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Kullbådaviken - från central-
punkt till fridfull naturhamn

TEXT: OSCAR TÖRNQVIST

EN NATURHAMN MED ANOR

Som liten uppmärksammade jag tidigt de 
vrakrester som på �era ställen sticker upp 
över havsytan längs naturhamnen stränder. 
Av ortsborna �ck jag veta att platsen var en 
gammal skeppskyrkogård och inte värd vidare 
e�erforskningar. De lättillgängliga vraken har 
dock inte lämnat mitt minne och när tillfälle 
gavs så beslöt jag mig för att undersöka bak-
grunden till att så många skepp hamnade på 
detta lite märkliga ställe - logiken bakom att 
använda en naturhamn till skeppskyrkogård 
är ju inte helt uppenbar. Vänder man sig till 
fornminnesregistret via Riksantikvarieämbe-
tets tjänst fornsök så möts man av följande 
föga upphetsande anteckning angående områ-
det: ”Område med fartygslämningar. Övrigt: 

Ca 15 trä- och stålpråmar ligger sänkta i viken. 
Flertalet är synliga för blotta ögat” (FMIS).

Viken vid Kullbåda (den ”kullriga ön”) lig-
ger som en långsmal och långgrund tarm en 
kilometer norr om Öregrund (se �gur 1) och 
är utmärkt som ankringsplats i sjökortet samt 
�nns omnämnt som hamn i Svensk Lots med 
lydelsen ”Kullbådviken. Djup 7-9 m. Lera.” 
(Sjöfartsverket 1998). E�er lite arkivforskning 
avslöjas att platsen länge har använts som ank-
ringsplats. I Post- och Inrikes tidningar �nns 
en notis från den 11 november 1760 som anger 
att vid en storm i Uppland stor förödelse ska-
pades vid Öregrund. Bland annat angavs att 
”Åtskillige Fartyg som lågo för ankar på Red-
den emellan Öregrund och Kullboda, hwarest 
eljest är god ankar-bottn, måste ändå drifwa 

Strax utanför Öregrunds småbåtshamn på motsatta sidan av Öregrundsgrepen ligger en liten oansenlig 
idyllisk naturhamn vars skydd utgörs av en bergrygg som skjuter ut från Gräsölandet och skapar en lång-
smal vik lämplig som natthärbärge för segelturisten på resa mellan t ex norrlandskusten och Stockholms 
skärgård. Föga anar en tillfällig gäst den rofyllda platsens dramatiska och betydelsefulla historia och den 
marinarkeologiska potential som vilar endast två famnar under vattenytan.

för 2 eller 3 ankare hela �ärdings wägen och 
längre”. Vikens betydelse framgår även i en 
notis i tidningen Folkets Röst från december 
1856, där en tidig isläggning frös inne en stor 
mängd fartyg. ”Från Öregrund skrifves, att 
den 9 dennes [december 1856] lågo ifrusna i 
Öregrunds hamn 28 fartyg, norr om staden 
1, i Kullboda 15. Vid Sladderön och Ormön 
6, samt vid Käringsuns 2, hvilka tillsammans 
innehade, utom andra varor, omkring 25,000 
tunnor spannmål och 106,000 lispund mjöl”.

FRÅN HAMN TILL TULLPLATS

Ytterligare e�erforskningar visade att platsen 
inte bara har varit en hamnplats. Under 1700- 
och 1800-talet lokaliserades stora sjötullen för 
Norra Sverige till Öregrund, och själva visita-
tionsplatsen förlades till Kullbådaviken. För-

Figur 1. Kullbådavikens lokalisering mitt emot Öregrund, invid den inre farled som förbinder norra Sverige med resten av nationen och områden längre 

Historien skapar ständigt nya landskap
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Flygbilder från Lantmäteriverket. Side scan sonar-data från Gräsö hembygdsförening.

sta uppgi� som anger Kullbåda som tullplats 
anger etableringen till år 1722 (FMIS); tullen 
omnämns 1723 (Boije af Gennäs 1825-27) och 
år 1724 anges viken som tullplats åt Gävle vid 
fart utomskärs. År 1774 används Kullbåda ute-
slutande för all internationell tra�k på Gävle. 
År 1812 �yttades tullplatsen från Kullbåda till 
Öregrunds hamn och under de följande de-
cennierna monterades tullverksamheten ner i 
Öregrund som helhet (SFS, Höjer 1883:84, Ge-
neraltullstyrelsen 1986:80).

