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►

Kyrkoarkiv som maritim
arkeologisk kunskapskälla
Identifieringen av två 1700-talsvrak med hjälp av socken-
stämmoprotokoll, husförhörslängder och dödböcker

I förra numret av MT (Törnqvist 2010) beskrev jag några händelser med maritim anknytning som inträffade 
vid Kulbådaviken på Gräsö utanför Öregrund. Under arbetet med detta material stötte jag på en del uppgif
ter angående sjöolyckor som på ett målande men ofta ganska tragiskt sätt skänker en fördjupad insikt i 
främst allmogeseglationens och den kustanknutna befolkningens villkor och umbäranden under gångna se
kel. Uppgifterna kom till stor del från i skeppshistoriska sammanhang något ovanliga utdrag ur kyrkoarkiv. 
För den historiskt intresserade finns förstås ett etnologiskt värde i dessa anekdoter. För marinarkeologen 
eller den maritimt intresserade kan uppgifterna faktiskt vara behjälpliga i att lokalisera och identifiera vrak 
och sätta dessa lämningar i ett etnologiskt sammanhang. Vi skall här ta upp två 1700-talsvrak och hur de 
har kunnat identifieras och lokaliseras med hjälp av olika kyrkoarkiv.

ForsKnInGsMaTerIaleT
Grunden för folkbokföringen var 1686 års kyr-
kolag som kom att gälla från och med år 1688. 
Ett kyrkoarkiv innehåller emellertid mycket 
mer än folkbokföringshandlingar. En genom-
gång av exempelvis sockenstämmoprotokoll 
kan ge värdefull information om enskilda 
personer och församlingsangelägenheter av 
såväl kyrklig som världslig natur. Sockenstäm-
moprotokoll förekommer i allmänhet från 
andra hälften av 1700-talet. Sockenstämman 
var församlingens beslutande organ och hölls 
i allmänhet två gånger om året, omkring den 1 
maj och den 30 september. Prästen såg till att 
sockenstämmans beslut verkställdes.

Husförhörslängden är en kyrkobok med 
uppgifter om alla invånarna i en församling. 
Dessa längder blev vanliga från andra delen av 
1700-talet. Undantagsvis finns det husförhörs-
längder från 1600-talet. Syftet var i främsta 
hand att upprätthålla folkbokföring. Den blev 
också ett hjälpmedel i kyrkans undervisning, i 
upprätthållandet av kyrkotukten och i befräm-
jandet av folkhälsan. Längderna är en viktig 
resurs för släktforskare och lokalhistoriker ge-
nom sina data om befolkningen på mikronivå.

Dödboken, som också kallades död- och 
begravningsbok eller bara begravningsbok, 
var en kyrkbok för anteckningar om avlidens 
namn, dödsdatum, begravning m m. Den älds-
ta bevarade begravningsboken i Sverige börjar 
år 1608. Uppgifterna om död och begravning 
kompletteras senare ofta med uppgifter om 
den avlidnes ålder, levnadsomständigheter 
och dödsorsak. Ibland sväller dessa uppgifter 
ut till längre levnadsbeskrivningar som någon 
gång även förts i separata personalieböcker.

Vi skall nedan se hur dessa tre typer av kyrk-
handlingar kan användas för att identifiera 
och lokalisera skeppsvrak.

VraKeT VId Bonäs
Det första exemplet för våra studier rör ett 
ganska nedbrutet trävrak med en längd av 
knappt 20m vilket under 1950-talet påträffades 
på 3-4m djup av badande barn. På den tiden 
skyddades inte skeppsvrak av fornminnesla-
gen och en del föremål bärgades från vraket, 
bl a  tegel från byssan samt ett bråspel. Det 
sistnämnda hade, som det senare visade sig, 
ålderdomliga drag. Skeppet skall ha haft en 
lastlucka och fördäcket har enligt uppgift varit 
intakt då det först påträffades. Vid återbesök 
för ett par år sedan visade det sig att det grunt 
liggande vraket nästan helt hade dolts av indri-
vande sand och finsediment. Endast ett ganska 
kraftigt uppsprucket förparti och akterstäven 
stack upp ur havsbottnen.

Platsen kallas Bonäs och ligger på Gräsö väs-
tra sida, mitt emellan byarna Söderboda och 
Norrboda (se figur 1). Ett vrak på denna plats 
förefaller mest naturligt bestå av antingen res-
terna av ett norrifrån kommande skepp som 
sökt nödhamn i någon av de båda byarnas fis-
kehamnar, eller av ett vrak från ett skepp vars 
kurs på grund av avdrift i storm har fört det 
in bland de förrädiska grynnorna när skeppet 
stävat mot Öregrund och segelleden söderut.

