ångare, 64 
CLODIAN, barkskepp, 72 
COLUMBIA, motorfartyg, 102 
CONCORDIA, barkskepp, 77 
CONNEHATTA, ångare, 92, 94, 

112 
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CONRAD, skonert, 30 
CONST ANCE, fregattskepp, 25 
CORNELIA, ångare, 98 
COURIREN, slup, 32 
CRAIGLANDS, ångare, 61 
CYRIA (SYRIA), ångare, 85 

DANIEL, ångare, 51 
DANIEL, ångare, 67 
DANIEL ERIKSSON, fartyg, 33 
DAISY, ångare, 102 
DELPHIN, brigg, 69 
DELTA, ångare, 85 
DESTERRO, ångare, 84 
DIDO, skonert, 55 
DITHMARSCHEN, motorfartyg, 

110 
DOROTHEA (DORTHEA), brigg, 

47 
DOROTHEA, slätskonare, 87 
DIDRICH, galeas, 32 

EDLA, slup, 51 
EDITH, skonertskepp, 79 
EDSKE SMITH, skonertskepp, 82 
EDWARD, brigg, 34 
EDWARD, skonert, 38 
EGIL', ångare, 82 
ELECTRA, skepp, 61 
ELIDA, skepp, 55 
ELIDA, skonert, 44 
ELIDA, ångskonert, 44 
ELLIDA, skonert, 38 
ELISABETH, galeas, 34 
ELISABETH, galeas, 37 
ELISABETHA GALEIJ, snauskepp, 

24 
ELMA, skonert, 46 
ELMSTA, skonert, 93, 105 
EMILE, skonert, 52 
EMMA, skepp, 53 
EMPIRE CONNAUGHT, ångare, 97 
ENERGI, ångare, 93 
ENIGHETEN, skepp, 26 
EOL, bärgningsfartyg, 65, 71 
EQUATOR, fregattskepp, 42, 64, 

67 
ERIK, skonert, 63 
ERWARTUNG, galeas, 30 
ESKILSTUNA, ångare, 83 
ETHEL, fyrmastskonare, 106 
EUGENIA, skepp, 72 
EVA ULRICA, skonert, 30 

FALKEN, ångare, 8 3 
F AMILIEN, skonert, 38 
FART, slup, 46 
F ARVEL, brigg, 57 
FEM SöSTRE, brigg, 59 
FENRIS, ångare, 95, 96 
FERMINA, ångare, 103 
FIDO, 55 
FINGAL, ångare, 71 
Flaskpost, 71 
FLINK, hjulångare, 55 
FLINK, ångare, 72 
FLORA, skepp, 48 
Flygplan, 109 
FORMELHAUT, skepp, 57 
FORTUNA, barkskepp, 29 
FORZA, barkskepp, 7 4 

FRAMAT, bogserbåt, 75 
FURSTEN, brigg, 5 2 
FREDEN, skonert, 41 
FREDEN, skonert, 47 
FRIEDRICH CARROW, ångare, 86 
FRIEDRICH DER GROSSE, brigg, 

57 
FRIGGA, skonert, 45 
FRIGGA, skonert, 51 
FRIHETEN, haxe, 40 
FRIHETEN, slup, 40 
FRIHETEN, skonert, 7 4 
FRIMODIG, brigg, 46 
FÄDERNESLANDET, galeas, 33 
FöRENINGEN, galeas, 4 7 
FöRSöKET, slup, 36 
FöRSöKET, skonert, 46 
FöRSöKET, skonert, 57 
FöRSöKET, skonert, 63 

GEFION, ~_skuta», 106 
GEHU, galeas, 33 
GEORG, skonare, 105 
GEORGE WASHINGTON, skepp, 