I en dagboksanteckning från år 1800 heter det 
att ”Sjötullen uppbäres af en på Gräsön vid 
Kullboda boende kontrollör, som både vid 
utgående till och ankomst ifrån utrikes hamn 
måste ombord att visitera. Vid hemgåendet får 
ingen annan komma ombord, så snart fartyget 
kommit inomskärs, af fruktan för lurendrejeri. 
Så snart visitation är anställd lämnas en besö-
kare ombord att vara följaktig till bestämd ort 
för att hindra försnillning för kronan. Alla till 
och från utrikes ort gående fartyg måste nöd-
vändigt gå inom Öregrundsgrepen för att av 
kontrollörn få sina pass påskrifna. Af inrikes 
resande tages kosan någon gång utom Gräsön, 
ehuru sällan, för den mest vådliga segelfart 
därstädes” (Forsström 1800:135f).

DYKERIKOMPANIET VID KULLBÅDA

År 1729 bildades Norra Dykerikompaniet, vars 
område omfattade kusten från Kalmar, Öland 
och Gotland, Bottenviken och Finska viken 
samt Åland. I en kunglig dykeriförordning av 
1734 gavs Dykeri- och bärgningskompaniet 
ensamrätt att ge bärgningshjälp. Sällskapet 
hade alltså fått kungligt monopol på att bär-
ga fartyg och därmed också tillgodogöra sig 
bärgningslönen. Dykeri- och bärgningskom-
paniet hade 32 distrikt, varav distrikt nummer 
6 var Öregrunds farvatten. Kompaniet hade 47 
dykeridepåer, varav en på Kullbåda.

Bärgningsdistrikten leddes av en dykerikom-
missarie. I många distrikt utnyttjades den 
redan be�ntliga tullorganisationen. O�a blev 
det tullinspektören i området som blev dykeri-
kommissarie, vilket även var fallet i Öregrund.

Kommissarien kunde sedan ha dykeriuppsy-
ningsmän till sin hjälp, medan de som hade 
den direkta uppsikten utmed kusterna var 
strandfogdarna. Dessa skulle hålla uppsikt i 
sitt område och rapportera vrakfynd till upp-
syningsmannen eller kommissarien. Den sist-
nämnde som titulerades fogde skulle också vid 
haverier bevaka ägarnas intressen så att godset 
inte blev stulet eller försvann på annat sätt. 
Om godset togs tillvara �ck fogden ersättning 
för det som bärgades. Till utrustningen hörde 
båtar, pråmar, bogsertrossar och specialkon-
struerade verktyg för att hämta upp gods från 
sjunkna fartyg.

Öregrundsdistriktet var ett av de mest välbe-
mannade e�ersom skeppsbrotten var många 
vid detta kustavsnitt. Personalen omfattade 
med strandfogdar och allt 26 man (KK; Cassel 
1977, Nordisk familjebok 1881).

HÄNDELSER VID VATTEN

Platsen omnämns ett antal gånger i samband 
med olyckor till sjöss. Kullbådaviken har en-
ligt arkivhandlingarna använts både som 
vinterhamn, nödhamn, ankringsplats, upp-
lagsplats för förlista skutor och den plats där 
vrakgods, tacklage och skadade skepp för-
såldes på auktion. Platsens betydelse för det 
maritima illustreras av att den o�a användes 
som referenspunkt vid positionsangivelser, 
t ex år 1746, med ”4 mil ifrån Kullboda vid 
Öregrund” (DykB s 26-27) eller år 1753, (DykB 
1749-1762): ”Wid Gräsön och Mårtensboda 
hällar något ifrån Kullboda”.

Följande uppgi�er märks i lotsverkskontorets 
dykerihandlingar. Notera att i �era fall rör det 
sig om skutor som har dragits in till Kullbåda 
och där blivit utauktionerade, i sin helhet el-
ler bara vad gäller tacklage och andra tillvara-
tagna detaljer (kursiveringar tillagda för beto-
ning).

År 1760: ”Jakten Johannes dest Hille Buk – 
Hargs bruk förlist den 18 oktober. Skeppare 
Johan Bootz med last av tackjärn. Strandade 
i stark storm, Tacklaget bergat” (DykB 1749-
1762 s 1272-1273). Ur attest s 1287-1288: ”Sedan 
en mig tillhörig jakt Johannes kallad… stranda 
vid Norrboda och Gräsö… i Kullboda i förvar 
lagt all tacklaget”. Undertecknat Carl Oxen-
stierna, Stockholm 26/2 1761.

