
Under vågornas brus söder om Sandhammaren ligger det otaliga historiska skatter begravda under sanden. 
Skatterna består av de historier de förlista skeppen lämnar efter sig.  Har man turen på sin sida kan man ibland mel-
lan sandrevlarna stöta på lämningar efter fartygskropparna. Som jättelika skelett sticker spanten upp ur sanden som 
kommer och går. Skeppskyrkogården räknas till norra Europas största och var historiskt fruktad av alla sjömän oavs-
ett nationalitet. De sjömän som har haft turen att överleva en strandning och lyckats ta sig i land vid Sandhammaren 
var tvungna att lämna en sjöförklaring om olyckan. Oftast finns dessa bevarade i olika arkiv runt om i landet. Med en 
stor portion tålamod kan dessa skatter återfinnas i gamla domböcker, lotsböcker och i bärgnings Companiernas rap-
porter. Varje kväll under Havsresan hålls det skepparmöte där nästa dags undersöknings mål delas ut till båtförarna. 
Morgonen den 3e maj. Efter att vi packat all dykutrustning och mat i båten ”Två salta bröder” löpte vi ut ur Ystads 
hamn. Besättningen bestod av Arvid, Andreas Vos, bröderna Carl och Gustaf Järsberg. Dykmålet för dagen var ett 
vrak kallat ”Eke” strax sydväst om Sandhammarens sydligaste spets. Marschfarten var ungefär 10 knop och båten 
fick kämpa sig mot vågornas dyningar med en något blöt besättning. Med klarblå himmel och en av Sveriges vack-
raste kuster om babord kunde förmiddagen knappast bli bättre. Strax innan Kåsebergahamn högt över havet tornade 
skeppssättningen Ale stenar upp sig som ett strandat fartygskelett. Skeppsättningen kan ses som en gravsten över alla 
fartyg som förlist längst med kuststräckan. Tänk om stenar kunde tala. Strax innan lunch kom vi fram till vår posi-
tion. Ekolodet slogs på och efter ett par vändor kunde en höjning i bottentopografin bekräftas. Positionen var bara ett 
par hundra meter ifrån land strax utanför en ålabod. Ankaret gjordes redo och kastades i. Dykutrustningen gjordes 
klar och Gustaf och Andreas följde ankarlinan ner till sandbotten. Ett sökstråk lades rakt söder ut, utan resultat. Åter 
vid ankaret lades ett stråk åt öster. Sikten var knappt 6 meter men sandbotten lystes vackert upp av solen som spelade 
över sandriplorna. Något mörkt framträdde strax bortom siktlinjen. Med något ivriga fentag var dykarna framme vid 
målet. Anblicken möttes av intrasslat nät i något mastliknande virke. Maskorna var av den grövre sorten. 



