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Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad.

Vrak och spår av varvsverksamhet vid Getterön

Sammanfattning
I juni 2009 utförde Västarvet genom Bohusläns museum en marinarkeologisk efterundersökning av fyndplatsen för en fartygslämning vid
Getterön, Varberg. Lämningen påträffades vid muddring i mars 2009.
Undersökningen visar att fartyget har varit klinkbyggt i ek och troligtvis minst 21 meter långt och 7 meter brett. Genom dendrokronologisk
analys kan fartyget dateras till 1500-talet. Förutom fartygslämningen
påträffades ett kulturlager, vilket utifrån fynd av bland annat keramik
kan dateras till perioden 1600- till och med 1700-tal. Det är troligt
att lagret kan knytas till den varvsverksamhet som enligt skriftliga källor skall ha bedrivits i området under åtminstone 1700-talet. Även om
de nyupptäckta fornlämningarna är kraftigt skadade anser Bohusläns
museum att lämningarnas vetenskapliga värde motiverar ett fortsatt
lagskydd. Några särskilda vårdåtgärder bedöms inte vara nödvändiga,
utan museet föreslår i stället att en genomgång av de upptagna massorna görs i syfte att ta tillvara och översiktligt dokumentera ytterligare
fynd och fartygsdelar. Vidare anser museet att en fullskaledokumentation bör göras av de bäst bevarade och informationsbärande delarna
i syfte att få underlag till en rekonstruktion. För att bättre kunna fastställa fartygets byggnationstidpunkt och eventuella reparationsfaser är
det också önskvärt med fler dendrokronologiska analyser.

Bakgrund
På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län utförde dykande antikvarisk personal från Bohusläns museum, Västarvet, den 25 juni 2009 en
efterundersökning av fyndplatsen för en nyupptäckt fartygslämning i
Getteröns småbåtshamn, Varberg (figur 1 och 2). Fartygslämningen
påträffades i samband med muddringsarbeten under mars månad 2009.
En privatperson som såg fartygsdelar sticka fram ur de upptagna muddermassorna kontaktade Länsmuseet Varberg den 4 maj. I samband med
anmälan lämnades också en del fynd som omhändertagits i massorna
in till museet. Representanter från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och
länsmuseet gjorde den 8 maj en besiktning av platsen tillsammans med
anmälaren, och man gjorde då bedömningen att fartygslämningen var
äldre än 100 år och därmed att betrakta som fast fornlämning. Länsstyrelsen beslutade mot denna bakgrund att en efterundersökning skulle företas. I arbetet deltog Staffan von Arbin och Matthew Gainsford,
Bohusläns museum, samt Linn Mattsson, Kulturmiljö Halland. Medverkade i fält gjorde även Marianne Foghammar, Länsstyrelsen i Hallands
län, samt Pablo Wiking-Faria, Länsmuseet Varberg.
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Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 5B 7g, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för
spridning. Lantmäteriet 2009-09-17. Dnr 601-2009/2489.
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Fyndsammanhang
Fyndplatsen är belägen i en mindre, östligt orienterad vik på Klöven,
den sydöstra udden av Getterön, inom ett område som disponeras som
småbåtshamn. Området ligger på den västra sidan av Varbergs hamnredd, mitt emot Varbergs fästning (figur 2 och 3). Den aktuella viken,
som lokalt benämns Klövehamnen, nyttjas idag för sjösättning av segeljollar och för detta ändamål har två cementerade ramper anlagts i dess
inre del (figur 4). Längs den norra stranden av viken löper en promenadbrygga medan den södra sidan upptas av ett större bryggdäck.
Att döma av kartmaterial från 1700-talets senare del var Klöven ursprungligen en ö utan förbindelse med Getterön. Av kartorna framgår
dessutom att viken tidigare varit betydligt större än vad den är idag

Figur 3. Översikt över undersökningsområdet med fyndplatsen för fartygslämningen markerad. Skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2009-09-17. Dnr 601-2009/2489.
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(figur 5). I kartmaterialet från 1700-talet kan man se vad som förefaller att vara en bro eller vägbank som leder ut till Klöven. Någon bebyggelse finns däremot inte markerad, vilket är något förvånande eftersom
det enligt samtidiga skriftliga källor skall ha funnits ett skeppsvarv på
platsen. Johan Rosén lämnar i sin Varbergs historia från år 1759 följande kortfattade upplysningar om denna verksamhet:

Figur 4. Undersökningsområdet mot nordost.
Foto Staffan von Arbin.

