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Figur 1. Översiktskarta över Västra Götalands län med Strömstad markerat. © GSD-terrängkartan, Lantmäteriet,  
bearbetad av Mikael Fredholm, Statens maritima museer.
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Sammanfattning 

Statens maritima museer (SMM) har utfört en 
arkeologisk förundersökning av fartygslämningen 
RAÄ Strömstad 21 i Bojarkilen, Strömstad. 

SMM:s förundersökning visar att fartygsläm
ningen är mycket fragmenterad. Området med 
huvudparten av skeppsdelarna börjar cirka 5–10 
meter öster om linfärjan över Bojarkilen och fort
sätter vidare 30 meter österut (se figur 6). Om

rådet med skeppstimmer är cirka 30×15 meter 
stort. Det påträffades även två lösfynd som troli
gen kan kopplas till lämningen, en blockskiva i trä 
och en rund slipsten, troligen i sandsten. Fartygs
lämningen bedöms kunna vara från tidigare de
len av 1800talet och utgör en fornlämning enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950). 

Bakgrund 

Strömstads kommun har med anledning av plane
rat brobygge ansökt om tillstånd enligt KML att 
göra ingrepp i ovan nämnda fornlämning. Läns
styrelsen i Västra Götalands län fattade därför ett 

beslut om en arkeologisk förundersökning enligt 
kulturmiljölag 2 kap 11 § (1988:950). Statens 
mari tima museer utförde förundersökningen un
der vecka 492016. 

Sjöhistoriska museet
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Kulturmiljö och historik 

Figur 2. Dansk situationsplan från 1719. ”A” till vänster i bilden motsvarar Bojarkilen. © Karta, Det Kgl. Bibliotek i Köpenhamn. 

Fornlämning RAÄ Strömstad 11 utgör Ström
stads stadslagers förmodade utbredning, som 
är inprickat utifrån äldre kartmaterial. I Ström
stads hamn och farledsområde finns det gene
rellt en stor möjlighet att finna fartygslämningar 
på grund av stadens stora betydelse för sjöfarten, 
men även på grund av olika krigshändelser i om
rådet (Arbin 2006:6). Exempelvis finns en om
skriven händelse 1719 när svenskarna sänkte en 
transportflotta i Strömstad. I Strömstads hamn 

skall skott pråmarna Strömstad och Gå På, liksom 
14 fullastade transportfartyg ha sänkts. Detta gjor
des då man befarade att skeppen skulle falla i de 
angripande danskarnas händer (Försvarsstaben 
1949:149). 

Figur 3. Karta från år 1814. Yttre Bojarkilen vid Strömstad 21 
är markerat som ankringsplats, dessutom syns ”Surbrunnen” nära 
undersökningsområdet Läget för RAÄ Strömstad 21 markerat med 
röd ring. © Lantmäteriet, aktbeteckning We-56. 

RAÄ Strömstad 21

Enligt en dansk situationsplan från 1719, skall 
några av dessa fartyg ha sänkts i Bojarkilen (fig. 2). 
Om bärgningar av dessa sänkta fartyg utfördes är 
oklart, men det är troligt att fartygen räddades då 
detta var brukligt. 

Öster om den nu aktuella fartygslämningen 
RAÄ Strömstad 21 ligger ett område (Strömstad 
20 som är ett kulturlager) med förmodade rester 
efter varvsverksamhet, i form av huggspån, trä
dymlingar m.m. (FMIS). Strömstads första kända 
varv anlades 1781 och ska ha legat ungefär vid 
dagens sjukhus, men möjligen användes även 
stranden i Bojarkilen. I början av 1800talet låg 
varvsverksamheten nere, men startade upp igen i 
mitten av 1800talet. I början av 1900talet be
drevs varvs och reparationsverksamhet vid Bojar
kilen (Arbin 2006:8). 

Bojarkilen verkar även ha varit en ankrings
plats, vilket man kan se på en karta från 1814 
och där fanns även en ”Surbrunn” (fig. 3). På en 
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karta från 1855 ser man varvet vid dagens sjuk
hus, liksom ”Surbrunnen”, strax öster om fartygs
lämningen RAÄ Strömstad 21 (fig. 4). Som synes 
har man i anslutning till undersökningsområdet 

bedrivit varvs och reparationsverksamhet under 
en period av åtminstone 150 år. Mellan åren 1930 
och 1975 låg konservfabriken Strömstad Canning 
vid kajen i Bojarkilen. 

