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

Landskrona farled

Figur 2. Utsnitt ur Sjöfartsverkets sjökort med utredningsområdena markerad. Skala 1 :10 000.

5

6

Bohusläns museum Rapport 2018:28

Sammanfattning
Under hösten 2018 genomförde Bohusläns museum en
arkeologisk utredning gällande fornlämningarna Lands
krona 52, 53 och 56, varav samtliga är fartygslämningar.
Syftet med arbetet var att fastställa i vilken omfattning
dessa lämningar skulle komma att beröras av planerade
farledsförbättringar ( muddring ) i farleden in till Lands
krona hamn, och göra en bedömning av lämningarnas
vetenskapliga värde.
Utredningen har omfattat en byråmässig kunskaps
sammanställning av antikvarisk historik, ett urval arkiva
lier och tidigare arkeologisk dokumentation. Dessutom
har det gjorts en geofysisk uppmätning och dykande be
siktningar för att därigenom få en nulägesbeskrivning av
respektive lämning.
Resultatet visar att Landskrona 52, vraket efter det
svenska örlogsskeppet Svärdet som förliste 30 oktober
1658, alltjämt utgör en större sammanhållen skrovkon
struktion. Genom sondering genom den överlagrade
sanden kunde lämningen preliminärt avgränsas till ett
40×16 meter stort område på den norra sidan av far
ledsrännan. Fornlämningens bevarandevärde bedöms
av Bohusläns museum som högt, medan lämningens
bevarandeförutsättningar i nuvarande situation bedöms
som tveksamma.
Resultatet för Landskrona 53 och 56 visar dels att det
sannolikt rör sig om en och samma lämning, dels att
vraket är från ett danskt fartyg som sänktes 19–20 no
vember 1658 med avsikt att blockera farleden och den
inneslutna svenska flottan. En studie av historiska kartor
och uppgifterna om fartygssänkningarna visar en fortsatt
osäkerhet gällande vrakets identitet. Dessutom kvarstår
frågor om lämningens utsträckning och bevarandestatus
eftersom den är överlagrad.
Bohusläns museums bedömning av lämningarnas
vetenskapliga värde är till fördel för Landskrona 52. Vra
ket efter Svärdet har ett högt värde både som fartygskon
struktion och för dess innehåll av fartygsutrustning, per
sonliga tillhörigheter och en förmodad hög andel mänsk
liga kvarlevor ( osteologiskt material ). Landskrona 53/56
å andra sidan har ett begränsat värde, vilket framför allt
är kopplat till fartygskonstruktionen. Ett borttagande
genom undersökning av Landskrona 53/56 bedöms av
Bohusläns museum som accepterbart ur ett kulturmiljö
perspektiv. En farledsutvidgning åt söder skulle dock
kunna få negativa konsekvenser för Landskrona 9 :2, for
tifikationen på Gråen, Adolf Fredriks fäste.
För Landskrona 52, Svärdet, presenteras tre åtgärds

förslag. Dessa är Noll-alternativet, Borttagande genom
undersökning och In-situbevarande. Det första alterna
tivet medför inga förändringar men skulle i praktiken
omöjliggöra en farledsutvidgning åt nord. Ett bort
tagande genom undersökning bedöms som en acceptabel
åtgärd ur ett kulturmiljöperspektiv, och skulle möjlig
göra en farledsutvidgning år nord. Ett in-situbevarande
bedöms vara komplicerat att konstruera och underhålla
över tid. Dessutom skulle det omöjliggöra en farledsut
vidgning åt nord.

Bakgrund
På uppdrag av Trafikverket och enligt beslut av Läns
styrelsen Skåne har Bohusläns museum genomfört en
marinarkeologisk utredning som omfattar RAÄ Lands
krona 52, 53 och 56. Samtliga av dessa är fartygsläm
ningar från tidigmodern tid enligt Riksantikvarie
ämbetets fornminnesregister ( FMIS ). Arbetet föranled
des av Trafikverkets planering kring förbättringsarbeten i
Landskrona farled och hamn. Resultatet av utredningen
skall ingå i den åtgärdsvalsstudie utifrån vilken Trafik
verket förväntas presentera alternativa lösningar för det
framtida arbetsföretaget.
Syftet med utredningen var att fastställa i vilken om
fattning de berörda fornlämningarna kommer att berö
ras av det planerade arbetsföretaget, bedöma lämning
arnas antikvariska status samt uppskatta kostnaden för
en slutundersökning av respektive lämning. I detalj var
arbetsuppgifterna uppställda som följer :
• Byråarbete: att sammanställa befintliga uppgifter gäl
lande fartygstyp, status vid förlisningen och historik
kring respektive fartyg som vrak och fram till idag.
• Fältarbete : att besiktiga respektive fartygslämning.
Utifrån vad som är synlig fartygskonstruktion ovan
botten ( och i rännan ) och genom sondering göra
en första uppskattning om utbredningen av respek
tive fartygslämning. Som stöd för detta arbete görs
även en begränsad geofysisk uppmätning med side
scansonar.
• På grundval av det nya kunskapsläget göra en be
dömning av respektive lämnings vetenskapliga och
pedagogiska värde.
• På grundval av det nya kunskapsläget göra en upp
skattning av omfattningen av en eventuell framti
da slutundersökning av respektive fartygslämning.

Landskrona farled
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Figur 3. Utsnitt ur FMIS med fornlämningarna Landskrona 52 och 53/56 markerade med angivna utredningsområden.
Söder om farleden och hamnbassängen ligger Gråen med dess fortifikation Adolf Fredriks fäste ( Landskrona 9 :2 ).
Karta Riksantikvarieämbetet.

Ett borttagande skulle emellertid kräva en före
gående förundersökning.
De två utredningsområdena var formellt begränsa
de till 100×100 meter för respektive lämning, på basis
av positionsuppgifter angivna i FMIS ( figur 3 ). Lands
krona 52 på den norra sidan av Landskrona farled anges
vara vraket efter det svenska örlogsskeppet Svärdet/Nya
Svärdet, vilket förliste i samband med slaget i Öresund
i oktober 1658. Landskrona 53 och 56 har praktiskt ta
get identiska positionsuppgifter och attributdata, vilket
initialt antogs vara en registerdubblet. De knapphän
diga uppgifterna i FMIS anger att detta skall ha varit
ett danskt fartyg, möjligen en brännare som blev vrak i
samband med aktuellt sjöslag.

Metod
Byråmässig sammanställning
Utredningen har framför allt omfattat en inläsning och
sammanställning av tillgänglig arkeologisk dokumenta

tion och ärendehandlingar. Det historiska ledet i vrakens
tillkomst har begränsat sig till en sammanskrivning av de
samtida händelser som ledde fram till Svärdets förlisning
och de följande marina stridigheterna vid Landskrona
under november 1658. Beskrivning av slaget i Öresund
1658 har framför allt hämtats från de danska marinhis
torikerna Askgaard 1974, Probst 1996, och i mindre ut
sträckning från Zettersten 1903 och Ericson et al 2003.
Utredningen har inte omfattat någon faktisk arkiv
forskning av skriftligt källmaterial, då det låg utanför
uppdragets ramar. Uppgifter om örlogsskeppet Svärdet
är främst hämtade från Halldin 1963, Lindquist 1976 och
där anförda källor. Identiteten på vraket Landskrona
53/56 är översiktligt efterforskats genom Askgaard 1974,
webbpublicerade danska skeppslistor och historiska lo
kala kartor och kort. Arbetet omfattar även en genom
gång av det svenska Riksarkivets samtliga webbpubli
cerade historiska kartor och sjökort över Landskrona,
hamn- och farledsmiljö. Av dessa presenteras de som
visar de historiska vrakens belägenhet inom de båda
utredningsområdena.
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Dykbesiktning
Fornlämningarna Landskrona 52 och 53/56 besiktigades
under vecka 46, 2018. De enda reella positionsuppgifter
na som fanns tillhands var uppgifter från FMIS. Därtill
fanns även någon enstaka analog uppgift med Svärdet
inprickat på sjökortet. Eftersom man kunde befara att
lämningarna åtminstone till delar var översedimente
rade utfördes först en geofysisk uppmätning med side
scansonar ( frekvens 340 och 680 kHz ). Uppmätningen
hade även som syfte att ge en översiktlig bild över expo
nerade delar av lämningarna, främst i form av samman
hållna eller utspridda skrovdelar, barlaststen, kanoner
eller andra typer av större fyndobjekt.
Eftersom både Landskrona 52 och 53/56 visade sig
vara överlagrade så genomfördes sondering dels för att

lokalisera lämningarna, dels för att få en grov uppfatt
ning om deras utsträckning. Måttband lades ut i an
slutning till angivna positioner, orienterade i ungefär
lig öst–väst respektive nord-syd. Inom Landskrona 52
utfördes nästan all sondering med en två meter lång
stålsond. Sonderingsintervallet var varje hel meter, och
dokumenterades med koordinat, vattendjup, kontakt
djup och förment kontakttyp. För Landskrona 53/56
tillämpades sondering överlag på varannan meter och
till stora delar med en-meterssond. När ett kluster med
kontakter väl påträffades förtätades sonderingarna med
den längre sonden. Resultaten är överförda till en planplott. Bilddokumentationen består av några miljöbilder
från de båda lokalerna.