I Hamnen flagga vid tillfälle 20 stycken större och mindre Fartyg, som
byggas midt öfver på Getterön … Det lilla Skepps-hvarfvet i Warberg heter Klöfwen af klyfva. Skeps-ämnen, som klyfvas, komma landvägen från
Mark, och Timmermännen förskrifvas, som jag menar, från samma ort,
och mest ifrån Sätilla.
(Rosén 1923:39)

Figur 5. Historiskt kartöverlägg över Getterön visande öns utseende och markanvändningen under senare delen av
1700-talet. Den förmodade strandlinjen från 1700-talet är prickad, medan dagens markeras av en heldragen linje.
Fyndplatsen för fartygslämningen är markerad med en pil. Karta Kulturmiljö Halland.
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Enligt Lars Niklasson, uppväxt på Getterön, skall ännu under 1900‑talets första decennier någon form av kajskoning av sten ha varit synlig i
vad som då var det inre av viken. Möjligen ligger konstruktionen fortfarande kvar under dagens markyta. Vidare skall det i samband med uppförandet av en fritidsstuga intill Klöveberget för ett okänt antal år sedan
ha påträffats en grund efter vad som troligen varit en smedja. I området
finns också en välbevarad äldre brunn, vilken sannolikt även den härrör
från varvstiden. I mynningen av Klövehamnen återfinns på södra sidan
rester av en stenlagd pir som bör ha anlagts för varvets räkning. Så sent
som i början av 1900-talet skall mindre båtar ha legat förtöjda i skydd
av denna pir. Konstruktionen, som är orienterad i nord–sydlig riktning,
ligger idag delvis under det nämnda bryggdäcket.
Vattendjupet i viken uppgår i nuläget till maximalt cirka 1,5 meter.
Vid muddringen våren 2009 borttogs enligt uppgift mellan 50 och 80
centimeter bottensediment. De upptagna massorna lades först upp på
land i anslutning till viken men flyttades senare till en inhägnad båtuppställningsplats några hundra meter längre bort (figur 6). Tanken är att
massorna där skall användas som markbeläggning. I mudderhögarna observerades i samband med efterundersökningen ett flertal fragmentariska
fartygsdelar, enstaka keramik- och tegelfragment samt ett omfattande
djurbensmaterial (figur 7). Tidigare omhändertagna fartygsdelar förvarades vid undersökningstillfället dels i anslutning till fyndplatsen, dels vid
Getteröns småbåtshamns vaktstuga. Delarna har sedermera tagits omhand av Länsmuseet Varberg i avvaktan på beslut om vidare åtgärder.

Syfte och metod
Syftet med efterundersökningen var dels att bedöma statusen på samt
omfattningen av kvarvarande delar av fornlämningen, dels att antikvariskt och vetenskapligt värdera fyndet. Arbetet innefattade okulär besiktning, sticksondering samt grävning av provgropar. Provgropsgrävningen
utfördes med hjälp av en så kallad ejektorsug. Uppgrävda massor samlades i nätsäckar som togs upp och sållades på land. I syfte att klarlägga
fartygets ålder och proveniens samlades prover för dendrokronologisk
analys in. All dykning utfördes som slangdykning med dyktelefon och
dykskötare, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande yrkesmässig dykning (AFS 1993:57) och den dykpraxis som utarbetats
vid Bohusläns museum.

Resultat
Iakttagelser vid undersökningen
Vid undersökningen noterades endast spridda fartygstimmer på bottnen, huvudsakligen delar av spant och bordläggning. Någon större eller
sammanhängande del av fartygskonstruktionen påträffades inte trots



Figur 6. Den största av de upplagda
mudderhögarna. På bilden syns Marianne
Foghammar, Länsstyrelsen i Hallands län,
samt Gösta Borgäng, Getteröns småbåtshamn.
Foto Staffan von Arbin.

Figur 7. Exempel på benmaterial från de
upptagna muddermassorna. Foto Staffan
von Arbin.
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både sticksondering och provgropsgrävning. Sammanlagt grävdes sex
halvmeterstora provgropar i den inre delen av viken. Groparna grävdes
överlag ned till steril botten som framkom cirka 25 centimeter under
nuvarande bottenyta. Det översta, av muddring hårt åtgångna, sedimentlagret utgörs av sandig silt. Under detta följer ett uppskattningsvis mellan två och fem centimeter tjockt kulturlager som företrädesvis
tycks bestå av huggspån och träflis men även innehåller en del fynd av
bearbetat trä, tegel med mera. Vid sållningen av de uppgrävda massorna kunde en svag men ändå omisskännlig doft av tjära noteras. Under
detta lager vidtar till synes steril, hårt packad fin sand.