År 1784, Inrikes tidningar den första no-
vember: ”Den 30 uti innevarande Nov. må-
nad, kommer uti Öregrunds och Kulboda 
Tull-kammare, genom Auction at säljas de 
Taclage-persedlar, whilka utaf Skepparen An-
ders Ömans under resan ifrån Herrängen til 
Gnarps Bruk på den så kallade Biörnklipppan 
den 21 … Sept strandade Galease, Maria Mag-
dalena kallad, blifwit bergade och på Kullboda 
uplagt; hwarom närmare underrättelse erhål-
les uti Dykerie-Contoiret här i Stockholm 
samt hos Controlleuren och Dykerie-Com-
missarien Anders Blomberg på Kullboda”.

År 1789: ”Galeas, Destination Christina uti 
Österbotbn – Amsterdam. Förlist 1789 1 sept. 
Skeppare Christian Gra$. Last: Tjära och 
Björkwed. Ol. Plats: utanför Gräsö 6-7 mil till 
sjöss. Strandat ibland swåra klippor och Brän-
ningar. Skjepare och besättning räddade sig till 
Gräsö. Senare bergadt in till Öregrunds Redd”. 
(DykB 1788-1791)

År 1796, Inrikes tidningar den %ortonde de-
cember: Storm i Öregrund. ”Ja, ända in uti den 
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trånga och wäl bewarade Kullboda hamnen 
bewisade owädret sin kra� och dref et i win-
terlag uplagt fartyg på land. Den 30 om mor-
gonen, då winden gick mera Ostlig, bedarrade 
wäl wädret något och Sjövattnet minskades, 
men både denna och den påföljande dagen 
woro likwäl så stormige med snö och urwäder, 
at utan lifsfara ingen Båt kunde handteras på 
Sjön”.

I Lotsverkets handlingar (LotsH) har påträ$ats 
följande noteringar angående Kullbådaviken:

9 september 1880: ”Förlisningsplats Finngrun-
det Till Kullbodaviken. Skonerten Charlotta 
från Häverö från Vifsta Varv till Harnäs lastad 
med träkol. Sprang läck vid �nngrundet och 
sökte nödhamn vid Kullbodahamn. Vattenfylld 
och med förlorad däckslast, synes betydligt 
ramponerat både till skrov och rigg”. (LotsH 
handling 302)

22 oktober 1888: ”Förlisningsplats Indragen till 
Kullboda obemannad och utan rigg. ’Finella?’, 
Norsk Bark. Blivit vrak”. (LotsH handling 47)

19 april 1903: ”Skonerten Füni från Raumo 
till Flensburg lastad med Sparrar. Går på vid 
Steplbådan. Lasten kastas överbord av mann-
skap från Söderboda. Skeppet kom av grundet 
och bogserades sedan till Öregrund”. (LotsH 
handling 83)

29 augusti 1903: ”Slätskonaren ’*ora’ från 
Gävle lastad med trä. Fartyget låg kantrat. 
Dykeribåten ’Poseidon’ påträ$ade den cirka 

5’ nordväst från Argos Grund och införde den 
till Kullboda Hamn”. (LotsH handling 84)

UNDERSÖKNINGAR MED FLYGBILDER OCH 

SIDE-SCAN SONAR

Området inventerades först med hjälp av 
�ygbilder varvid åtta vrak påträ$ades. Viken 
delundersöktes även med Side Scan Sonar 
tillsammans med Gräsö Hembygdsfören-
ing. Ytterligare fem till sex vrak påträ$ades, 
tillsammans med ett par koncentrationer av 
sjunktimmer och en hel del ankringsspår (se 
exempel i �gur 2). En stor mängd sjunktim-
mer precis innanför vikens mynning kan möj-
ligtvis utgöra rester från Skonerten Hilde som 
gick på vid Kullbåda och tappade en däckslast 
av splitved under en svår snöstorm den 22 
oktober 1924 (Henricson 2003). Av vrakindi-
kationerna är två mindre, relativt nedbrutna 
farkoster medan de �esta är tämligen välbe-
varade ganska stora skepp som mäter mellan 
25 och 30m i längd. De hittills påträ$ade och 
inmätta objekten �nns inprickade i �gur 3.