dykarna framme vid målet. Anblicken möttes av intrasslat nät i något mastliknande virke. Maskorna i nätet
Möjligen kunde det vara rester av ett ledgarn som tillhört ålaboden i land. Det mastliknande visade sig snart övergå 
till en mera fyrkantig bjälke med bordläggning på båda sidor som försvann ner i sanden. Gustaf skrämde upp en 
stor torsk som vaktande låg i mörkret mellan två spant. Den for rakt in i benet på Andreas. Efter en stund förstod 
vi att den långa bjälken vi följde var kölen och att skeppet eller en del av det låg upp och ner i sanden. Avbruten 
i ena änden och försvunnen ner i sanden i den andra. Antagligen hade fartyget gått på den yttre sandrevlen och 
möjligen i sjunkande tillstånd slagits sönder mot den inre. I öster låg vraket upp mot en stenrevel som stack upp 
ur sandbotten. Fotodokumentation gjordes och efter att vi grovt mätt upp fyndområdet till 20 X 6 meter av det 
som var synligt avslutade vi dyket och gick upp längs ankarlinan. Arvid och Carl gjorde sig redo och filmade sedan 
fyndområdet. Platsen kunde tolkas som en totalförlisning med tanke på att fartyget slagits sönder och låg upp och 
ned. Eftersom platsen låg så nära land kanske de ombord räddats med raketapparat ifrån sjöräddningsstationen 
på Sandhammaren. Apparaten hade skänkts till livräddningsstationen av engelska redare på mitten av 1800-talet. 
En lina sköts ut över fartygets rigg så en tross kunde dras ombord och en livräddningskorg kunde dras fram och 
tillbaks tills besättningen var räddad. Fartygets virke var något ljust i karaktären vilket kan tolkas som ett yngre 
fartyg ifrån 1800-talets slut eller början av 1900-talet. Var det en yngre förlisning borde kanske ägaren till ålaboden 
veta något. Efter lite efterforskningar fick vi tag i ägaren Herbert Wallin en yngre grabb i 90 årsåldern som kunde 
berätta både ett och annat ifrån Sandhammarens kust. Herbert hade varit fiskare under åtskilliga år och satt sina 
redskap i allt möjligt intressant. Vraket utanför ålaboden kände han till men namnet på skutan eller själva förlis-
ningen hade han aldrig hört talas om. Inte heller den förra ägaren till boden hade vetat något. Men ål i mängder 
hade det fiskats ifrån ålaboden. Och även tydligen ett och annat vrak. ”Bäst var det på 1950–talet då kunde vi ta 
tiotusentals små snurringar i ålagarnen och de stora ålarna hade aldrig varit så stora som då. Ålarna är asätare och 



tiotusentals små snurringar i ålagarnen och de stora ålarna hade aldrig varit så stora som då. Ålarna är asätare och 
efter andra världskriget var det gott om sänkta fartyg med besättningar och passagerare i östersjö området. Ålarna 
kunde äta sig stora och feta. Men en skatt har jag sett med egna ögon, värjor från ett vrak utanför Kåseberga, jag har 
själv fiskat på platsen där de kommer ifrån. Theodore Tufvesson har skrivit om det i Svensk Turistförenings Årsbok 
1919.”    

”BORTOM VÄGARNA , ETT BESÖK VID KÅSEBERGA FISKELÄGE av THEODOR TUFVESSON”
Jag lät kusken ta hand om skjutsen och slog mig i ”snack” med några av infödingarna, som nyfiket skockade sig 
omkring mig. Det var präktiga fiskartyper med öppna, klara ”österlenninga”-anleten, men med svart,hår och mörka 
ögon. Ett främmande inslag i den inhemska rasen var tydligt märkbart. Det finner man för övrigt överallt i kustbyarna 
härnere. Och det går en sägen om blandning med sydlänskt folk, någon gång under 1600-talet. Nå, jag slog mig, som 
sagt, i snack med några av gubbarna. De hade mycket att förtälja om sitt kära leje för främlingen, och de voro ivriga 
att berätta. Allt som oftast avbröto de varandra, var och en visste ju så mycket bättre besked än den andre. De talade 
om strandningarna här, nu och fordom. Det var en farlig kust utanför. Hur många stolta skepp hade inte här förlist! 
”Ja, här döljes orimligt med skatter i sanden — för många millioner!” försäkrar mig ett gammalt gråskägg. Borta vid 
udden kunde man ännu vid klart vatten se ett skepp, som sjunkit där för flera hundra år sedan. Ett krigsskepp kanske, 
man visste inte. Men ståtligt såg det ut att ha varit. En gång var vattenståndet så lågt, att man kunde gå in i det. Det var 
för längesedan och en fiskare hade då varit därinne. Han hade sett ”en hel kungataffel” där. Och en massa värjor hade 
han hittat, gamla konstiga värjor med inläggningar och sirater. Dem hade han tagit med sig. Jag frågade, om de ännu 
funnos på ”lejet”. Nej, en del hade kommit till Ystads museum, de övriga hade han sålt till kringresande schackrare. 
Han hade fått ända till två riksdaler för dem! En av dessa värjor kom jag dock helt oförhappandes över i en stuga borta 
på Sandhammaren några dagar efter. Den bar Fredrik den stores namnchiffer så Kåsebergabon hade nog rätt i sin 
gissning att det var ett gammalt krigsskepp, som vilade i havssanden utanför hans leje.”