Hur skall ett sådant anonymt vrak kunna 
identfieras? Det enda vi har att utgå från är po-
sitionen och bråspelet vars konstruktion pekar 
på en datering till 1700-talet. Dykerihandling-

arna ger inget klart besked om något vrak med 
denna förlisningsplats.

socKensTäMMoproToKollen aVslÖ
jar FÖrlIsnInG
I sockenstämmoprotokollen från Gräsö sock-
en finns följande uppteckning från år 1776:

”År 1776 Dom. XXIII eller den 10 novembr. 8.o 
Ändteligen och som Norrboda öboer D. 23 sistl. 
Octobr. Wid tillfälle af ett Uleåborgs skepps 
brott wågadt sitt lif att förmedelst en båt frälsa 
den olyckelige besättningen af ett i böljorna fly-
tande wrak, än skönt de wid ankomsten til de 
olyckelige icke förmått rädda och intaga dem i 
båten, utan att allesammans förgås; så berömde 
comminister denna deras berömliga nit och 
medlidande för dessa nödsatta samt upmunt-
rade dem och alla öfriga ledamöter, att alltid 
fortfara uti ett heligt och berömligt upsåt, i fall 
sådana olyckor skulle ytterligare hända, på det 
de måtte så måtto aftwå de fläckar som til äf-
wentyrs deras förfäder ådragit denna ön, ge-
nom hårdhet och ohjelpsamhet emot olyckeliga 
sjöfarande.
Ut Supra Nils Alner”  (RA SE/ULA/10341/K I)

Vad säger denna något dunkla och svårtydda 
anteckning? Förutom att upplysa om Gräsö-
bornas tidigare hemfallenhet åt hårdhänt 
vrakplundring så berättar anteckningen att en 
skuta år 1776 gick på grund utanför Norrboda. 
Byborna försökte undsätta skeppet men miss-
lyckades eftersom de själva löpte risk att gå ner 
i böljorna. Kan detta vara det aktuella skepp 
vars vrak vi har påträffat? Vraket ligger ju mitt 
emellan Norr- och Söderboda.

TexT: oscar TÖrnqVIsT
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dÖdBoKen FÖrTydlIGar FÖrlIsnInGen
I socknens dödbok (1689-1804) finns följande 
anteckning:

”Juli 1777: En Ulåborgsbo vars kropp fanns upp-
fluten och iland slagen vid Söderbodas västra 
udde. Hade om hösten 1776 blivit tillika med en 
annan uttagen av en stark sjö, då fartyget stötte 
och förgicks nedwid Norrboda västra strand 
d.12 oct samma år.” (RA SE/ULA/10341/F)

Tydligen så har skepparens lik drivit till Söder-
boda även om det var Norrboda fiskare som 
skyndat till hjälp vid själva förlisningen. Detta 
är fullt naturligt när skeppet kom norrifrån 
och passerade Norrboda innan det rände på 
grund eller drev något närmare Söderboda. 
När vi nu har året och förlisningsplatsen kan 
vi återgå till tullkontorets dykerihandlingar. 
Följande finns att läsa i liggarna:

“Destination Uhleåborg-Stockholm. Förlist 
1776 18-19 Oktober. Skeppare Joh. Nylander. 
Last: Tjära, Beck och Victualier. Wid Gräsön i 
Öregrunds skärgård strandat och sönderlagits. 
Ägarna hafva sielfva bergat hwad mögeligt wa-
rit.” (DykB)

Anteckningarna i sockenstämmoprotokollet 
och dödboken är de enda uppteckningarna 
av ett skepp från Uleåborg år 1776 och platsen 
mellan Norr- och Söderboda kan knytas till 
denna förlisning. Dateringen stämmer grovt 
med bråspelets konstruktion och det faktum 
att ägarna till skeppet har kunnat bärga viss 
last gör gällande att en slutlig viloplats på 3-4m 

djup mellan Söderboda och Norrboda troligt-
vis beskriver förlisningsplatsen för det sökta 
vraket. Dessa källor sammantaget visar således 
att vi med viss säkerhet har kunnat identifera 
vraket, givit det en skeppare, ursprung, desti-
nation, last och kunnat förstå dess förlisning.