55 
GERDA, galeas, 110 
GLANCE, barkskepp, 88, 89, 90 
GLENISLE, ångare, 72 
GOTTHARD, skonert, 62 
GOTTHARD, skonert, 67 
GRAUTEN, motorfartyg, 108 
GRÄNGESBERG, livräddningskrys-

sare, 106, 108 
GUDUR, ångare, 96 
GUNVOR, motorfartyg, 89 
GUSTAF, bogserbåt, 81 
GUSTAF, skonert, 44 
GUSTAF WILHELM, slup, 35 
HANESTRöM IV, ångare, 103 
HANNAH, brigg, 53 
HAPARANDA, ångare, 53 
Haxe, namn okänt, 34 
HEIMDAL, skonert, 63 
HEIMO, skepp, 71 
HELENA, barkskepp, 54 
HELIOS, bärgningsfartyg, 82, 84, 

87 
HENGIST, skonert, 51 
HERAKLES, bärgningsfartyg, 86 
HERAKLES, bärgningsfartyg, 99 
HERAKLES, ångfartyg, 75 
HERAKLES, ångare, 88 
HERCULES, barkskepp, 41 
HERMAN, stenfiskefartyg, 108 
HERMELIN, S G, ångare, 82 
HERMES, bärgningsfartyg, 95, 105, 

106 
HERNö I, ångare, 95 
HERNöSAND, brigg, 37 . 
HESLEDEN, ångfartyg, 71 
HILDA, brigg, 47 
HINDOO, barkskepp, 65, 66. 
HIRAM, barkskepp, 57 
HOLMSUND, bogserbåt/ångare, 57, 

60,65,67,69,70,71 
HOLMSUND, bogserbåt/motorfar-

tyg, 108 
HOPPET, galeas, 31 
HOPPET, skepp, 31 
HOPPET, skonert, 34 
HOPPET, skonert, 34 
HOPPET, skonert, 36 
HOPPET, skonert, 40 

HORVANTS, skepp, 58 
HOPPETS WÄLGANG (ev HOP-

PET), 27 
HUGIN, ångare, 77 
HUGIN, ångare, 96 
HULDIA, skonert, 115 
HÄNDIG, skonert, 79, 80 

IDA, brigg, 54 
IDOGHETEN, skonert, 33 
IGGESUND, bogserbåt, 112 
IMEZ, skonare, 88 
INEZ, skonert, 49 
INGA, ångare, 103 
INGEBORG, skonert, 48 
IOANNIS MARKETOS, ångare, 101 

JACOB, pråm, 90 
Jaktslup/tullbåt, 29 
JASON, brigg, 27 
JEHU, karavell, 27 
JEHU, skonert, 29 
JEHU, skonert, 64 
JENS LASSEN, barkskepp, 48 
JOHAN, skonert, 70 
JOHAN NORDENANKAR, sjömät-

ningsfartyg, 8 
JOH NYBERG, ångare, 83 
JOHANNA, galeas, 41 
JOHANNA, skonert, 46 
JOHANNA CAROLINA, skonert, 

71 
JOHANNES, barkskepp, 79, 80 
JOHANNES, skonert, 60 
JOHANNES C RUSS, ångare, 96, 97 
JOHANNES MINDE, skepp, 43 
JOHN, brigg, 72 
JOHN, skonert, 69 
JOHN, skonert, 70 
JOHN BULL, brigg, 48 
JOMSBORG, pråm, 75, 85, 86 
JOSEPH JOHAN, motorfartyg, 103 
JOSEPHINE, skonert, 36 
JOVED, brigg, 44 
JUHANNA, ångare, 102 
JUHANNA NANCY, ångare, 103 
JÄGAREN, skonert, 35 
JÄTTE, galeas, 54 

KALVSUND, ångare, 87 
KATE FOOSLEE, ångare, 63 
KRISTINA, galeas, 7 4 
KAJSA, motorskonare, 92 
KRONHJORTEN, 24 
Kronolotsbåt, 38 
KRONPRINS OLA V, ångare, 82 
KUSTTRAFIK, motorfartyg, 84 