Fyndmaterialet
Bland de fynd som framkom vid provgropsgrävningen återfinns bland
annat tränaglar, laggbandsfragment, en del av ett lock eller en botten
till en tunna, hasselnötsskal, tegelfragment, buteljglas och djurben (figur 8). I samband med undersökningen omhändertogs dessutom ett
mindre antal fynd från de ovan beskrivna mudderhögarna. Det rör sig
om delar av enkupigt taktegel, en del av en tegelsten, sjok med tvinnat
djurhårsdrev samt glaserade skärvor av yngre rödgods, däribland en
del av en trefotsgryta (figur 9). Flera delar av trefotsgrytor finns även
bland de fynd som tidigare lämnats in till länsmuseet. Detta material
omfattar dessutom enstaka rödgods- och stengodsskärvor, en tränagel,
tegelfragment, en del av ett kritpipsskaft, ett skifferbryne samt vad som
förmodligen är en vikt av bly med mantel i annan metall (figur 10).

Figur 8. Fynd insamlade genom provgropsgrävning i juni 2009. Foto Staffan
von Arbin.
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Med undantag av en stengodsskärva som möjligen kan vara medeltida ligger fyndens dateringar relativt väl samlade i efterreformatorisk
tid, mest troligt inom perioden 1600- till och med 1700-tal. Den rika
förekomsten av huggspån och fynden av tränaglar av varierande dimensioner antyder att fyndmaterialet från kulturlagret primärt skall kopplas till den varvsverksamhet som att döma av skriftliga källor skall ha
försiggått på platsen, snarare än själva fartygslämningen. Beträffande
det omfattande djurbensmaterialet gör osteologen Maria Vretemark bedömningen att det mest sannolikt rör sig om hushållsavfall (Vretemark
2009). Samtliga omhändertagna fynd förvaras i avvaktan på beslut om
eventuella vidare åtgärder vid Länsmuseet Varberg.

Figur 10. Fynd från de upptagna muddermassorna, inlämnade till Länsmuseet
Varberg i maj 2009. Foto Staffan von Arbin.

Fartygslämningen
De fartygsdelar som framkom vid muddringen förefaller i likhet med
de timmer som vid undersökningstillfället låg kvar på fyndplatsen huvudsakligen utgöra delar av spant och bordläggning. Någon del av kölen
eller stävarna har inte påträffats, vilket givetvis försvårar en bedömning
av fartygets storlek och byggnadssätt. Utifrån bevarade delar kan man i
alla fall konstatera att fartyget varit byggt på klink med spant och bordläggning i ek. Fartygets bredd kan med ledning av upptagna spantdelar
uppskattas till omkring 7 meter (figur 11). Om man hypotetiskt räknar med ett längd–bredd-förhållande av mellan 3:1 och 3,5:1 får man
ett fartyg av mellan 21 och 24,5 meters längd, vilket inte förefaller som
någon orealistisk siffra med tanke på de dimensioner som uppmätts på
spant och bordläggning. Som tydligt framgår av figur 11 har fartyget
varit mycket flatbottnat och därmed förmodligen också lastdrygt.
De spant som bärgades vid muddringen är fortfarande relativt intakta medan upptagna borddelar i de flesta fall är allt för fragmentariska och söndertorkade för att någon relevant information skall gå att
utläsa (figur 12). Bottenstockar och upplängor är i stor utsträckning
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Figur 9. Fynd från muddermassorna, insamlade i samband med efterundersökningen i
juni 2009. Foto Sigfrid Carlsson, Bohusläns
museum.
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Figur 11. Matthew Gainsford, Bohusläns museum, och Linn Mattsson, Kulturmiljö Halland, förevisar en del av en hypotetisk skrovsektion. Foto Staffan von
Arbin.

naturvuxna. Spantens ovansidor är endast nödtorftigt bearbetade och
den mindre motståndskraftiga splintveden är i flera fall fortfarande kvar
(figur 13). Spantbredderna ligger generellt kring 20 centimeter medan
höjderna varierar mellan cirka 10 och 20 centimeter.
Sammanfogningen av spantens olika delar är gjord med tränaglar och horisontella laskförband. Även till bordläggningen har spanten varit fogade med tränaglar (möjligen är dymlingar en mer korrekt
benämning än naglar, eftersom utpräglade huvuden i många fall saknas) som är kilade från insidan med bladformiga kilar. Diametern på
naglarna ligger strax under tre centimeter. Dessutom har spikar an-