Figur 4. C.J. Visschers gravyr som illustrerar slaget i Öresund 27 oktober 1658, mellan de svenska och holländska flottorna.
Bild Prælium navale inter Belgas et Suecos Ao 1658. Utan år ( efter 1658 ).

Landskrona farled
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Figur 5. Detalj ur Visschers gravyr. Bilden visar stridande fartyg i förgrunden, ön Ven och Landskrona där bortom. I Landskrona
hamn ( spegelvänd förvisso ) ligger den återsamlade svenska flottan. Utanför hamnen syns den förlista Svärdet med riggen
stickandes upp ovan vattnet.

Resultat byråmässig sammanställning

Slaget i Öresund

Det svenska örlogsskeppet Svärdet blev till vrak vid
Landskrona då det deltog i slaget i Öresund i slutet av
oktober 1658. Föranledningen till sjöslaget var det som
kallas kung Karl X :s andra danska krig ( Ericson el al
2003 :198ff ). Det första kriget i ordningen slutade med
freden i Roskilde 27 februari 1658. I augusti samma år
blossade konflikten återigen upp, vilket medförde att
svenska trupper startade ett nytt anfallskrig inom främst
Själland. Helsingör liksom Köpenhamn belägrades un
der hösten. Fästningen Kronborg vid Helsingör intogs,
och kvarstod gjorde endast Köpenhamn innan hela Dan
mark skulle ha varit besegrat.
Som stöd för krigföringen på land låg en stor del av
den svenska flottan i Öresund. En av flottans viktigaste
uppgifter var att blockera Köpenhamn så att inga för
nödenheter och militära förstärkningar kunde föras
in i staden från sjösidan, likväl som att förhindra den
danska flottan från att löpa ut. I slutet av oktober anlö
per emellertid en holländsk flotta med avsikt att bryta
den svenska flottblockaden och undsätta Köpenhamn.
Holländarnas motiv till denna intervention var farhågan

om ett alltför starkt svenskt inflytande i Östersjöområ
det. Med besittning av Danmark skulle den svenska sta
ten ha full kontroll över Öresund och de danska bälten,
och därigenom på eget bevåg kunna styra över, och be
skatta, all sjöfart mellan Östersjön och Nordsjön. I det
att Holland vid denna tid var en av Nordeuropas stora
sjömakter och handelsnationer var det av största vikt
att staten Danmark bestod, som motvikt till arvfienden
Sverige ( figur 4 ).
Dagen för sjöslaget den 29 oktober var den svens
ka flottan uppdelad i fyra eskadrar och bestod totalt
av drygt 40-tal skepp i varierande storlek och slag
kraft ( Ericson el al 2003 :198ff, Zettersten 1903 :414ff ).
Befälhavare för flottan var riksamiral Carl Gustaf
Wrangel. Hans holländske motpart var amiral Jacob von
Wassenaer van Obdam, som hade ett 30-tal örlogsskepp
till sitt förfogande. Sjöstriden beskrivs ha varit jämn och
hård, och slutade till holländarnas fördel, vilka därmed
kunde undsätta Köpenhamn. Den svenska sidan förlo
rade fem fartyg varav tre erövrades och två sjönk i stri
den ( kompaniskeppet Morgonstjernan och Leoparden ).
Ur den holländska flottan förlorades bland annat ami
ralsskeppet Brederode ( Ericsson et al 2003 :202f ). Den
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svenska flottan återsamlades i Landskrona hamn, i skydd
av stadens citadell. Det är i samband med detta som
Svärdet förliser i farleden strax väster om staden, den 30
oktober ( figur 5 ).
Situationen blev nu den motsatta. En dansk-holländsk
flotta satte Landskrona i blockad, med de inneslutna
svenska fartygen. Blockaden upprätthölls till och med
den 30 november. Den danske marinhistorikern Probst
skriver att man även försökte skapa en mer perma
nent blockering genom att sänka fartyg i farleden. För
ändamålet utsågs några fartyg : det uttjänta örlogsskep
pet Justitia, två stora kofferdiskepp ( lastfartyg ), några
flöjter ( holländsk typ av fartyg ), skutor och två brän
nare ( brandskepp ). Dessa fartyg sägs ha blivit lastade
med sten och sänkta vid Landskrona 19–20 november
( Probst 1996 :308f ).
Denna sänkningsoperation beskrivs i detalj av marin
historikern Askgaard ( 1974 ). Danskarna påbörjade at
tacken den 19 november genom att skicka in två brännare
mot de svenska uppankrade fartygen i Landskrona hamn.
Ingen av dem nådde sina mål utan grundstötte på norra
respektive södra sidan av farleden. Efter dessa följer kof
ferdiskeppet Pax som var avsett att sänkas i rännan. Far
tyget sjönk på förhållandevis grunt vatten vid sydsidan
av rännan, och det beskrivs att »en god del syntes ovan
vattnet«. Därnäst följde Justitia och den holländska flöj
ten (namnlös), som enligt order skulle sänkas på vardera
sidan av Pax. Den förra träffade dock kusten för långt
åt nord och flöjten för långt åt söder. Dessa båda sattes
sedan i brand för att inte komma svenskarna till gagn.
Källäget är sedan oklart men möjligen skickade dans
karna även in fem skutor som sänkfartyg men mer säger
inte Askgaard. Dagen därpå sänder man in ytterligare
ett sänkskepp, kofferdiskeppet Hvide Løve. Detta anges
ha tvingats på grund utanför rännan, sannolikt för långt
åt nord om rännan ( Askgaard 1974 :264 ). Sammantaget
resulterade sänkningarna i att endast en del av farleden
blockaderades ( Probst 1996 :308f ).

Örlogsskeppet Svärdet
Samtida dokument säger att Svärdet hade tagit om
bord sårade och sjuka besättningsmän från andra fartyg
innan det begav sig in mot Landskrona. När det sedan
grundstötte i kanten till farleden, till följd av dålig ank
ring, skall det ha kantrat och lagt sig på sidan. Merpar
ten av besättningen uppges ha blivit undsatta, undanta
get de många sårade som var förlagda i hålskeppet, det