LAIL YA, slättoppskonare, 88 
LAURA, skonert, 93 
LE BON HENRY, brigg, 52 
LEJMAUS, skonert, 47 
LENA, barkskepp, 77 
LESTRIS, ångare, 102 
LEVERINGTON, ångare, 75 
LEVRIER, brigg, 60 
LI, skonert, 85 
LIBERTAS, skonert, 32 
LILLEAA, ångare, 98 
LINDHOLM, M, motorfartyg, 108 



LISSABON, ångare, 85, 86 
LIZETTE, brigg, 31 
LIZZY, motorfartyg, 99 
LOHKLINT, motorfartyg, 111 
LONDON, brigg, 40 
LOUISE, ångare, 71 
LOVISA, brigg, 50 
LOVISA, galeas, 60 
LOVISA, slup, 4 7 
LUIKKE, ångare, 99 
LYCKAN, karavell, 48 
LYCKLIG, slup, 29 
LYDNADEN, galeas, 29 

MADEIRA, 114 
MADELINE, ångare, 70 
MAGDALENA, 114 
MAGDALENA, barkskepp, 59 
MAGDALENA, brigg, 33 
MARGRETA (MARGARETA), 

skonertskepp, 7 5 
MAJA, lustfartyg, 112 
MARIA, skonert, 48 
MARIA AUGUSTA, barkskepp, 42 
MARIA AUGUSTA, barkskepp, 50 
MARIA MARGARETHA, bark-

skepp, 81 
MARIANNE, barkskepp, 61 
MARIE, skonert, 38 
MARIE, ångfartyg, 87 
MARIE, ångpråm, 87 
MARTHA, skonert, 81 
MARTHINE, skepp, 61 
MATHIAS, skonert, 49 
MATHILDA, brigg, 70 
MATHILDA, skonert, 58 
MATHILDA, skonert, 71 
MATHILDA, skonert, 81 
MEDUSA, ångare, 61 

Namnlös däckad finsk båt, 49 
Namnlös finsk galeas, 57 
Namnlös finsk skonert, 64 
Namnlös kolholk, 82 
Namnlös pontonpräm, 112 
Namnlös skonert fr Gävleborg, 58 
Namnlös skonert fr Helsingborg, 63 
Namnlös skonert fr Kalmar, 58 
Namnlös skonert fr Roslagen, 58 
Namnlös skonert fr Väddö, 60 
Namnlös skonert fr Aland, 68 
Namnlös skonert fr Östhammar, 59 
Namnlös ångare fr Haparanda, 60 
Namnlös ångare fr Sunderland, 60 
Namnlös ångare fr Örnsköldsvik, 57 
Namnlösa, oidentifierade fartyg, 24, 

25,26,27,31,33,34,36,38,42, 
44,50,55,60,61,77,82,114 

Namnlösa, oidentifierade vrakrester, 
22, 23,112,115 

Namnlöst norskt fartyg, 46 
Namnlöst pråmfartyg, 106 
Namnlöst skepp fr Arendal, 64, 65 
Namnlöst tyskt fartyg, 98 
NEIV A, fregattskepp, 49 
NEMIROVICH DANSHENKO, 

ångare, 97 
NEPTUN, barkskepp, 40 
NEPTUN, bärgningsfartyg, 65, 67, 

82,95,104 
NEPTUNUS, brigg, 43 

NEPTUNUS, skonert, 35 
NEPTUNUS, skonert, 40 
NICOLINA, skepp, 71 
NILFJORD, ångare, 103 
NIORD, skonert, 70 
NJORD, skonert, 40 
NJORD, statsisbrytare, 112 
NJORD, ångare, 88 
NORDEN, skepp, 71 
NORDHVALEN, ångare, 77 
NORDKAP, barkskepp, 63 
NORDSTJERNAN, barkskepp, 54 
NORDSTJERNAN, skonert, 53 
NORFOLK, ångare, 79 
NORMA, skonert, 75, 85, 86 
NORRIGE, skepp, 36 
NORSTRöMSGRUND, fyrskepp, 