Figur 12. Exempel på fartygsdelar som legat och torkat på land sedan muddringen. Foto Staffan von Arbin.
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vänts mellan bord och spant, vanligen två i varje klinkhak. Eftersom
sammanfogningen med spikar inte verkar vara helt konsekvent genomförd är det möjligt att den inte är ursprunglig, utan att det rör sig om
en senare förstärkning.
Det längsta och bäst bevarade bord som påträffats mäter cirka 3,6
meter (figur 14). Det har en bevarad bredd av 38 centimeter men har
troligen varit ännu något bredare. Tjockleken uppgår till 3,5 centimeter.
Bordets yta uppvisar svaga sågspår. Ungefärligt spantavstånd i fartyget
framgår av avståndet mellan bevarade tränagelhål, vilket i det aktuella bordet varierar mellan 37 och 44 centimeter. Sammanfogningen av
bordläggningen är gjord med järnnaglar som klinkats till kvadratiska
eller svagt rektangulära järnbrickor. Storleken på brickorna är cirka
2,5 × 2,5 centimeter. Avståndet mellan klinknaglarna varierar men ligger vanligtvis kring 20 centimeter eller strax därunder. I några fall har
klinknagelhål satts igen med träpliggar, vilket indikerar att delar av
bordläggningen vid något tillfälle bytts ut.
Ett annat bordfragment har en bredd av cirka 21 centimeter, men
det är osäkert om bredden är bevarad intakt. Att det har förekommit
viss variation i bordbredderna framgår av klinkhaken i upptagna spant.
Vanligen tycks dock bredderna ligga på omkring 30 centimeter. Ett av
spanten utmärker sig emellertid med endast 11,5–13 centimeter breda
klinkhak, och det verkar därför troligt att det härrör från ett helt annat fartyg. Fynd av tvinnat djurhår i upptagna muddermassor är med
all sannolikhet rester av drevmaterial som nyttjats som tätning mellan
bordgångarna.
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Figur 13. Delar av spant, bärgade för dendrokronologisk provtagning vid efterundersökningen i juni 2009. Foto Staffan von
Arbin.

Dendrokronologisk analys
Sammanlagt skickades sju prover, fem från spant och två från bord,
till Hans Linderson vid Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds universitet. Fem av
proverna härrörde från timmer som fortfarande låg kvar på bottnen
vid besiktningstillfället, medan de övriga två togs från uppmuddrade
fartygsdelar som legat på land och torkat sedan mars månad. Samtliga
prover sågades på land med motorsåg. Fem av proverna visade sig vara
möjliga att datera.
Som framgår av analysrapporten, bilaga 1, grupperar sig dateringarna inom fyra skilda tidsintervall: 1) efter 1486 (ett prov), 2) 1506–
1511 (två prover), 3) 1515–1517 (ett prov) samt 4) efter 1581 (ett prov).
Samtliga prover korsdateras bäst med skånskt jämförelsematerial, vilket
antyder att virket kan vara hämtat från en gemensam ursprungsort i
södra Sverige. Detta är i sig en indikation på att timren verkligen härrör från ett och samma fartyg. Men hur skall man då förklara de till
synes disparata dateringarna?

Figur 14. Delar av bordläggning, bärgade för
dendrokronologisk provtagning vid efterundersökningen i juni 2009. Foto Staffan von
Arbin.
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En möjlighet är att fartyget byggts mellan åren 1506 och 1511 och
att det sedan reparerats vid något tillfälle under perioden 1515–1517.
Eftersom sågat virke för skeppsbyggeri vanligen lagrades i mellan två
och fem år före användning (jfr Vadstrup 1994:87) är det också fullt
möjligt att byggnationen av fartyget skall förläggas till en något senare
tidpunkt, i så fall troligast omkring 1516–1517. Eftersom provet som
dateras till efter år 1486 ger en god korsdatering med proverna inom det
senare intervallet utgör det inget hinder för ett sådant antagande.
Beträffande provet som dateras till efter år 1581 gör Linderson bedömningen att virket i fråga (ett bord) sannolikt är avverkat före 1500‑talets slut. Det kan därför tänkas härröra från en reparation i fartygets
absoluta slutskede. Det skulle i så fall betyda att fartyget varit i bruk
under en period av 65–70 år eller mer. Naturligtvis kan man inte heller
bortse från möjligheten att bordet i fråga, den goda korsdateringen med
övriga analyserade timmer till trots, härrör från ett helt annat fartyg.
Som framgått har det bland de dokumenterade fartygsdelarna gjorts
vissa observationer som antyder att det kan finnas delar från ytterligare fartyg representerade i materialet. Om så skulle vara fallet finns det
anledning att fundera på om inte området kan ha nyttjats som varvsplats redan under 1500-talet.