vill säga längs ned i fartyget ( Tidskrift för sjöväsendet
1900 ). Från maj året därpå finns en bärgarrapport ställd
till Amiraliteten i Stockholm. Man redovisar en hand
full bärgade kanoner av varierande kaliber och material
( järn och brons ) men att arbetet försvåras av att man
saknar nödvändig utrustning : […] wij hafwa inga tackel
som wij kan lijtha på, hwarken footblock eller kabell […]
( KrA, Landskrona 1661-05-23 ).
Svärdet kommenderades av kapten Jesper Svensson
Strussskjöld. Arkivuppgifter berättar att fartyget räk
nades som ett medelstort örlogsskepp för sin tid, vilket
betyder att det var 115–139 fot långt mellan stävarna, ett
deplacement motsvarande 200–300 läster och med en
bestyckning på 30 till 50 kanoner i varierande kaliber
( Zettersten 1903 :39 ). De specifika arkivuppgifter som
finns till hands om Svärdet går något isär. Marinhisto
rikern Zettersten uppger att Svärdet byggdes på Blasie
holmen i Stockholm av skeppsbyggmästaren Henrik
Hybertsson, dito Vasas byggmästare. Fartyget skall ha
tagits i bruk år 1625 och förlorats vid Landskrona 1658.
Zettersten uppger inga dimensioner på fartyget men
väl att det var på 300 läster, var bestyckat med 34–44
kanoner ( varierande över tid ) och att manskapet var
118-142 sjöfolk och 60-70 knektar ( Zettersten 1903 :585,
bilaga 10 ).
Mot Zetterstens uppgifter står historikerna Halldin
och Glete som båda anför att Svärdet, alt Nya Svärdet
byggdes på privatvarv i Västervik och stod färdig 1625
eller 1626 ( Halldin 1963 :144, Glete, s.9 ). Halldin upp
ger vidare att bestyckningen vid denna tid uppgick till
30 kanoner, varav arton 12-pundiga, åtta 3-pundiga och
fyra så kallade stenbössor. Bemanningen skall ha varit
70 sjöfolk och 150 övriga. Alla uppgifter sammantaget
står det dock klart att det är frågan om ett och samma
fartyg, eftersom »båda« fartygen ska ha förlorats vid sla
get i Öresund 1658.
Denna förväxling har sannolikt sin förklaring som
följer. Svärdet byggdes på ett privatvarv i Västervik av
byggmästare van Horn, men kom att köpas in av kronan
och utrustas som ett örlogsskepp. Svärdet ska då ha blivit
utrustat med artilleri och andra nödvändiga justeringar
( så kallat monterad) på Blasieholmen 1626 under ledning
av Hybertsson ( Lindquist 1976 och där anförda källor ).
Fartygets dimensioner uppges ha varit 40,5×10,1×4,75
meter ( L×B×D ), utrustad med 30 kanoner och med ett
lästetal på 300. Som jämförelse kan nämnas Vasas di
mensioner ; 47,7×11,2×4,75 meter och med lästetal 400
( Halldin 1963 : 144/tabell I, 150/tabell VI ).

Landskrona farled

Lyckpottan och Gripen
Fartygsnamnen Lyckpottan och Gripen förekommer
omväxlande för det vrak på historiska kartor och sjö
kort som till position överensstämmer med Landskrona
53/56. Medan det förra namnet endast är angivet en gång
( figur 6 ) så förekommer Gripen alt Gypen fyra gånger.
Även noteringen ett danskt vrak förekommer. Den histo
riska uppgiften om att danskarna skall ha sänkt fartyg i
farleden 19–20 november 1658 talar för att föreliggande
vrak kan vara danskt, även om dess identitet har visat
sig vara svår att fastställa.
I generallistan över fartyg i danska flottan återfinns
Lykkepotten, Lille Lykkepot och Store Lykkepot ( Den sor
te registrant ). Den första anges ha varit en fregatt sjösatt
1632 och slopad 1659 då den byggs om till kanonpråm.
De båda andra tas i tjänst 1630, som fregatt. Lille Lykke
pot ska ha utgått redan 1634 med Store Lykkepot togs ur
bruk först 1643–47. Även Probst listar Stora Lykkepot
men då som del av flottan vid årsskiftet 1656–57. Farty
get anges ha utgått från listan 1659 ( Probst 1996 :286. )
Tillgängliga arkivuppgifter säger inget om bruk som
brännare eller sänkare.
Gripen förekommer som ett mindre skepp i den dans
ka generallistan så sent som årsskiftet 1656–57, men
ska ha erövrats av svenska styrkor då det låg infruset i
Nyborg, Fyn, under början av 1658 ( Probst 1996 :296f ).
Uppgiften styrks av uppgifter i generallistan, vilket även
anger att fartyget var en jakt och bytte namn till Den
danske grib när den kom i svensk ägo.

Vraken på historiska kartor
Föreliggande utredning omfattar inga specifika arkivstu
dier som berättar om Svärdet och samtida bärgningar på
vraket. Däremot har det gjorts en genomgång av scannade
historiska kartor. Eftersom den omfattande fortifiering
en av Landskrona var ett pågående byggprojekt från det
att Skåne blev svenskt och fram till mitten av 1800-ta
let så finns det mängder av kartor, planer och ritningar
över staden och dess anslutande hamn och farled. Allt
var mer eller mindre upprättat för och av Fortifikations
verket och dess föregångare. I kartmaterialet kan man
återkommande se två vrak inritade, som är lokaliserade
i farleden väster om staden. De båda överensstämmer i
position med fornlämningarna Landskrona 52 och 53/56.
Vraksymbolerna är oftast namngivna med Svärdet respek
tive Lyckpottan eller Gripen. Med det senare namnet upp
står då även frågan om identiteten för Landskrona 53/56.
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Vid denna kartinventering har det framkommit cirka
femton kartor och kort med vrak återgivna i hamn- och/
eller farledsmiljön, som spänner om perioden 1665 till
1831. En av de äldsta är en batymetrisk karta av farle
den och hamnen, där tre vrak finns återgivna ( figur 7 ).
Landskrona 52 noteras som Schipp het Swert welch op sin
siedr leyt ( skeppet Svärdet som ligger på sin sida ), Lands
krona 53/56 som Het deensche wraech ( ett danskt vrak ),
och vid den ungefärliga platsen för Landskrona 54/55
noteras ett tredje vrak med texten Het gesoncheb shipp
geneent Samson ( ett sjunket skepp som heter Samson ).
Denna uppmätning finns i några mer bearbetade versio
ner. En av de senare visar att Svärdet ligger på 27 fots djup
vid den norra delen av farleden ( figur 8 ). Landskrona
53/56 är noterat som das alte wrack och på 4–5 fots djup.
Ett av de största batymetriska korten har dessvärre
en osäker datering. Texten är på svenska vilket ger en
fingervisning om att den bör dateras till första hälften
av 1700-talet. Kortet återger hela farleden och hamn
området samt de omslutande grundbottnarna med djup
och bottenbeskaffenhet. Tre vrak finns på kortet och
är namngivna Sverdet, Simson och Lyckpottan ( figur 6 ).
Detta är också första gången som Landskrona 53/56 är
namngivet. Liksom på de äldre redovisade korten har
vraken samma orientering ; Svärdet ligger i öst–västlig
riktning, Landskrona 53/56 i nord-sydlig in på grunt vat
ten och Simson parallellt med strandlinjen. På en små
skalig stadsplan från 1680 kommer en ny identitet på
Landskrona 53/56. Den benämns här Gripen ( figur 9 ).
Gripen finns även på ett batymetriskt kort daterat till
1699, där även Svärdet ( på 18 fot ) och Simson är återgiv
na ( figur 10 ). Samma situation kvarstår på två stora kort
från 1713 ( figur 11, 12 ), medan en plan år 1725 visar Grypen bredvid Simson nära Gamla skeppsbron ( figur 13 ).
Denna förmodade lapsus motbevisas på ett batymetriskt
kort, även det från 1725 ( figur 14 ). På detta kort är vra
ken inritade som fartygskonturer efter hur skroven är
orienterade på havsbottnen. Svärdet ligger med fören i
väster medan Gripen är inritad med 2/3-delar in på grunt
vatten och med fören åt söder. En notering på planen
säger att 230 fot från Svärdet ligger sänkaren.
1738 återfinns de tre vraken återigen på sina »vanli
ga« positioner. Landskrona 53/56 är här noterad som
eine Dänische wrack ( figur 15 ). På en kombinerad forti
fikations och batymeterisk karta från 1786 återfinns två
vraksymboler men utan namn. Slutligen återfinns Svärdet som enda vrak på ett grandiost och detaljerat baty
metriskt kort från 1831 ( figur 16 ).
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Figur 6. Ett detaljerat batymetriskt kort med okänd datering. Utsnittet visar tre namngivna vrak, den befästa staden och gamla
och nya skeppsbron. Karta Krigsarkivet, K0033563_00001.

Landskrona farled

Figur 7. Kort över Landskrona stad, farled och hamn ( beskuren ). Kopia av den »carta som Jacob Dijkman författade efter
thess mätning på isen åhr 1665«. De tre aktuella vraken återgivna med symboler och textnoteringar. Karta krigsarkivet,
K0033560_00001.
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Figur 8 ovan. Utsnitt av ett batymetriskt kort från 1665 med vraken efter Svärdet och Landskrona 53/56. Vattendjupen angivna i
fot. Karta Krigsarkivet, K0033557_00001.
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Figur 9 till höger. På en stadsplan från 1680 finns de båda vraken Svärdet och Gripen. Karta Krigsarkivet, K0032883_00001.
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Figur 10. Utsnitt från en så kallad pliktkarta från 1699. Gripen/Grypen är lokaliserad till samma plats som på äldre kartor och
liksom Landskrona 53/56. Även Svärdet och Simson ligger inom kända positioner. Karta Krigsarkivet, K0033914_00001.