90 

OCEAN, skepp, 51 
ODEN, barkskepp, 34 
ODEN, statsisbrytare, 112, 113 
OLAF KYRRE, skepp, 37 
OLGA, brigg, 53 
OLGA, brigg, 7 4 
ONNI, brigg, 46 
ONNI, brigg, 62 
ORIENT, skonert, 32 
ORMELIE, barkskepp, 7 2, 7 3 
OSKAR, galeas, 88 
OSCAR GEORG, barkskepp, 71 
OSCAR MATHIES, motorfartyg, 

110 
OTTO, fregattskepp, 33 
OTTO HERMAN, segelfartyg, 30 
OXFORD, ångare, 70 

P ANDORA, skonert, 46 
PAPA GENO, pråm, 86 
PATAHOLM, skonert, 41 
PATIENCE, barkskepp, 32 
PAUL EMIL, skonert, 80 
PEHR MAGNUS, skonert, 58, 81 
PETRUS, slup, 54 
PETZE (PETRA?), skonert, 34 
PHOENIX, bogserbåt, 52 
PHOENIX, ångslup, 92 
PILOT, brigg, 52 
Plats för vådeldar, 2 3 
POCOHONTAS, barkskepp, 57 
PORT RUUDA, skonert, 55 
POSEIDON, bärgningsfartyg, 82, 

93,99, 102 
POSEIDON, ångare, 88 
PRöVESTEN, brigg, 47 
PSYKE, skonert, 36 

RAYALTON DIXON, ångare, 75 
REGIN, ångare, 95 
REGINA, barkskepp, 55 
RIBERGSBORG, ångare, 102 
RIBERSDROTT, bogserbåt, 104 
REG III, ångare, 101 
RIIKA, slup, 52 
ROBUR Il, ångare, 93 . 
ROSFELDE, ångare, 88, 89 
ROYAL BRITON, brigg, 27 
RUNO, ångfartyg, 76 
RUONA, skonert, 53 
RURIK, ångare, 70 
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SALOMON, slätskonare, 87 
SALTVIK Il, bogserbåt, 80 
SAMUEL BERNER, ångare, 72 
SANDVIK, bogserbåt, 92 
SANGSTAD, ångare, 81 
SANS SOUCI, segelbåt, 109 
SCHAMYL, skonert, 12, 49 
SCHILLER, brigg, 55 
SELMA, motorseglare, 99 
SELONIJA, ångare, 84 
SERAPHIM, galeas, 34 
SEURA, skonert, 57 
SEVERENE, barkskepp, 75 
SEX BRöDER, slup, 115 
SIGURD GOLJE, räddningskrys-

sare, 113 
SILENTIUM, barkskepp, 60 
SINERGASIA, motorfartyg, 83, 

109 
Skellefte-galeasen, 114 
SKEPPSVIK, bogserbåt, 92 
SKOVMAND, skepp, 45 
Skötbåt, 51 
Smuggelbåt, 86 
SOLID, brigg, 55 
SOVINTO, galeas, 53 
ST JOHANNES, 25 
ST MA TTHEWS, 81 
ST OLOF, skonert, 42 
STACKE, bogserbåt, 112 
STOLPMtlNDE, fartyg, 53 
STOR-ERIK, bogserbåt, 95 
STORA HJORTEN, 24 
STORFURSTEN, barkskepp, 58 
SULTANA, skonert, 55 
SUNDSVALL, ångare, 76 
SUPERB, skepp, 35 
SUPERIOR, barkskepp, 68 
SVALAN, brigg, 30 
SWALAN, skonert, 31 
SVALAN, skonert, 64 
SWANEN, öppen båt, 27 
SVANTE, brigg, 77 
SVEA, bogserbåt, 92 
SVITHIOD; skonertskepp, 97 
SYD, ångare, 103 
SYRIA (CYRIA), ångare, 85 
SöDERHAMN, skepp, 65 