Slutsatser
Även om efterundersökningen har varit av en mycket begränsad omfattning har den gett värdefull information både om den skadade fartygslämningen och om utnyttjandet av platsen. Fartyget har som framgått
varit klinkbyggt i ek och troligtvis haft en längd av minst 21 och en
bredd av cirka 7 meter. Byggnadssättet och timrens ringa grad av bearbetning antyder att fartyget kan ha byggts för och haft sin användning
inom vad som brukar benämnas för bondeseglation. Den utförda dendro
kronologiska analysen visar att det otvetydigt hör hemma i 1500-talet.
För att med större grad av säkerhet kunna slå fast såväl byggnationstidpunkt som olika reparationsfaser är det dock nödvändigt med fler analyserade prover. Spår av reparationer på bland annat bordläggningen
indikerar, tillsammans med resultatet av den dendrokronologiska analysen, att fartyget varit väl använt och troligen också av hög ålder när
det sjönk. Det är därför troligt att det rör sig om ett uttjänt och övergivet fartyg. Även om någon sammanhängande del av lämningen inte
påträffades vid undersökningen finns det anledning att tro att ytterligare fartygsdelar kan finnas begravda nere i bottensedimenten. Om så
är fallet är de sannolikt välbevarade. Efterundersökningen har också
visat att delar av den aktuella viken rymmer ett kulturlager som åtminstone bitvis förefaller att vara opåverkat av muddring. Detta lager är av
allt att döma yngre än fartygslämningen och skall i stället knytas till
varvsverksamhet i området under 1700-talet och kanske även tidigare.

Vrak och spår av varvsverksamhet vid Getterön

Den exakta utbredningen av kulturlagret har dessvärre inte varit möjlig att fastställa inom ramen för undersökningen.

Materialets potential
Eventuella kvarvarande delar av fartyget bedöms även fortsatt ha ett
stort vetenskapligt värde då de kan ge upplysningar som kompletterar
bilden av fartygets konstruktion och egenskaper. På ett övergripande
plan är lämningen – trots att den är svårt skadad genom muddring – en
värdefull källa till 1500-talets halländska bondeseglation och dennas
relation till Getakärr/Gamla Varberg och dess efterföljare. Några fartygslämningar samtida med Getterövraket har veterligen inte påträffats
i Halland, och i dagsläget är det bara Galtabäcksskeppen, fynden från
Östra Hamnbassängen, kvarteret S:t Anna och Orups gränd i Halmstad
samt ett fynd från Kungsbacka innerstad som med säkerhet är äldre
(Andersson 1979; Bill 1997; Cederlund 1999; Svedberg 1985).
Av stort intresse är givetvis också det kulturlager som registrerades
på bottnen vid undersökningen, vilket verifierar de skriftliga källornas
uppgifter om att det skall ha legat ett varv på Klöven under nyare tid.
Kunskapen om varv- och båtbyggeplatser utanför de större städerna
måste generellt betraktas som mycket dålig. Få sådana platser är kända,
och ännu färre arkeologiskt undersökta. För Hallands del ger en enkel
sökning på lämningstypen ”Varv/Slip” i FMIS över huvud taget inga
träffar. Samtidigt har Albert Sandklef i sin forskning kring den halländska bondeseglationen kunnat visa att ett relativt omfattande skeppsbyggeri bedrivits i landskapet under i varje fall 1600- och 1700-talen. Att
fler varvsplatser inte är lokaliserade förklaras enligt Sandklef av att de
sällan tycks ha lämnat några mer bestående spår i terrängen (Sandklef
1973:211). För kunskapen om dessa platser är det därför uppenbart att
marinarkeologin spelar en viktig roll.