Figur 11. Grypen, Svärdet och Simson på ett kort från 1713. Karta Krigsarkivet, K0032890_00001.
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Figur 12 till vänster. De tre vraken och gamla respektive nya skeppsbron på ett kort från 1713. Karta Krigsarkivet,
K0033925_00001.
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Figur 13 ovan. Grypen har på denna plan från 1725 hamnat bredvid vraket efter Simson. Karta Krigsarkivet, K0033934_00001.
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Figur 14. Gripen och Svärdet på ett kort daterat 1725. Karta Krigsarkivet, K0033935_00001.
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Figur 15. En småskalig plan från 1738 med noteringar för Svärdet, Simson och eine Dänische wrack ( Landskorna 53/56 ).
Karta Krigsarkivet, K0033939_00001.
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Figur 16 till vänster. Utsnitt från ett batymetriskt kort från 1831. Svärdet inom markeringen. Karta Krigsarkivet, K0033407_00001.
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Svärdet som vrak
I denna sammanställning har uppgifter hämtats in från
Malmö museer och Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Från det förra omfattar materialet två pärmar med skri
velser, tidningsartiklar och underhandsrapporter om
vraket Svärdet. Material om de övriga vraken i hamnoch farledsmiljön är mycket begränsat. Sjöhistoriska
museet har tillhandahållit en pärm med arkivmaterial
från Svenskt marinarkeologiskt arkiv ( SMA ), gällan
de vraket Svärdet. Allt eller stora delar av innehållet i
registerposten Landskrona 52 i Fornsök är hämtat från
SMA, registerposten 922 :1. En tredje kunskapskälla är en
kort videosekvens från vraket Svärdet daterad 1999 ( Nya
Svärdet 1999, fotograf Michael Palmgren ).
En av de äldsta antikvariska noteringarna om vraket
Svärdet i handlingarna är en tidningsartikel från augusti
1959. En grupp sportdykare har då dykt på Svärdet och
visar upp mindre fynd för journalisterna (NST 31 augusti
1959). En handling daterad 1967 berättar att Landskrona
hamnförvaltning tog hjälp av sportdykare för att bättre
positionsbestämma vraket. Under senare delen av 1970-ta
let byggdes den så kallade Sundshamnen. Bygglovet före
gicks av en viss antikvarisk hantering. Bland annat finns en
handling rubricerad Preliminär utredning rörande förekomst
av vrak och andra fornlämningar i farvattnen vid Landskrona (C-O Cederlund, Sjöhistoriska museet, Stockholm,
dnr 2301:75). Denna byråinventering nämner bland annat
Svärdet förlist 1658 och vraket efter Simson alt Samson och
Gripen. Simson hörde också till den svenska flottan 1658,
vilken sjönk i hamnen 16 mars 1659 på 24 fots djup. Posi
tionen uppges vara 100 meter nord om silon i hamnen. I
anslutning till denna skall även vraket efter Gripen ligga,
en dansk brännare eller sänkare. Utredningen omnäm
ner även det svenska fartyget Papegojan, vars vrak uppges
ligga söder om hamnen, mot Lundåkrabukten. Slutligen
nämns en dansk sänkare lokaliserad nära Norra haken.
En möjlig identitet på vraket är Lyckpottan.
Att döma av handlingarna syntes inte ärendet om
Sundshamnen ha lett vidare till några marinarkeologiska
undersökningar. Däremot finns det från samma år, 18 juli
1975, en tillståndsansökan från Lunds universitets his
toriska museum, ställd till Riksantikvarieämbetet. Med
motivering att sportdykare hade iakttagit en kanon vid
Svärdet så ville man göra en besiktning. Det är inte känt
vad som blev av detta ärende men uppgiften om kano
nen är intressant.
I en skrivelse från Malmö museer ( Catharina Ing
elman-Sundberg ) till Riksantikvarieämbetet, daterad

10 februari 1981, görs en framställan om behovet av doku
mentation av vraket efter Svärdet. Man gör bedömningen
att fartygstrafiken och muddring av farleden har skadat
fornlämningen. I det att färjetrafiken på Köpenhamn
upphörde 1980 gavs nu bättre möjligheter till dykningar.
Vid en besiktning hösten 1981 gjordes en statusbedöm
ning som följer. Sand från den »övre delen av vraket fal
ler ned mot rännans [farledens] botten«. Detta leder till
exponering av fynd och fartygskonstruktionen, vilket
bland annat ökar risken för plundring. Med en ökad far
tygstrafik till Landskrona hamn befaras även en allmän
ökad risk för skador på vraket. Den beskrivna hotbilden
verkar inte ha resulterat i några åtgärder.
Under augusti–september 1984 genomförs muddring
ar av farleden, och i samband med detta skadas Svärdet.
Det finns en skrivelse daterad 18 augusti dito år ( okänd
författare ) som nämner att vrakdelar framkommit vid
muddring, bland annat grova bordplankor och spant.
Det befaras också att denna och tidigare muddringar
har underminerat vraket så att delar av fornlämningen
faller ned i rännan. Dock görs bedömningen att farty
gets undervattenskropp ( skrovet under vattenlinjen )
fortfarande ligger bevarad.
Denna muddringsincident föranledde arkeologen Per
Söderhielm vid Malmö museer att göra en besiktning
av fornlämningen ( 29 augusti ). I en underhandsrapport
daterad den 3 september 1984 beskriver han att mudd
ringen har orsakat ett kraftigt ras av sand/bottenmate
rial, vilket har frilagt ett tiotal konstruktionstimmer och
barlaststen. Därutöver fanns inga synliga fynd. Vraket
uppges ha sträckt sig mellan 2 till 10 meters vattendjup.
Denna rapport följs upp av ytterligare en besiktning
i november samma år, från vilken det finns mer doku
mentationsmaterial (Söderhielm 1984). Besiktningen ut
fördes under ledning av Per Söderhielm och resulterade
bland annat i en baslinjeplan med exponerade konstruk
tionstimmer och den relativa positionen för ytterligare
ett vrak ( figur 17 ). Med denna plan får man för första
gången en uppfattning om fornlämningens utsträckning.
Baslinjen är orienterad i nära nog öst–västlig riktning,
och så verkar även den bevarade skrovkonstruktionen
vara. Området med exponerade konstruktionstimmer
är 35 meter långt och 6–7 meter brett. De synliga tim
ren är koncentrerade dels till nollpunkten på baslinjen
i väst, dels till delsträckan 25 till 35 meter i öster. Dessa
»skeppstimmer« har dimensioner från 20×30×50 till
40×40×200 centimeter ( sida×sida×exponerad längd ).
Dokumentationen omfattar även en grov sektionsritning
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Figur 17. Den första översiktsplanen över Svärdet. Söderhielm 1984.

som visar timrens belägenhet i slänten till farleden, på
mellan 2 till 7 meters vattendjup. I övrigt kan noteras
att sportdykare iakttagit så kallat stortegel ( murtegel )
på vraket och att en snidad detalj ( maskaron ) tillvara
tagits vid muddring på/vid vraket 1970.
Det andra vraket uppmärksammas i Söderhielms
rapport och beskrivs ha påträffats av sportdykare redan
1975–76. Vad som namnges som »Vrak II« är en klink
byggd båt med okända dimensioner. Ett spant tillvara
togs vid muddringen 1984, varför man kan konstatera
att även denna lämning är skadad. I spantet fanns för
bindningarna av typen tränaglar, och det finns iaktta
gelser som säger att borden är drevade med nöthår. På
sektionsritningen ligger vraket vid släntens fot, på cirka
8 meters vattendjup. Räknat från baslinjen är detta 7–8
meter åt söder.
Undersökningen 1984 följdes upp av en kompletteran
de undersökning året därpå ( Söderhielm 1986 ). Arbetet
omfattade inmätning av punkter på vraket för att kunna
mäta eventuella rörelser i havsbottnen vid vraket pga
muddringarna. Det gjordes även en uppmätning med
bottenpenetrerande ekolod och insamling av prover för
dendrokronologisk analys av Vrak II. Resultaten säger
att skrovkonstruktionens bevarade längd bedömdes till
33 meter, vilket bekräftar dokumentationen från 1984.
Dessutom kom man till slutsatsen att skrovet ligger med