TANNENBERG, ångare, 87 
T APERIS, galeas, 7 2 
TARMO, isbrytare, 102 
THOR, slup, 54 
THORA, skepp, 52 
THULE, tankfartyg, 108 
THULE, ångare, 51 
TIGRIS, motorfartyg, 106 
TO SöSTRE, brigg, 50 
TOIVO, brigg, 44 
TOIVO, skonert, 54 
TRAFIK, ångslup, 67 
TRE BRöDER, galeas, 45 
TRITON, skonert?, 67 
TRITON, ångare, 80 
TURISTEN, ångare, 84 
TURRET AGE, ångare, 77 
TV A BRöDER, skonert, 36 
TYLö, motorfartyg, 120 
TYR, ångare, 72 
TÄRNAN, ångslup 
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ULLA-BRITT, skonare, 105 
ULLANGER, motorfartyg, 93 
ULRICA, galeas, 43 
UMAN, motorfartyg, 105 
UMEA, brigg, 66 
UMEA, lotsångare, 93 
URBAN(US), skonert, 41 

WAALHA VEN, ångare, 9 6 
VALKYRIA, bärgningsfartyg, 98 
VAXHOLM, ångfartyg, 8 3 
VEGA, lotsfartyg, 108 
WEISSEFELD, ångare, 87 
WELJET, brigg, 41 
VENUS, brigg, 61 

V) 

VENUS, galeas, 43 
VENUS, skonert, 40 
VERITA, brigg, 77 
WESTKUSTEN, ångare, 83 
VESTRIA, ångare, 102, 103, 104 
WIDAR, bogserbåt, 53 
WIK, galeas, 58 
VIKINGEN, f d tullbåt, 89 
WILHELM RöHSS, ångare, 72 
WILHELMINA, skonert, 33 
WILMA, skonert, 46 
WIRA, skepp, 52 
VIRGO, ångare, 81 
WORMS, ångare, 85, 86 
Vrak och haveriplats okända, 23 

WÄLKOMSTEN, galeas, 34 
WXNTA LITET, slup, 49 

ZARITZA, barkskepp, 93 

ÄNGö, motorseglare, 99 

öppen båt, 43 
öRN, galeas, 54 
öRN, galeas, 67 
öRNEN, 114 
öRNSKöLDSVIK, hjulångare, 55 
öRNSKöLDSVIK, ångare, 72, 88 
öSTRA KVARKEN, fyrskepp, 93 

Många haverier till sjöss har slutat lyckligt tack vare ökade insatser på olika områden, inte minst på kommunikationsom
rådet. På bilden hjälps det läckande motorfartyget TYLö in till Holmsund någon gång på 1950-talet av dåvarande liv
räddningskryssaren på Holmön A E APPELBERG samt bärgningsfartyget ASSISTANS, som var stationerat i Vasa. Den 
gången kom räddningen i tid. Exakta årtalet för haveriet är okänt. Foto Västerbottens-Kuriren. 
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Västerbotte1'-s läns hembygdsförening 
Västerbottens museum Umeå 

ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS vill vara ett,forum för utgivn;ngen av 
materialsamlingar, bearbetningar och forskningsresultat pa den %StPrbottmska 
kulturh...st')nents fält. A vs1kten är liksom när det gäller föreningen!s tidskrift 
V ÄSTERBOTTE:"; - att materialet skall presenteras ~ en form tillgänglig för en 
vid läse.n:rets, men att utrymme här &kall ges för mera omfattande bidrag. 

Httill,; har utkommit: 

'DH Ernst Westt-rl,md 9 nov 1975; Studin i norrlandsk forntid. 1978 
Ossi,m Egerbladh: Mänmskooden 1 dor~1böckerna. 1977. 
Kurt Boberg Västerhottni<;k skeppsli,;ta. 1977 
Bo Lundm::.rk: Anders Fjellner - Samernas HomE>ros - och diktninge'l om sol 

sonern.i 1979. 
Bo Lundmark: Brei'vi, månno, nastit. Sol- och månkult samt a!strala oC'h cele&t:1 

föreställn,ngar bland samerna. 1982. 

Sk1·ift<;e~kn salj<; av Vasterbottens museur 
o<'h SkelJ. ftE> J. museum, 931 00 Skelleftei 
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ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS 
Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 