aTT FInna eTT VraK Med hjälp aV Kyr
KohandlInGar
Det går även att hitta vrak med hjälp av kyr-
kohandlingar. Som exempel så utgår vi från 
följande notis i Lotsverkets dykerihandlingar:

“Skuta, dest Umeå – Stockholm, Förlist 18-19 
Oktober 1760. Last: Victualier, brädor och hö. 
På östra sidan av Gräsön ute i Öregrundsskä-
ren. Denna skuta har av häftig storm strandat 
och sönderslagits varvid skepparen drunknade.” 
(DykB Sid 1274f)

I Post- och Inrikes tidningar från samma år 
finns följande anekdot angående den storm 
som resulterat i förlisningen av det sökta vra-
ket. Uppgifter om det aktuella skeppsbrottet är 
accentuerade i citatet. 

“Öregrund, den 16 Nov. Den 18 October nestl. 
klåckan 10 förmiddagen upkom et öfwer van-
ligheten ganska häftigt N.W.storm-wäder med 
starkt rägn, hwars like knapt någon minnes sig 
hafwa öfwerlefwat. Uti stormen blef en stor del 
af Stadsens Båhlwärks - brygga sönderslagen, 
hwilket förorsakade nog skada på de Fartyg 
som lågo för ankar uti hamnen, i det en Jagt 
kastades uppå landet, och en annan Jagt som 
låg för ankar, måste kappa bägge sina master, til 

at rädda Fartyget och den innewarande Span-
nemåls lasten. En Wäderqwarn blåste omkull. 
Åtskillige Fartyg som lågo för ankar på Redden 
emellan Öregrund och Kullboda, hwarest eljest 
är god ankar-bottn, måste ändå drifwa för 2 
eller 3 ankare hela fiärdings wägen och längre, 
hwaraf hände, at en Skuta ifrån Torneå lastad 
med Victualie-waror strandade, och twänne 
Skutor ifrån Piteå med Barlast, drefwo uppå 
land wid Gräsön. En Skuta ifrån Uhmeå med 
Victualie-waror, Bräder och Hö, är strandad 
och sönderstagen på östra sidan om Gräsön 
samt Skepparen drunknad. En annan Skuta 
ifrån Torneå, lastad med Victualie-waror, är 
strandad wid Måseboda på Gräsön. Twänne 
Jagter ifrån Hille Bruk i Gestrikland, lastade 
med Tackjärn til Hargs Bruk, äro förgångne 
samma dag, den ena på Gräsölandet wid Norr-
boda, och den andra wid Enskär uti Hållnäs 
Socken. Under denna storm steg wattnet inemot 
två alnar högre än wanligit är.” (Post- och Inri-
kes Tidningar, 1760-11-29, s2)

Här får vi en bekräftelse av tilldragelsen och 
även uppgifter om övriga skutor som förlist 
detta år. I Sockenstämmoprotokollet finns an-
teckningar om stormen och något om de för-
lisningar som då inträffade:

“1760 d. 18 Octobris war här en så häftig N.W. 
storm, at dess like näpperligen kan erinras haf-
wa critterat uti manna-minne, hwaraf mycken 
skada timade både till lands och sjöss; af 11 
fartyg, som lågo på ankare på sundet, blefwo 
endast 3 qwarliggande och de öfrige drefne på 
land, dock sedermera större delen räddade och 

Fig. 1. Til vänster: Gräsö ligger långt norrut i Upplands skärgård, strax söder om Gävlebukten. I denna kartbild syns i röd markering området som i kartan 
till höger ses i förstoring. Till höger: förstoring av området kring vrakplatsen vid Bonäs, mitt emellan Norr- och Söderboda fiskehamnar. Bakgrundskartor: 
Lantmäteriverket.
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repararade. Otrolig myckenhet fartyg förgingos 
uti Östersjön och Schagern. Tre stycken stran-
dade på norra änden af Gräsön; dock folcket 
bärgat. Qwarnar blåste omkull med en myck-
enhet av skog etc. etc.” (RA SE/ULA/10341/K I)

Ingen uppgift finns dock om det aktuella 
skeppet, vilket kan tyckas märkligt eftersom 
det faktiskt omkom en skeppare. Vi kan trots 
detta summera anteckningarna med att nästan 
samtliga skepp strandade på västsidan (Norr-
boda, Måseboda) eller norra delen av ön (3 st 
i sockenstämmoprotokollet), enast en – den 
sökta – strandade på östra sidan. I socknens 
dödbok två år senare finns följande intressanta 
anteckning: 