en 45-gradig slagsida åt söder. Resultat från den dendro
kronologiska analysen av Vrak II saknas, och kan inte
återfinnas i någon senare skrivelse. Söderhielm noterar
också att vid en ytterligare besiktning i december samma
år hade det skett en märkbar tillsandning av vraket. På
lagringen uppskattades till mellan 0,5 till 1,0 meter sand.
Med rapporten kommer en övergripande plan och
en sektionsritning ( figur 18–19 ). Planen omfattar san
nolikt den sammanhållna delen av skrovkonstruktio
nen som var exponerat ovan sanden vid tidpunkten för
undersökningen. Planen visar sannolikt de båda änd
skeppens kurvatur. Sektionsritningen är intressant då
den ger en bild av skrovsidans komponenter med bord,
spant, innergarnering och intimring, och inombords
möjligen en däcksnivå, eller durk. Huruvida detta är en
durk nederst i hålskeppet, eller ett ovanliggande tross
däck, framgår inte. Under förutsättning att däcket ligger
fast i sin vågräta konstruktion ger detta möjligheter att
bestämma skrovets lutning, såsom Söderhielm mycket
riktigt gör. En konsekvens av en 45-gradig lutning åt
söder är att den södra raden med stora grova konstruk
tionstimmer bör vara rester av huvuddäckets däcksbal
kar. Med dimensionerna 40×40 centimeter i genom
skärning, utlagda i intervallet 2–2,5 meter bör det vara
avbrutna däcksbalkar.
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Figur 18. Översiktsplan som visar vad som var exponerat av vraket Svärdet hösten 1985. Söderhielm 1986.

Figur 19. Sektionsritning med norra skrovsidan och en durk eller däcknivå. Söderhielm 1986.

Landskrona farled

I samband med muddring av farleden år 1990 utfördes
också en antikvarisk kontroll inför muddringen. Då
angavs att den ena skeppssidan låg på släntens översta
kant, och den motsatta skrovsidan på en platå på cirka
6 meters vattendjup. Kontrollen efter den genomförda
muddringen säger att inga ytterligare delar av vraket
hade framkommit.
Den senaste inrapporterade bevarandestatusen för far
tygslämningen är daterad till 1994, och uppger som föl
jer : vraket, som under några år varit helt övertäckt med
sand, har frilagts på en sträcka av cirka 40 meter. Spant
och konstruktionsdetaljer sticker upp omkring en meter
ovan bottnen. Tydliga spår efter grävskopan [mudder
skopa] syns långt inne i vraket ( FMIS : Landskrona 52 ).
I en videofilmning från sommaren 1999 finns en kort
sekvens som visar exponerade konstruktionstimmer
( foto Mikael Palmgren ). Av det som framträder verkar
det framför allt vara däcksbalkar som sticker upp 1–1,5
meter ur sandslänten ned mot djuprännan ( figur 20 ).
Dessa är då med all sannolikhet en del av fartygsläm
ningens södra skrovsida, som antas ligga på cirka sex
meters vattendjup.
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Resultat dykbesiktning
Sidescan sonaruppmätning av bottenområdet vid de
båda positionerna för vraken uppvisade inga synliga
spår efter aktuella vrak. Tre indikationer besiktigades
i anslutning till Svärdets position. Dessa visade sig vara
metallskrot och tångkoncentrationer. Vid Landskrona
53/56 besiktigades en indikation, vilken var en större ler
klump från muddring. Inom den uppmätta ytan påträf
fades således inga sonarindikationer som kunde kopplas
till något av vraken. Den totalt uppmätta ytan uppgick
till cirka 75 hektar ( figur 21 ).
Arbetet fortskred med besiktning och sondering uti
från de positionsuppgifter som är angivna i FMIS. För
Landskrona 52 ( Svärdet ) är detta 6193503/363180 ( Swe
ref 99 TM ) och för Landskrona 53 och 56 6193413/363181.
Miljön för Landskrona 52 är en slät men brant sand
slänt mellan grundbottnen på två–tre meters vatten
djup, och släntfoten på åtta–nio meters vattendjup ( fi
gur 22). Grundbottnen består av sand och stora samman
hängande ytor med ålgräs.

Figur 20. Foto från sommaren 1999 då en del av Svärdets skrovkonstruktion var exponerat ovan sand. Bilden visar en rad med
däcksbalkar från fartygets huvuddäck. Vattendjupet inom detta avsnitt är cirka 6 meter. Vy åt öster. Bild Palmgren.
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Figur 21. Farledsområdet uppmätt med sidescan sonar och några indikationer som besiktigades.

Figur 22. Bottenmiljön vid lämningen Landskrona 52, Svärdet, utgörs till merparten av en brant sandslänt ned mot farleds
rännans botten. Bilden visar måttband inom den östra delen av fornlämningen, som vid tillfället var helt överlagrad med sand.
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum/Pdyk.
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Figur 23. Rännans muddrade kant mot den södra sidan, i höjd med Landskrona 53/56, består av kompakta sediment med inslag
av svallad enstaka sten. Ovan dessa sediment finns tunnare sand-, grus- och gyttjelager som är beväxta med ålgräs.
Foto Marie Jonsson, Bohusläns museum.

Vid Landskrona 53/56 är det likaså en randzon mel
lan den grunda ålgräsbottnen på två–tre meters vatten
djup, och söder därom en sandslänt och farledsrännan.
Slänten är ganska flack och fyra till sex meter bred, och
har ett tunt sandlager. Övergången mellan slänten och
rännan är en tydlig mudderkant på cirka sex meters vat
tendjup vid aktuell position. Den muddrade profilen är
exponerad och visar underliggande kompakta sediment
( figur 23 ). Vattendjupet i rännan uppmättes inom denna
transsekt till drygt elva meter.

Landskrona 52 ( Svärdet )
I nära anslutning till den angivna positionen, på 3,3 me
ters vattendjup, påträffades ett större exponerat objekt
( cirka 0,5×1,0 meter ). Detta bestod av ett konglomerat
av trä och korroderad metall i vilket det även var inne
slutet mindre fynd/objekt som glasskärvor och något
icke-korrosivt metallobjekt ( figur 24–25 ). Ca tio meter
åt NV påträddes även en tunn ekplanka eller laggstav,
som stack upp ur bottnen. Den var välbevarad vilket sä
ger att den blivit frilagd ur havsbottnen relativt nyligen.
De båda fynden bedöms vara en del av fornlämningen.

28

Bohusläns museum Rapport 2018:28

Figur 24. Exponerad del av vraket Svärdet bestående av ett konglomerat av trä och korroderad metall med mera. Vy mot nord.
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum/Pdyk.

Utifrån det större fyndet gjordes sonderingar ned i
havsbottnen, till två meter som djupast. Totalt sondera
des längs tre linjer varav två var orienterade i öst–västligriktning och den tredje i nord–syd ( bilaga 1–2 ). Resulta
ten presenteras på en plan tillsammans med Söderhielms
planskiss från fältarbetetet 1984. Träffar med sondsta
ven finns koncentrerade framför allt till den östra delen
av skrovkonstruktionen, som var som mest exponerad i
samband med Söderhielms dokumentation ( linje A och
B ). Träffarna är till största delen kategoriserade som trä
känning (till skillnad från till exempel sten eller kompakt
sediment ). Djupangivelserna för träffarna anger inberäk
nat faktiskt vattendjup, med hänsyn till de föränderliga
förhållandena i sandbottnen. De dokumenterade sond
djupen vid tidpunkten finns i bilaga 2. Inom den västra
delen av linje A finns en enstaka träff som överensstäm
mer med vrakets västra kända utsträckning på den äldre
planen. Även träffen längst i öster motsvarar den sedan
tidigare kända östra utsträckningen. Detta ger en största

längd på 38 meter. Träffar på linje A spänner om mellan
6,7 och 7,25 meters vattendjup.
Den nord–sydliga linje B visar att den grundaste träf
fen på 2,5 meter tillika är den mest nordliga. Dessa träf
far är sammanhängande söderut till och med 6,2 meters
vattendjup, vilket motsvarar en sträcka på 16–17 meter
avräknat vinkelfaktorn. Därefter finns ett hopp ned till
tre känningar på mellan 9,2 och 9,55 meters vattendjup,
vilket utgör en sträcka på cirka tre meter. Sonderingen
på linje C gjordes ned till 1 meters sedimentdjup, utan
några träffar.