Figur 4. Karta från år 1855. Varvet vid dagens sjukhus syns, liksom en ”Surbrunn” nära undersökningsområdet  
Läget för RAÄ Strömstad 21 markerat med röd ring. © Lantmäteriet, aktbeteckning Lj-55. 

Figur 5. Översiktskarta över Strömstad med FMIS-objekt. © GSD-terrängkartan, Lantmäteriet, bearbetad av Mikael Fredholm,  
Statens maritima museer.

RAÄ Strömstad 21
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Tidigare undersökningar 

Fartygslämningen RAÄ Strömstad 21 påträffa
des 2006 vid en arkeologisk utredning, utförd av 
Bohusläns museum. Fartygslämningen beskrevs 
då som fragmentarisk och bedömdes på skepps
tekniska grunder vara byggd före 1800talets mitt. 
Fartygslämningen sades vara kravellbyggd av ek, 
med spant och bordläggning sammanfogade med 
trädymlingar. Inom vrakområdet som uppskatta

des till minst 10×20 meter låg bottenstockar och 
andra skeppstimmer utspridda. En blockskiva i trä 
(165 mm i diameter) påträffades och togs om hand 
för konservering. En del av bottenstockarna låg då 
helt öppet på botten, som bestod av tunna sedi
ment på berg. Friliggande timmer uppvisade stora 
marina angrepp/skeppsmask (Arbin 2006:11). 

Förundersökningens  
syfte, metod och genomförande 

Syftet med förundersökningen var att avgränsa 
fartygslämningen RAÄ Strömstad 21. Utöver 
avgränsningen var målsättningen att lämningens 
antikvariska bevarandevärde skulle bedömas. 

En sonarkartering gjordes för att få en överblick 
av området och större skeppstimmer kunde posi
tioneras med sonaren. Området dykbesiktigades 
sedan och ett stort antal skeppstimmer påträffades 

och positionerades, för att avgränsa vrakområdet. 
Dessutom filmades en 15 meter lång del av det 
centrala området i syfte att presentera en 3Dfoto
grammetri samt få en snabb och noggrann doku
mentation av den utspridda vrakplatsen. Utöver 
avgränsningen gjordes viss dokumentation av tim
mer och detaljer. Fynden och skeppsdelarna doku
menterades även med stillbilds och videokamera.

Sjöhistoriska museet
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Resultat 

SMM:s förundersökning visar att fartygslämning
en är mycket fragmenterad med mestadels lösa 
skeppsdelar. Huvudparten av skeppsdelarna bör
jar cirka 5–10 meter öster om linfärjan över Bojar
kilen och fortsätter vidare 30 meter österut. Områ
det med skeppstimmer är cirka 30×15 meter stort 
(se figur 6) och ligger på mellan fyra och sju meters 
djup (bilaga 2). ID 7 och 8 närmast färjan består 
av enstaka skeppstimmer. Ett par lösfynd så som 

en blockskiva och slipsten (möjligen av sandsten) 
påträffades, vilka kan tillhöra fartygslämningen. 

Figur 6. Sonarmosaik över fartygslämningen RAÄ Strömstad 21 i Bojarkilen.  Inom det centrala ”vrakområdet” finns merparten av vrak-
delarna. ID7 och 8 är enstaka skeppstimmer. © Flygfoto: ESRI, sonardata (SMM) bearbetad av Mikael Fredholm, Statens maritima museer. 