PLATSEN I HISTORISKA KARTOR

Som i ett led att kartlägga platsen undersök-
tes de historiska kartorna över området. I en 
skattläggningskarta från år 1767 anges följan-
de beskrivning av fastigheten som ligger vid 
Kullbådavikens mynning: ”Wid denne Holme 
är visitationsplats för alla utrikes ifrån til Sve-
riges norra orter, kommande fartyg, hwarföre 
och Kongl: Majt och Kronan låtit förse härwa-
rande Betiening med nödige husbyggnader, 
nemligen för Contraleuren huset Lit: c, och för 
besökare byggnaden Lit: f. Den nu warande 

Contralleuren Hr Jacob Lindberg har på egen 
bekostnad af oländig och bergbunden marck 
låtit medelst spräng- och fyllning anlägga en 
liten Trä eller kryddegård, tecknad med lit: g.”

Skattäggningskartan rekti�erades mot dagens 
fastighetskarta från lantmäteriet och de på-
trä$ade vraken och timmerkoncentrationerna 
överlagrades den historiska kartan, se �gur 4. 
De i texten nämnda byggnaderna åter�nns i 
denna �gur inom inringat område. Notera att 
det i �guren framgår att merparten av vraken 
ligger distribuerade längs strandkanten när-
mast tullbyggnaderna. Tullbryggan framgår 
också av kartan och husgrunderna kan än 
idag skönjas bland mossa och granris. I en 
karta från 1806 så kan tullbyggnaderna åter-
�nnas (Arealavmätning 03-grä-22, Uppsala 
län, Gräsö Socken) men på Generalstabskar-
tan från 1878 (blad Grisslehamn J243-93-1) har 
byggnaderna försvunnit. Detta har förstås sin 
förklaring i att tullverksamheten upphörde på 
ön år 1812.

SLUTSATS

Centralpunkterna i det kulturella eller ekono-
miska landskapet för�yttas under historiens 
gång. Den maritima kulturella sfären är i detta 
avseende alls inget undantag. Det fanns förstås 
då som nu anledning till samlokalisering av 
maritima verksamheter. Lämplig ankrings-
plats i närhet till farled och större stad kun-
de vara avgörande egenskaper hos en enkel 
vik för att förlägga både tull, dykeridepå och 
hamnverksamhet dit. När behoven ski�ar så 
kan sådana platser helt försvinna ur historien. 

-
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ARKIVUPPGIFTER

DykB = dyk- och Bärgningshandlingar, KrA, excerperade av Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm.

LotsH = Lotsverkets handlingar, excerperade av Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm.

FMIS = Riksantikvarieämbetets fornminnesdatabas, tjänsten fornsök på http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

KK = Kgl Kommerskollegiums arkiv om dykerierna, Riksarkivet.

SFS = Svensk Författningssamling 1812. Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag. Låssa kyrkas arkiv.

Kullbådaviken är ett exempel 
på detta.

Innanför en oansenlig udde 
vid semesteridyllen Gräsö 
utanför Öregrund ligger vrak 
och andra rester som vittnar 
om �era viktiga historiska 
skeenden; maritim tra�k, 
tullinspektioner, dykeri- och 
bärgningskompaniets verk-
samhet och olika maritima 
olyckor, främst från tidigt 
1700-tal fram till tidigt 1900-
tal. Det som enligt ortsbor 
och fornminnesregistret 
framstår som sänkta stål- och 
träpråmar är med största san-
nolikhet delvis något helt an-
nat.

Längs stränderna �nns både 
landbaserade (husgrunder) 
och på ringa djup marinarkeologiska läm-
ningar lämpliga att undersöka med enkla 
medel. För �er av vraken �nns högst troligt 
arkivuppgi�er som inte bara sätter ett namn 
på skeppen utan även kan bestämma deras de-
stination, last och öde i det större drama som 
omfattar både förlisningar, nödhamnsläge och 
slopning, nedmontering och försäljning av 
last- och vrakrester. 

Figur 4. Merparten av vraken ligger invid stranden av det skär på vilket tullinspektören tillika dykerikommissarien huse-
rade under 1700-talet. Skäret är numera inte längre skiljt från Gräsö utan utgör en udde. Karta från Lantmäteriverket.
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EN ÅTERKOMMANDE FÖRETEELSE?

Tankarna går förstås till andra naturhamnar 
med liknande rik och komplex historia, exem-
pelvis Herrhamra vid ön Krogen i Söderman-
lands skärgård (Landin et. al. 2009, s. 27f). 
Förutom att platser som dessa bär på ett rikt 
arkeologiskt källmaterial så är platserna spe-
ciella i det att de skänker vrakresternas ruttna 
plankor något som de o�a saknar – ett rums-
ligt sammanhang, förankring i skri�liga källor 
samt kartmaterial och därmed en naturlig po-
sition i ett större historiskt pussel.  
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