“1762, 12/6 Uppfunnos och d 24 begrovs några 
ben och ? utav en Skeppare och Handelsman 
från Umeå. Hvilken på dess fartyg d. 18 oct. 
1760 förgicks, drunknade Ostan på Norrboda, 

där han på en klippa blev funnen uti sär  ?  
brädstycken.” (RA SE/ULA/10341/F)

Ett två år gammalt lik har alltså fiskats upp 
i spillrorna från det vrak vi söker, öster om 
Norrboda. Nu får vi bekräftat att det var på 
den östra sidan om ön som olyckan skedde 
och att det var det enda vrak som strandade på 
denna sida detta år. Gräsös östra sida är lång 
och det vore omöjligt att söka efter vraket i 
denna stora skärgård. Vi finner som tur är lite 
senare en uppseendeväckande och oundgäng-
lig – om än kortfattad – rapport som refererar 
till strandningen i sockenstämmoprotokollet.

“1763 Dominica V post…tatis blefwo bonden 
Swen Jansson och dess hustru Malin Persdotter 
åffenteligen uti kyrkan intagne efter utståndet 
werldsligt straff han med 28 par spö och hon 
med 3 weckors fängelse, anledningen, hittat 

och tillika dolt något sjögods 1760.” (RA SE/
ULA/10341/K I)

Kan det vara vrakplundring av den skuta vi 
söker? Fanns det ett äkta par på östra sidan 
om Gräsö, vilka hette Swen Jansson och Malin 
Persdotter?

hUsFÖrhÖrslänGderna VIsar VäGen
Vi har namnen på de som plundade ett vrak 
från 1760. I husförhörslängd Gräsö Socken 
1762-1766 (RA SE/ULA/10341/A I/2, s 83) finns 
följande hushåll noterat (se även figur 3):

Gård: Swartbeck
Sven Jansson 2/3 1729 
Hustru Malin 18/11 1736 
Dotter Malena 1/2 1759
Son Johan 17/12 1761
Dott. Catharina 14/12 1765
Syster Malena 4/12 1742
Dräng Johan 25/7 1746
Goss. Olle Från Westerbyn.
Dräng Hans  1741
Fader Jan Jansson  1692 
Hustru Malin Svensdotter 1702

Det äkta par som blev straffat för att ha plund-
rat ett vrak från aktuella år var alltså bosatta på 
gården Svartbäck, vilken ligger på östra sidan 
av Gräsö. Paret var vid tillfället 31 respektive 
24 år gamla, ansvarigt för ett hushåll med elva 
individer (inkluderande en 68-årig gubbe i 
köksvrån) samt med en ettårig dotter, snart 
gravid med nästa barn, gossen född 1761. Man 
kan ana fattigdomens desperata armod som 
driver detta par till denna lagöverträdelse.

Uppenbarligen har de i viss lönndom kunnat 
hämta vrakgods som varit dem tillgänliga, an-
tagligen legat i nära anslutning till deras gård. 
Kan det rent av vara så att de har fått skeppet 
hemlevererat, så att säga? Kan det påträffas 
invid gårdens mark eller fiskevatten? Var låg 
tänkbara vatten för plundring begångna av 
personer från Svartbäcks gård?

Från hUsFÖrhÖrslänGder TIll lanT
MäTerIhandlInGar
För att hitta troliga förslisningsvatten måste 
lantmäterihandlingar undersökas. För gården 
Svartbäck är det inte många kartor eller hand-
lingar bevarade. Gården finns inritad på en 
karta från 1701 och dess ägor är avgränsade i 
en karta från 1862. Det är den enda informa-
tion som vi har att tillgå. I 1862 års karta har 
gården i stort sett samma gränsdragningar 
som idag, inkluderande en viss kustremsa. 
Eftersom det inte föreligger några lantmäteri-
handlingar som indikerar ändrade gränsdrag-

Fig. 2. Med stundtals blek, nästan oläsbar text 
tecknas ibland långa levnadsberättelser i sock-
nens dödbok. Här avsnittet om uleåborgaren 
som år 1762 hittades i vattnet utanför Söder-
boda Västra udde. Källa: RA SE/ULA/10341/F.

Fig. 3. Husförhörslängd över Svartbäcks by 1762-1766. Förstoring med det sökta 
vrakplundrarparet Sven och Malin inringat. Källa: RA SE/ULA/10341/A I/2, s 83.