Storleken, typen och formen på skeppstimren 
tyder på att det är rester från ett större, kravell
byggt, minst 20 meter långt kraftigt byggt skepp. 
Baserat på karaktären, erosionen, avsaknaden 
av större järnförstärkningar och typen av infäst
ningar bedöms fartygslämningen kunna vara från 
första hälften av 1800talet. Fartygslämningen är 
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kravellbyggd (se exempelvis vid ID 3) med trä
dymlingar, men spik och järnbultar har också an
vänts på vissa skeppsdelar (ID6). Möjligen kan de 
ha utgjort reparationer av skrovet eller ha hållit 
fast en förhydning. Liksom vid kulturlagret RAÄ 
Strömstad 20 förekommer det även i detta om
råde delvis ett kulturlager med huggspån, tegel, 
m.m. Möjligen kan några skeppstimmer härröra 
från tidigare varvsverkssanhet även om SMM be
dömer att de flesta timmer bör vara från en och 
samma fartygslämning. En del av skeppstimren 
är angripna av skeppsmask, men de flesta har 
inga större skador utan är i bra skick. Större de
len av vrakområdet har hård botten eller tunna 
sediment, men nord–nordväst om det markerade 
vrakområdet (fig. 6–7) i mitten av Bojarkilen är 
det djupare sediment, utan synliga skeppstim
mer. Troligen är det exponerade vrakområdet 
utsatt för propellerpåverkan vilket gjort att far
tygslämningen ligger exponerad. Det är möjligt 
att fartygslämningen har slopats eller sjunkit nära 
kajen och att man sedan har bärgat eller kapat 
ner vraket, då det nu är så sönderslaget. 

Figur 7. 3D-fotogrammetri ovanpå sonarmosaik över hela fartygslämningen RAÄ Strömstad 21 i Bojarkilen. Förutom skeppstimmer 
syns flera bildäck tydligt. © SMM. Foto: Jim Hansson, bearbetad av Mikael Fredholm, Statens maritima museer. 

Nedan följer en beskrivning av områden med 
skeppstimmer (karta se fig. 7). 

Område ID1 

Område med några skeppstimmer, en botten
stock, trädymlade kraftiga timmer och bordlägg
ningsplankor. 

Område ID2 

Området från ID2 och in mot kajen i söder kan 
ses som ett ”centralt” vrakområde. Där finns flera 
bottenstockar med trädymlingar, en järnring på 
ett timmer. 5–10 meter åt nordost om ID2 ligger 
flera större timmer. 

Område ID3 

Stora skeppstimmer, två spant och två botten
stockar sitter ihop med kravellbyggd bordlägg
ning. Mått timmer: 25 cm breda och 20 cm tjocka. 
Spantavstånd 30 cm. Det sammanhängande par

Sjöhistoriska museet
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Figur 8. Område med skeppstimmer vid ID2. Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer. 

Figur 9. (nedan) Skeppstimmer nordost om ID2 (nedan). Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer.
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Figur 10. Spant, bottenstockar och bordläggning vid ID3. Detta är det enda synliga sammanhängande skrovpartiet.  
Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer. 

Figur 11. (nedan). Skeppstimmer och slipsten. Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer.
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tiet är ungefär 2×3 meter stort. Inga järndetaljer 
syntes men det kan inte uteslutas att det finns järn
spik på undersidan av skrovpartiet. Bordläggning
en är 30 cm bred och 3 cm tjock (fig. 10).

Figur12. Bottenstock på 350 cm längd i området väster om ID6. Vid den vita tumstocken ligger blockskivan (se röd pil) och framför 
bottenstocken en rostig mjölkkanna. Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer. 

Område mellan ID2,3, och 6 

Ett område med flera skeppstimmer, som inte 
syntes på sonarbilderna. Två, möjligen tre stycken 
botten stockar sticker upp under de lösa bordlägg
ningsplankorna. Dessa kan sitta i sitt ursprungliga 
läge. I området tre meter öster om punkt ID6 finns 
även en slipsten, med diameter 36 cm och tjocklek 
10 cm (fig.11). Troligen är slipstenen av sandsten. 
Slip stenar satt ofta fast i relingen på fartyg och an
vändes för att slipa timmermännens verktyg. Slip
stenar har påträffats på flera vrak av olika åldrar. 
Bland annat Dalarövraket, Björns vrak (FMIS) 
med flera. 

Område ID4 

Öster om ID4 slutar det mer ”sammanhängande” 
vrakområdet. Det finns dock en bottenstock 5 me
ter öster om ID4 och 10 meter NNO ID3 sticker 
trädymlade timmer ut ur leran. Leran ser i prin
cip helt intakt ut och opåverkad av strömmar eller 
propellrar. Vidare österut finns ett kulturlager med 
stortegel, ben, stengods, timmer och glas. 

Område ID5 

Enstaka timmer. 