Landskrona 53/56
Några enstaka meter söder om den angivna positionen
påträffades historisk keramik. Detta var en halvt beva
rad trefotsgryta av rött lergods med invändig blyglasyr
( figur 26 ). Den kan grovt dateras till 1600-talet. Inom
dess närområde påträffades även ett halvt flintspån,
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Figur 25. Konglomeratet ligger på sandssläntens ovankant, på drygt tre meters vattendjup. Vy mot sydöst, ned mot rännan.
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum/Pdyk.

vilket sannolikt tillhör Kongemose-kultur ( 7700–6500
BP ). I ett gränsavsnitt mellan ålgräsbottnen och slänten
fanns en ansenlig mängd fragmenterad röd taktegel, som
är frameroderad till följd av farledsmuddringen. Fynd
området omfattar en cirka 12 meter lång sträcka längs
sondlinje B ( bilaga 3–4 ). Teglet kan endast grovt date
ras till tidigmodern tid eller senare.
Med fyndplatsen för trefotsgrytan som utgångspunkt
utfördes en systematisk sondering inom den grunda
havsbottnen. Det lades ut sju linjer vilket täckte en yta
om cirka 100 meter i öst–västlig riktning och 20 meter i
nord–sydlig. Resultatet gav en koncentration med träffar
med träkänning inom en 11×12 stor yta, drygt 20 meter
öster om fyndplatsen för trefotsgrytan. Medan botten
ytan är en jämn ålgräsbotten säger träffarna att det finns
ett solitt objekt på 0,8–0,9 meters djup ned i bottnen
(figur 27). I omräknat vattendjup motsvarar detta 3,3–3,7
meter. I området i stort dokumenterades en varvig strati
grafi med gruslinser och kompakta sediment.

Figur 26. Del av en trefotsgryta i rödgods som påträffades
ytligt i området för Landskrona 53/56. Foto Lovis Bergstrand,
Bohusläns museum.
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Figur 27. Bottenytan inom området för Landskrona 53/56 består av gyttjig sand och ålgräsvegetation.
Foto Marie Jonsson, Bohusläns museum.

Slutsatser samt åtgärdsförslag
Landskrona 52 ( Svärdet )

Landskrona 52, vraket efter Svärdet, är återlokaliserat
och besiktigat. Lämningen var vid denna tidpunkt helt
överlagrad med sand. Den antikvariska historiken visar
dock att detta är ett ombytligt förhållande, med erosion
och tillsandning. Trots upprepade ingrepp i fornläm
ningen i samband med farledsmuddring över tid, ser
den sammanhållna skrovkonstruktionen ut att bestå.
Utifrån sonderingarna, och i relation till Söderhielms
planskiss 1985, beräknas den bevarade sammanhållna
skrovkonstruktionen vara 38–40 meter lång. Bredden
är initialt beräknad till 16 meter, vilket kan jämföras
med Söderhielms uppgift om 10 meter. Differensen kan
sannolikt förklaras med utfallna partier av skrovet. Att
det östra ändskeppet ( möjligen aktern ) har varit mest
exponerat kan antingen tyda på mer ingrepp från his
toriska muddringar, eller att det västra ändskeppet lig
ger på större djup. Sandlagret på skrovkonstruktionen

var vid tiden för dykbesiktningen mellan 0,05 till mer
än 2 meter djupt. Eftersom ingen grävande undersök
ning tidigare är gjord så är det svårt att i detalj säga hur
mycket av skrovkonstruktionen som är bevarad, vilka
fynd lämningen innehåller och hur bevarandestatusen är
idag. På basis av Söderhielms dokumentation 1985 kan
man emellertid våga påstå att nära hälften av skrovkon
struktionen är bevarad. I jämförelse med skeppet Vasas
tvärskeppsektion kan Svärdets situation presenteras som
i figur 28. Fartyget grundstötte, lade sig på babords sida
( med aktern in mot land ) och sjönk i kanten på rännan.
Söderhielm uppskattade skrovets lutning till omkring 45
grader åt söder, vilket bekräftar uppgiften om att farty
get skall ha lagt sig på sidan i samband med förlisningen.
Raden med avbrutna grova däcksbalkar som syns på vi
deon 1999 stödjer denna tolkning.
Figur 28 visar två hypotetiska skärningar mellan styr
bords skrovsida, ovan slaget, och över mot babordssidan
strax ovan fartygets huvuddäck. Till skillnad mot Vasa
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Landskrona farled
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batteridäck

trossdäck

lodlinje

förrådsdurk

0

1

2

3

4

5

10 m

Figur 28. Tvärskeppssektion med två hypotetiska skärningar för vad som är bevarat av Svärdets skrovkonstruktion. Förlagan är
en redigerad version av Vasa, ur Halldin 1963.

har Svärdet endast haft ett genomgående batteridäck.
Därtill bör det funnits ett ovanliggande halvdäck, men
detta är nog sannolikt marginellt bevarat. De kano
ner som bärgades åren efter förlisningen har sannolikt
främst hämtats från styrbordssidan, och den bestyck
ning som stått på halvdäcket. En första volymberäk
ning, baserad på skärningen, är 300 kubikmeter inom
den sammanhållna skrovkonstruktionen. Innehållet
är allt från konstruktionstimmer ( helt och nedbrutet ),
barlast ( sten ), skeppsutrustning som artilleri- och am
munition, riggdetaljer, tågvirke och stora mängder lagg

kärl för livsmedel och dryck. Därtill kan man förvänta
sig personliga tillhörigheter och sannolikt en hel del
mänskliga kvarlevor.
Vad gäller det så kallade Vrak 2, nedanför Svärdet, gjor
des inga iakttagelser. Möjligen är sonderingskänningen på
9,2–9,55 meters djup det mindre vraket, men med avseen
de på den generella tillsandningen på Svärdet är det svår
bedömt. Enligt muntlig uppgift från Landskrona hamn
utfördes den senaste underhållsmudringen ( sandsug
ning ) för ett tiotal år sedan, vilket i hög grad är en faktor
för bedömningen om lämningens bevarandestatus idag.
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Landskrona 53/56
Inom området för den angivna positionen för Lands
krona 53 och 56 påträffades ingen synlig fartygslämning.
Genom intensiv sondering avgränsades ett cirka 11×12
meter stort område som har tolkats som en konstruktion
av trä och sten, en knapp meter under bottenytan. Det
skall understrykas att tolkningen är preliminär. Fynd av
taktegel ( barlast ? ) och 1600-talskeramik kan tala för att
det ligger en fartygslämning inom området.
Marinhistorikern Askgaard ger en detaljerad bild av
operationen med danska sänkskepp 19–20 november
1658. Likaså kan man följa ett vrak inom området på
historiska kartor och sjökort, varav ett anger vattendju
pet för vraket till endast 4–5 fot ( 1–2 meter ). Detta ta
lar för att det finns ett eller flera vrak på båda sidor av
Landskrona farled. Ligger Landskrona 53/56 nedbru
ten och översedimenterad, som sonderingen på södra
sidan antyder, eller har det tidigt muddrats bort utan
någon notis ? Det bedöms som nödvändigt att ta upp
några provgropar för att avgöra frågan. I ett byråmäs
sigt hänseende anser Bohusläns museum att lämning
en i det fortsatta ska anges som Landskrona 53, medan
Landskrona 56 stryks.