Åtgärdsförslag
Mot bakgrund av ovanstående anser Bohusläns museum, Västarvet, att
lagskyddet för de berörda fornlämningarna bör kvarstå, trots de omfattande skador som muddringen förorsakat. Vid undersökningen samlades merparten av de löst liggande timmer som observerades på bottnen in för dokumentation och dendrokronologisk provtagning. Genom
Länsmuseet Varbergs försorg har både dessa och tidigare upptagna timmer sedermera transporterats till länsmuseet för förvaring i avvaktan
på beslut om vidare åtgärder. Något behov av särskilda vårdåtgärder
torde därför inte föreligga, under förutsättning givetvis att ytterligare
muddring inte företas i området. Vad gäller det upptagna bottenmaterialet föreslår Bohusläns museum att en genomgång av massorna görs
i syfte att ta tillvara och översiktligt dokumentera ytterligare fynd och
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fartygstimmer. Vidare bör en 1:1-dokumentation på plastfilm av de bäst
bevarade och informationsbärande fartygsdelarna göras för att om möjligt få underlag till en rekonstruktion av fartyget. Det är som framgått
också önskvärt med fler dendrokronologiska analyser.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Lst dnr: 					
Västarvet dnr:					
Västarvet pnr:					
Fornlämningsnr:				
						

431-15580-09
NOK 538-2009
D250
Varberg 131 (varv/slip), Varberg 		
132 (fartygs-/båtlämning)

Län:						
Kommun:					
Socken:					
Fastighet:					

Hallands län
Varbergs kommun
Varbergs socken
Getterön 2:1

Ek. karta:					
Läge:						
Vattendjup:					
Koordinatsystem:				

5B 7g
X 6337470, Y 1283266
0–1,5 meter
RT90, 2,5 gon V

Uppdragsgivare:				
Ansvarig institution:				
Projektledare:					
Fältpersonal:					
						
						
						
Konsulter: 					
						

Länsstyrelsen i Hallands län
Bohusläns museum
Staffan von Arbin
Staffan von Arbin, Matthew 		
Gainsford (Bohusläns museum), 		
Linn Mattsson (Kulturmiljö 		
Halland)
Laboratoriet för vedanatomi och 		
dendrokronologi, Lunds universitet

Fältarbetstid:					
Arkeologtimmar i fält:				
Undersökt yta:					

2009-06-25
24
500 m2

Arkiv:						
Fynd: 						
						
						
						

Bohusläns museums arkiv
Omhändertagna fynd och 		
fartygsdelar förvaras i avvaktan på
beslut om vidare åtgärder 		
vid Länsmuseet Varberg.
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Figurförteckning
Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad.
Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighets kartan, blad 5B 7g, med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 2009-09-17. Dnr 601-2009/2489.
Figur 3. Översikt över undersökningsområdet med fyndplatsen för fartygslämningen markerad. Skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2009-09-17. Dnr 601-2009/2489.
Figur 4. Undersökningsområdet mot nordost. Foto Staffan von Arbin.
Figur 5. Historiskt kartöverlägg över Getterön visande öns utseende och markanvändningen under senare delen av 1700-talet. Den förmodade strandlinjen från 1700-talet är prickad, medan dagens markeras av en heldragen linje.
Fyndplatsen för fartygslämningen är markerad med en pil. Karta Kulturmiljö
Halland.
Figur 6. Den största av de upplagda mudderhögarna. På bilden syns Marianne
Foghammar, Länsstyrelsen i Hallands län, samt Gösta Borgäng, Getteröns småbåtshamn. Foto Staffan von Arbin.
Figur 7. Exempel på benmaterial från de upptagna muddermassorna. Foto
Staffan von Arbin.
Figur 8. Fynd insamlade genom provgropsgrävning i juni 2009. Foto Staffan
von Arbin.
Figur 9. Fynd från muddermassorna, insamlade i samband med efterundersökningen i juni 2009. Foto Sigfrid Carlsson, Bohusläns museum.
Figur 10. Fynd från de upptagna muddermassorna, inlämnade till Länsmuseet
Varberg i maj 2009. Foto Staffan von Arbin.
Figur 11. Matthew Gainsford, Bohusläns museum, och Linn Mattsson, Kulturmiljö Halland, förevisar en del av en hypotetisk skrovsektion. Foto Staffan von
Arbin.
Figur 12. Exempel på fartygsdelar som legat och torkat på land sedan muddringen. Foto Staffan von Arbin.
Figur 13. Delar av spant, bärgade för dendrokronologisk provtagning vid efterundersökningen i juni 2009. Foto Staffan von Arbin.
Figur 14. Delar av bordläggning, bärgade för dendrokronologisk provtagning
vid efterundersökningen i juni 2009. Foto Staffan von Arbin.

Bilaga
Bilaga 1. Dendrokronologisk analysrapport
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