Område ID6 

Ett område med flera skeppstimmer, bland an
nat en bottenstock på 350 cm längd och 25 cm 
höjd samt 20 cm bredd. Bottenstocken har järn
rester på ovansidan och rester på undersidan efter 
järnbultar/spikar. Under denna bottenstock lig
ger ytterligare en liknande bottenstock med trä
dymlingar och märken från järnspik. I anslutning 
till bottenstockarna ligger en mjölkkanna och en 
blockskiva i trä (fig.12). Blockskivan mäter 19 cm i 
diameter och är därmed lite större än den på 165 
mm diameter som påträffades 2006. 

Område ID7 

Några skeppstimmer, bland annat en bottenstock, 
bordläggningsplankor och trädymlade kraftiga tim
mer. Timren ligger cirka 5 meter öster om linfärjan. 

Område ID8 

Ett litet skeppstimmer.
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Utvärdering och diskussion 

Syftena med förundersökningen var att avgränsa 
fartygslämningen och att lämningens antikvariska 
bevarandevärde skulle bedömas. 

Avgränsningen av fartygslämningen till ett ca 
30×15 m stort område (fig. 6–7) bedöms vara 
utförd med god noggrannhet och förundersök
ningen visar att lämningen är fragmenterad och 
utspridd, med endast ett mindre sammanhäng
ande skrovparti (ID3). 

Bohusläns museum har tidigare bedömt att 
lämningen på skeppsteknisk väg sannolikt kan 
dateras till före 1800talets mitt (Arbin 2006:11). 
SMM bedömer baserat på karaktären, erosionen, 
avsaknaden av större järnförstärkningar och på ty
pen av infästningar att den tidigare åldersbedöm
ningen av fartygslämningen är rimlig men den kan 
inte i dagsläget preciseras ytterligare. 

Baserat på beskrivningen av fartygslämningen 
från 2006 (Arbin 2006) jämfört med lämningens 
status vid SMM:s undersökning bedömer SMM 
det som troligt att området närmast kajen med 
tunna sediment har utsatts för ytterligare erosion 
sedan 2006, möjligen av propellerpåverkan, vil
ket gjort att fartygslämningen ligger ännu mera 

exponerad nu. Att större delen av skeppstimren 
inte har några mer anmärkningsvärda angrepp av 
skeppsmask kan tyda på att dessa skeppstimmer 
tidigare har legat skyddade av sediment. Utanför 
det centrala vrakområdet, längre ut i viken, är 
det djupare sediment och där skulle enstaka ytter
ligare skeppstimmer kunna vara begravda. 

Den vetenskapliga potentialen är baserat på 
den information som finns i dagsläget osäker men 
snarare låg än hög, då de spridda fynden och kon
texterna på platsen inte helt säkert kan kopplas 
samman eller med säkerhet tillhör samma far
tygslämning. Möjligen kan vidare undersökningar 
med provgropar och provtagning för datering ge 
svar på fartygets typ, ålder och funktion men läm
ningarnas grad av fragmentering gör det osanno
likt att några komplexa historiska sammanhang 
skulle kunna finnas bevarade och kunna under
sökas på platsen. 

Då fartygslämningen är mycket fragmenterad 
och kraftigt påverkad av sentida aktiviteter i ham
nen bedöms fartygslämningens antikvariska beva
randevärde vara lågt baserat på den information 
som finns i dagsläget.

Sjöhistoriska museet
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Bilaga 1 
Fotolista 

Fotonr: Fo223148DIG  Fo223154DIG, digitala 
bilder 

Topografi: Undervattensbilder, Strömstad kom
mun 

Objekt: Fartygslämning RAÄ Strömstad 21  
Typ av uppdrag: Arkeologisk förundersökning 
Datum: 6–7/122016 
Fotografer: Jim Hansson (JH) 
Figurnummer – anger bildens figurnummer i rap

porten. 

Nr Fo-nr Fig. nr Objekt och beskrivning Fotograf Datum 

1 Fo223148DIG Framsida 3D-fotogrammetri över delar av RAÄ Strömstad 21, sedd snett 

uppifrån, norrifrån mot kajen. De sammanhängande spanten och 

bordläggning (ID 3) till vänster i bilden. 