Bedömning av bevarandevärde
och åtgärdsförslag
Bedömningen i det följande är under förutsättning av
den fysiska lämningen Landskrona 53/56 kan bekräftas
genom vidare arkeologiska insatser.
Landskrona 53/56 har ett förment lägre vetenskapligt
bevarandevärde än Landskrona 52 ( Svärdet ). Som fartyg
klargjort för sänkning har det varit tömd på utrustning
och besättningens personliga tillhörigheter. Potentialen
är dock hög vad gäller det skeppsteknologiska värdet.
Landskrona 52 å andra sidan har ett högt vetenskapligt
värde både som fartygskonstruktion ( bland annat som
jämförelseobjekt till Vasa ) och med stor sannolikhet
även för bevarad utrustning och personliga tillhörig
heter. Det finns dessutom stora förutsättningar att
påträffa mänskliga kvarlevor ( osteologiskt material ) i
vraket. Osteologiska analyser från denna typ av slutna
miljöer speglar både besättningens och knektarnas ur
sprung, livsbetingelser och mer direkt vilka trauman som
de skadade fick vid sjöslaget.
I bedömningen av bevarandevärdet måste man emeller
tid även ta hänsyn till bevarandeförutsättningar över tid.
Landskrona 53/56 ligger överlagrat på en grund botten,

bunden med sammanhängande ålgräs. Risken för ero
sion och friläggning bedöms som liten. Närheten till
Gråen och den frodiga bottenvegetation skulle möjligen
kunna vara förklaringen till denna ackumulationsbott
nen. Ett borttagande genom undersökning av Landskro
na 53/56 bedöms av Bohusläns museum som görligt ur
ett kulturmiljöperspektiv. Breddning av farleden åt söder
skulle även innebära ingrepp i nära anslutning till forti
fikationen Adolf Fredriks fäste, Landskrona 9 :2. Vilken
påverkan detta skulle kunna medföra på anläggningens
grundläggning och stabilitet, direkt och över tid, bör i
så fall förslagsvis noga utredas innan beslut om åtgärd.
Miljön för Landskrona 52 är en annan. Den omfat
tar både grund ålgräsbotten men framför allt en brant
sandslänt som närmast är att betrakta som en trans
portbotten, dvs omväxlande erosion och sedimentation.
Faktorerna till denna dynamik är av allt att döma både
mänskliga och naturliga. Det bedöms som komplicerat
att med någon större noggrannhet beräkna miljöns dy
namik, och därmed de hotbilder som skulle uppstå vid
olika friläggningsscenarios. Den större friläggningen
1984 påstods ha uppkommit till följd av muddring i an
slutning till lämningen. Om även naturliga faktorer sam
spelade med denna process är ovisst men får anses som
sannolikt. Inte minst har strömmar och vågrörelser en
stor påverkan inom den grunda delen av fornlämningen.
Inget övervakningsprogram finns som skulle kunna
ge data om sandbottnens förändring över tid. Försök
gjordes initialt 1985 att starta en kontinuerlig mätning,
utifrån hotbilden att skrovkonstruktionen kunde glida
ned i rännan. Studien fullföljdes aldrig, vilket betyder att
miljöprocesser, faktorer och påverkan på fornlämningen
är lika okända idag som tidigare. Trots brist på mätbar
data vill Bohusläns museum presentera tre åtgärdsför
slag, som hoppas hjälpa ärendet vidare i planeringen.
Åtgärdsförslagen är Noll-alternativet, Borttagande genom
undersökning och In-situbevarande ( in-situ=på plats ).
Noll-alternativet betyder ingen åtgärd, och skulle san
nolikt innebära en känd situation med omväxlande ero
sion och överlagring. I det fall man då underhållsmuddrar
och/eller fördjupar farleden skapas återigen förutsätt
ningar för en process som kan leda fram till undermine
ring av skrovkonstruktionen, och att den, eller delar, löper
risk att falla ned i rännan. Bohusläns museum anser att
noll-alternativet skulle vara den sämsta åtgärden ur ett
kulturmiljöperspektiv. Alternativet innebär att farleden
inte kan utvidgas åt nord samt att en skyddzon bör upp
rättas i rännan inom vilken ingen muddring bör utföras.

Landskrona farled

Borttagande genom undersökning skulle förstöra forn
lämningen. Undersökningen skulle å andra sidan säkra
mycket kunskap om fartyget som konstruktion, arbets
plats och som vittnesbörd om slaget i Öresund, ett av
1600-talets största drabbningar i norra Europa. Kun
skapuppbyggnad genom arkeologisk undersökning, do
kumentation och en selektion av fynd bedöms som ett
bra alternativ till In-situbevarande. Ur ett kulturmiljö
perspektiv anser Bohusläns museum att ett borttagande
är en accepterbar åtgärd jämfört med ett in-situbevaran
de. Alternativet skulle innebära att farleden kan utvidgas
åt nord ( med avseende till aktuell fornlämning ).
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Åtgärden In-situbevarande betyder att man försöker
säkerställa ett fortsatt bevarande av fornlämningen på
plats. Åtgärden skulle kräva att man konstruerar och
underhåller en skyddsanordning vilken säkerställer en
bra bevarandemiljö. Givet den extrema miljön skulle det
förmodligen krävas en stor och bastant konstruktion
( spontlåda ? ) för att uppnå målet. Denna konstruktion
i sig skulle möjligen då kunna bli en navigationsfara för
sjötrafiken. Alternativet skulle innebära att den plane
rade farledsutvidningen inte kan utföras längs den norra
sidan av befintlig farled.
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Bilaga 1. Plan över Landskrona 52, med skiss över fartygskonstruktionen ( Söderhielm 1986 ) och sonderingsresultat vecka 45 2018
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Bilaga 2. Tabeller med sonderingsresultat över Landskrona 52, vecka 45 2018
Linje Söder mot Norr. Sondering 2m-stav.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

17

10,3

Ingen

16

10,1

1,5

11,6

Ev lera

15

10,8

1,8

12,6

Ev lera

14

9,6

Ingen

13

9,2

Ingen

12

8,9

Ingen

11

8,5

Ingen

10

8,1

1,3

9,4

Trä

9

7,7

1,85

9,55

Trä

8

7,4

1,8

9,2

Trä

7

6,9

Ingen

6

6,6

1,9

8,5

Ev lera

5

6,1

1,9

8

Ev lera

4

5,7

0,5

6,2

Trä

3

5,4

0,95

6,35

Trä

2

4,9

0,9

5,8

Trä

1

4,5

1

5,5

Trä, mjukt

0

4,1

0,8

4,9

Trä, mjukt. Bojpunkt_1.
Position 55 52.0589
12 48,8082 (Wgs84)

3,4

0,05

3,45

Trä

-2

3,1

0,2

3,3

Trä

-3

2,7

0,5

3,2

Trä

-4

2,4

0,4

2,8

Trä

-5

2,3

0,5

2,8

Trä

-6

2,1

0,65

2,75

Trä

-7

2

0,75

2,75

Trä

-8

1,9

0,6

2,5

Trä

-9

1,9

Ingen

Lera

-10

1,9

Ingen

Lera

2
Linje Öster mot Väster. Sondering 2m-stav.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

-20

6,3

Ingen

-19

6,3

Ingen

-18

6,3

Ingen

-17

6,3

1,3

-16

6,3

Ingen

-15

6,3

1

-14

6,2

Ingen

-13

6,1

Ingen

-12

6,1

Ingen

-11

6

1,9

-10

5,9

Ingen

-9

5,9

Ingen

-8

5,8

0,9

-7

5,7

Ingen

-6

5,7

-5

Omräknat vattendjup

Beskrivning

Övrigt

Lerbotten

Lerbotten
7,6

Hårt/lera

7,3

Sten/hårt

7,9

Sten/hårt

6,7

Trä

1,5

7,2

Trä

5,6

1,3

6,9

Trä

-4

5,6

1,25

6,85

Trä

-3

5,5

0,9

6,4

Trä

-2

5,5

1,05

6,55

Trä

5,4

0,9

6,3

Trä

0

5,4

1,5

6,9

Trä

1

5,3

1

6,3

Trä

2

5,2

0,75

5,95

Trä

3

5,3

1

6,3

Trä

4

5,3

Ingen

5

5,2

Ingen

6

5,2

Ingen

7

5,1

Ingen

8

5,2

Ingen

9

5,2

Ingen

10

5,2

Ingen

11

5,2

Ingen

12

5,2

Ingen

Ö-v bandet 1,5m
korsar n-s bandet
på 2,9m.

2
Linje Öster mot Väster. Sondering 2m-stav.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

13

5,3

Ingen

14

5,3

Ingen

15

5,3

Ingen

16

5,3

Ingen

17

5,3

Ingen

18

5,3

Ingen

19

5,3

20

Övrigt

1,8

7,1

Trä

5,3

1,9

7,2

Trä

Bojpunkt_2. 55
52,0587 12
48,7907

21

5,3

Ingen

22

5,3

Ingen

23

5,3

Ingen

24

5,3

Ingen

25

5,3

Ingen

26

5,3

Ingen

27

5,3

Ingen

28

5,3

Ingen

29

5,3

Ingen

29,5

5,3

Ingen

30

5,3

1,95

7,25

Trä

Ingen kontakt
direkt n och s om
30m punkten.