►

►
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ningar så kan vi med fog anta att det strandade 
vraket borde återfinnas inom eller nära nuva-
rande Svartbäcks ägor.

Inga vrakpositioner finns registrerade inom 
detta område i Riksantikvarieämbetets forn-
lämningsdatabas FMIS. Efter genomgång av 
katalogdelen av Norrlandsleden (Westerdahl 
1987:112, nr 351) hittar vi dock troligtvis vad vi 
söker. Ett vrak ligger enligt ortsbefolkningens 
vittnesmål i en vik som ingår i Svartbäcks ägor 
(se figur 4).

Modern VraKplUndrInG
Efter en intervju med lokalbefolkningen så 
visar det sig att virke har bärgats från vraket 
och ett uthus byggts av vrakresterna! Vi har 
alltså att göra med modern vrakplundring, två 

hundra år efter den första plundringen som 
resulterade i spö- och fängelsestraff. Eftersom 
skeppet ursprungligen vid sin förlisning hade 
en last av bl a bräder så kan man konstatera 
att sjöresan inte hade varit förgäves; med två 
hundra års försening kom skeppets last slutli-
gen till användning.

Fler UndersÖKnInGar KräVs
Att ett vrak har påträffats på den fastighet där 
de båda vrakplundrarna levde det aktuella året 
gör det förstås högst sannorlikt att vi har hittat 
rätt vrak. Inga andra i handlingarna angivna 
förlisningar stämmer med denna plats. Möj-
ligheten finns förstås att det påträffade vra-
ket härrör från något annat, i handlingarna 
okänt skepp. En dendrodatering till mitten av 

1700-talet skulle kunna stärka den här formu-
lerade hypotesen om vrakets identitet.

eTT MaTerIal soM Öppnar Fler VäGar
Efter dessa exempel så kan man konstera att 
socknens kyrkohandlingar innehåller en gan-
ska stor och absolut oundgänglig mängd in-
formation om maritima tilldragelser. För aktu-
ell socken så finns flera förlisningar noterade 
vilka skulle kunna vara möjliga att studera 
närmare, t ex “den högt beklageliga omstän-
dighet och händelse, hwars like ingen mins el-
ler wet känd vara i Gräsö församling” år 1770 
då fyra sockenbor – tre svågrar och en syster 
till en av dessa, den förra bara 18 år vid till-
fället – förolyckades i en vedjakt på Arholma 
klippor. Kropparna återfanns aldrig. 

I vissa fall blir uppgifterna extra tragiska. Som 
blödig småbarnsförälder så uppstår onekli-
gen ett visst mått av modstulenhet när man 
läser följande korta notering, även den från 
1700-talet:

“1752, 24/9 Begrovs ett främmande barn 1 år 
och 5 veckor gammalt. Fadren Borgaren i ? 
Olof Halin som med sitt fartyg strandat utan-
för Norrboda och miste jämte det sitt gods och 
äganden även sin hustru och förenämde barn 
vars kropp vart igenfunnen i stranden.” (RA SE/
ULA/10341/F/1)

Dessa två exempel är inte bara en maritim 
historieskrivning med potential att skissera 
en erkänslans eller medkänslans sociologi i ett 
etnologiskt sammanhang. Vi får dessutom i 
dessa uppgifter exemplifierat att den småska-
liga kustfrakten inbegrep inte bara hårdföra 
manliga sjömän utan även släktingar, unga 
kvinnor, barn och makar. Noteringar om för-
hållanden som dessa kan komplettera liknan-
de iakttagelser så som tidigare presenterats av 
G:son Berg (1984:60f).

slUTsaTs
Kyrkohandlingar har en rik och viktig kom-
plementär informationspotential när det gäller 
att lokalisera vrak eller sätta identitet på och 
förstå vrak som påträffas. Dessa handlingar är 
även viktiga som källa till att förstå främst den 
småskaliga allmogeseglationen och den lokala 
maritima kulturens umbäranden och villkor 
ur ett etnologiskt men även sociologiskt per-
spektiv. Uppgifternas inramning, bl a inom 
socknens dödböcker, gör dessa ofta även till 
ganska känslosamma läsupplevelser. 

Fig. 4. Karta från 1701 med gården Svartbäck inringad. Positon för vrak enligt Westerdahl 
(1987:112) markerad med kryss i kartan. Kartans källa: Lantmäteriverket.

►


	forsattsblad-1.pdf
	FULLTEXT01-6.pdf