Jim Hansson 2016-12-07 

2 Fo223149DIG 8 Område med skeppstimmer vid ID2. Jim Hansson 2016-12-06 

3 Fo223150DIG 9 Skeppstimmer nordost om ID2 (nedan). Jim Hansson 2016-12-06 

4 Fo223151DIG 10 Spant, bottenstockar och bordläggning vid ID3. Detta är det 

enda synliga sammanhängande skrovpartiet. 

Jim Hansson 2016-12-06 

5 Fo223152DIG 11 Skeppstimmer och slipsten. Jim Hansson 2016-12-06 

6 Fo223153DIG 

 

12 Bottenstock på 350 cm längd i området väster om ID6. Vid den 

vita tumstocken ligger blockskivan och framför bottenstocken en 

rostig mjölkkanna. 

Jim Hansson 

 

2016-12-06 

7 Fo223154DIG 

 

 

Bilaga 2 3D-fotogrammetri över delar av RAÄ Strömstad 21, sedd norr-

ifrån med kajen överst i bild. De sammanhängande spanten med 

kravellbyggd bordläggning (ID 3) till vänster i bilden. 

Jim Hansson 

 

 

2016-12-07
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Bilaga 2 
Djupkarta och 3D-fotogrammetri 

Fartygslämningen RAÄ Strömstad 21 ligger på mellan fyra och sju meters djup. 
Djupdata och sonarmosaik över fartygslämningen i Bojarkilen. Inom ” vrakom-
rådet” finns merparten av vrakdelarna. © Djup och sonardata (SMM), bearbe-
tad av Mikael Fredholm, Statens maritima museer. 

3D-fotogrammetri över delar av RAÄ Strömstad 21, sedd norrifrån med kajen 
överst i bild. De sammanhängande spanten med kravellbyggd bordläggning (ID 
3) till vänster i bilden. Foto: Jim Hansson Statens maritima museer.
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3D-fotogrammetri över delar av RAÄ Strömstad 21, sedd österifrån med kajen till vänster i bild. De sammanhängande spanten med kravellbyggd bord-
läggning (ID 3) mitt i bilden. Foto: Jim Hansson Statens maritima museer. 

3D-fotogrammetri över delar av RAÄ Strömstad 21, sedd västerifrån. De sammanhängande spanten med kravellbyggd bordläggning (ID 3) högst upp i 
bilden. Foto: Jim Hansson Statens maritima museer.  
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Mikael Fredholm mäter spanten vid ID3. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.



20

Mikael Fredholm mäter skeppstimmer. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.



Mikael Fredholm mäter skeppstimmer. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.
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Vrak i Bojarkilen 
Strömstads kommun har med anledning av planerat brobygge ansökt om tillstånd att utföra ar-
beten i anslutning till fartygslämningen RAÄ Strömstad 21 i Bojarkilen, Strömstad. Läns styrelsen 
i Västra Götalands län fattade därför ett beslut om en arkeologisk förundersökning enligt kul-
turmiljölag 2 kap 11 § (1988:950). Statens maritima museer utförde förundersökningen under 
december 2016. 

SMM:s förundersökning visar att fartygslämningen är mycket fragmenterad. Området med 
huvudparten av skeppsdelarna börjar cirka 5–10 meter öster om linfärjan över Bojarkilen och 
fortsätter vidare 30 meter österut. Området med skeppstimmer är cirka 30×15 meter stort. Det 
påträffades även två lösfynd som troligen kan kopplas till lämningen, en blockskiva i trä och en 
rund slipsten, troligen i sandsten. Fartygslämningen bedöms kunna vara från tidigare delen av 
1800-talet och utgör en fornlämning enligt Kulturmiljölagen (1988:950). 

The municipality of Strömstad has applied for permission to build a bridge close to the shipwreck 
RAÄ Strömstad 21 in Bojarkilen, Strömstad. The County Administrative Board of Västra Götaland 
therefore made a decision that an archaeological investigation had to be performed. The Swedish 
National Maritime Museums (SMM) performed the investigation in December 2016. 

SMM’s investigation shows that the wreck is highly fragmented. The area with the majo-
rity of the ship’s parts starts about 5–10 meters east of the ferry crossing over Bojarkilen and 
continues 30 meters east. The area with the ship’s timber is about 30×15 meters in size. The 
shipwreck is estimated to be from the early part of the 19th century and constitutes an ancient 
monument under the Cultural Environment Act (1988: 950). 
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