31

5,3

Ingen

32

5,3

Ingen

33

5,3

Ingen

34

5,3

Ingen

35

5,3

Ingen

2
Linje ö mot v vid släntfoten. 1m-sond. Noll-punkten på 12m n-s bandet.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

1

8,8

Ingen

2

8,9

Ingen

3

8,9

Ingen

4

8,8

Ingen

5

8,8

Ingen

6

8,8

Ingen

7

8,9

Ingen

8

9

Ingen

9

8,8

Ingen

10

8,8

Ingen

11

8,9

Ingen

12

8,7

Ingen

13

8,8

Ingen

14

8,8

Ingen

15

8,8

Ingen

16

8,8

Ingen

17

8,7

Ingen

18

8,7

Ingen

19

8,8

Ingen

20

8,7

Ingen

21

8,7

Ingen

22

8,6

Ingen

23

8,7

Ingen

24

8,6

Ingen

25

8,5

Ingen

omräknat vattendjup

Beskrivning

0

4,6

D

4,8

5,3

4,8

5,6

4,7

5,5

2

4

ingen träff

träff – sten

6

8

träff – hårt sediment

träff – trä

inmätt position

4,7

5,3

A

10

5,0

5,5

4,8

5,5

4,4

5,4

4,1

5,5

3,8

5,6

20 m

3,85

5,6

3,75

5,4

3,7

5,5

3,6

5,6

3,6

5,5

2,9

5,3

3,5

5,3

3,5

5,2

3,5

5,0

3,5

5,1

C

3,3

5,0

3,6

5,2

3,6

5,0

3,6

5,0

3,9

5,0

3,4

5,3

5,3

5,4
5,4

5,5

3,8
3,6 3,1 3,5 3,3 3,6 3,7

5,25

2,7

2,5

2,55

2,65

3,0

3,1
2,1

2,2

2,3

2,2

F

2,75
3,0

2

5,45
5,4

B

2,6

2,8

2,6

3,73,7 3,7 3,7 3,7 3,7

2,25
2,5

5,4

4,1 Pos

2,15

2,2

2,8

3,7

5,2

3,1

3,7

5,1

2,6

3,6

4,95

3,2

3,6

3,9

5,2

Pos 1

1,7

3,8

1,65

G

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

E

N

3

Bilaga 3. Plan med sonderingsresultat över Landskrona 53/56, vecka 45 2018
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Bilaga 4. Tabell med sonderingsresultat över Landskrona 53/56, vecka 45 2018
Linje A. Bojpunkt 1 mot väst. 3-4m syd om rännans mudderkant
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

0

4,2

Ingen

2

4,2

0,8

5

Kompakt sediment

4

4,4

0,7

5,1

Kompakt sediment

6

4,4

0,6

5

Kompakt sediment

8

4,7

0,5

5,2

Kompakt sediment

10

4,7

0,6

5,3

Kompakt sediment

12

4,7

0,6

5,3

Kompakt sediment

14

4,9

0,6

5,5

Kompakt sediment

16

5

0,6

5,6

Kompakt sediment

18

5

0,5

5,5

Kompakt sediment

20

5

0,4

5,4

Kompakt sediment

22

5,1

0,5

5,6

Kompakt sediment

24

5,2

0,4

5,6

Kompakt sediment

26

5

0,5

5,5

Kompakt sediment

28

4,9

0,5

5,4

Kompakt sediment

30

5

0,5

5,5

Kompakt sediment

32

5,2

0,3

5,5

Kompakt sediment

34

5,1

0,4

5,5

Kompakt sediment

36

5,1

0,5

5,6

Kompakt sediment

38

4,9

0,4

5,3

Kompakt sediment

40

4,8

0,5

5,3

Kompakt sediment

Ytfynd av trefotsgryta.

4
Linje B. Bojpunkt 1 mot öst. 3-4m syd om rännans mudderkant
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

2

4

0,95

4,95

Grus-sten

4

4,1

Ingen

6

4,3

0,9

5,2

Komptakt sediment.

8

4,3

0,9

5,2

Komptakt sediment.

10

4,3

0,7

5

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

12

4,2

0,8

5

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

14

4,2

0,8

5

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

16

4,6

0,7

5,3

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

18

4,6

0,65

5,25

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

20

4,6

0,7

5,3

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

22

4,6

0,8

5,4

Komptakt sediment. Taktegel i bottenytan.

24

4,7

0,8

5,5

Lera/grus?

26

4,7

0,7

5,4

Komptakt sediment.

28

4,7

0,75

5,45

Sten.

30

4,7

0,7

5,4

Komptakt sediment.

32
34
36
38
40

4
Linje C. Bojpunkt 1 mot syd.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

2

2,9

Ingen

4

2,6

Ingen

6

2,3

0,9

3,2

Kompakt sediment.

8

2,1

Ingen

Känning av horisonter.

10

2,1

Ingen

Känning av horisonter.

12

2

Ingen

Känning av horisonter.

14

1,7

0,95

2,65

Känning av horisonter.

16

1,8

0,75

2,55

kompakt sediment, gruslager.

18

1,8

0,7

2,5

Sten.

20

1,9

0,8

2,7

Kompakt sediment.

4
Linje D. 5m på C mot väst.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

2

2,3

Ingen

4

2,5

Ingen

6

2,5

Ingen

8

2,5

Ingen

10

2,5

Ingen

12

2,6

0,2

2,8

Kompakt sediment.

14

2,6

Ingen

16

2,6

Ingen

18

2,7

Ingen

20

2,9

0,85

3,75

Kompakt sediment.

22

2,9

0,95

3,85

Kompakt sediment.

24

3,2

0,6

3,8

Kompakt sediment.

26

3,1

Ingen

28

3,4

Ingen

30

3,8

32

4,2

0,8

5

Kompakt sediment.

34

4,2

0,5

4,7

Kompakt sediment.

36

4,3

0,5

4,8

Kompakt sediment.

38

4,4

0,4

4,8

Kompakt sediment.

40

4,4

0,3

4,7

Kompakt sediment.

42

4,1

0,5

4,6

Kompakt sediment.

4
Linje E. 5m på C mot öst.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

2

2,6

Ingen

4

2,7

Ingen

6

2,7

Ingen

8

2,6

Ingen

10

2,6

Ingen

12

2,6

Ingen

14

2,6

1,3

16

2,4

Ingen

18

2,5

1,1

19

2,6

0,5

20

2,5

1

21

2,6

0,7

Trä

22

2,7

0,9

Trä

23

2,7

1

Trä

24

2,8

1

Trä

25

2,8

0,9

Trä

26

2,8

0,9

Trä

27

2,8

0,9

Trä

28

2,8

0,9

Trä

29

2,8

0,9

Trä

30

2,8

0,9

Trä

32

2,8

Ingen

34

2,8

Ingen

36

2,8

Ingen

38

2,8

Ingen

40

2,8

Ingen

42

3

Ingen

Beskrivning

Position 55 52.0019
12 48.8390 (WGS84)

4
Linje F. 5m på C mot öst.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

0

3,9

1,5

Kompakt sediment.

2

3,2

0,9/1,4

Vid 3m korsar Linje E på 24,3m (bojad
och inmätt pos)

4

2,6

1

6

2,1

0,5

8

2

0,8

10

1,9

1,8

Sten?

12

1,9

0,25

Viftgrop med fragm taktegel 0,2m under
bottenytan.

14

1,9

0,35

16

1,9

0,6

Trä?

18

1,9

0,85

Trä?

20

2

1

4
Linje G. 10m på C mot öst.
Meter på måttband

Vattendjup

Kontaktdjup

Omräknat vattendjup

Beskrivning

16

1,9

0,2

Ytlig sten

18

1,9

0,3

Grus?

20

1,9

0,4

Odef

22

1,9

0,3

Odef

24

1,9

0,3

Mindre grop. Se linje e.

26

1,9

0,7

Odef

28

1,9

0,9

Odef

30

1,9

0,7

Odef

32

0,9

0,8

Odef

34

0,9

0,75

Odef

Bohusläns museum
RAPPORT 2018:28

Landskrona farled
Statusbedömning av vraket Svärdet m.fl.
Arkeologisk utredning
RAÄ Landskrona 52, 53 & 56
Landskrona socken, Landskrona kommun
Thomas Bergstrand