Mårten Österlund



Herberts historia hade jag hört i ett annat sammanhang och efter en stund kom jag på att jag själv sett en av dessa 
värjor på Skillinge sjöfartsmuseum. I ett rum längst in på museet med en oansenlig skylt ligger en värja på Sand-
hammar sand. Skylten omtalar följande. ”Sandhammarfynd. Tysk officersvärja, Kyrassiär-värja m/1732. Det kraftiga 
korgfästet av mässing, har den preussiska örnen i upphöjd relief och bokstäverna F.R. som står för Friedricus Rex, 
Kung Fredrik I. Vid mitten av 1700-talet förliste ett tyskt örlogsfartyg, lastat med krigsmaterial, ett stycke utanför 
Mälarhusen. Föreståndaren för livräddningsstationen, Mårten Österlund, upptäckte efter en storm år 1870, värjor 
liggande på den ljusa havsbotten. Några lyckades han fiska upp. År 1888 inträffade precis samma historia och även 
denna gång lyckades han få upp några värjor. År 1891 efter en svår storm, begav sig Österlund ut till den tidigare 
fyndplatsen. Den här gången fick han se ett väldigt fartygsskrov ligga på botten översållad med värjor. Inte mindre än 
80 värjor hade han med sig när han rodde i land.” Historien är den samma men själva platsen den ska ha utspelats på 
är olika. I Frans Löfströms bok Kring Sandhammaren som utkom år 1946 finns en värja på bild med ungefär samma 
historia som på Skillinge sjöfartsmuseum men med ett mer omfattande slut. ”Den här gången fick han se ett väldigt 
fartygsskrov ligga blottat nere på bottnen och denna alldeles översållad med värjor. Inte mindre än 80 stycken, de 
allra flesta i mycket gott skick, hade han på båtbottnen, då han omsider rodde mot land. Vid tillfället i fråga fick han 
även upp en del ekstav från tunnor. På några av dessa tunnstäver fanns det årtal inbränt. Vilket kan min sages man 
tyvärr inte uppgiva, men det skulle vara något på 1740-talet. Ryktet om det rika värjefyndet spred sig snabbt, och 
framför allt judar kommo störtande och ville göra kommerser. Mårten Österlund överlämnade emellertid värjorna 
till tullkammaren i Ystad. De såldes senare på offentlig auktion och inbringade 800 kr. Dagen efter det omnämnda 
fynd gjordes, fanns det inte längre spår efter vare sig fartygsskrov eller vapen. Sanden hade åter sköljt in och bäddat 
ned allt, och bottnen låg på nytt jämn och vit. Sedan dess har aldrig någon sett skymten ens av den tyska örlogsman-
nen och heller inte av några värjor, hur ofta man än efter nordoststormar varit ute och letat. I Mandelgrenska sam-
lingen i Lund förekommer på ett blad, skrivet om löderup 1850, följande anteckning: ”40 stycken värjor äro hittade 
uti sjön vid Sandhammar af Handlanden F. Stålhammar för cirka 8 dagar sedan den 27/7 1865”. På bladet har senare 
antecknats: ”Vid Sandhammaren hittade man senare hela tunnor med sammanrostade officersvärjor. Af dessa, som 
ha vackert utförande, finnes en på Svabesholm, en i Borrby samt en på Historiska museet i Lund”. Den sistnämnda 
anteckningen, som saknar datum, kan möjligen syfta på det stora fynd av värjor, som Mårten Österlund gjort året 
1891. En av de nämnda värjorna är i gott behåll hos lantbrukare i Borrby, där jag tagit den i närmare skärskådande. 
Den är förvånansvärt väl bibehållen. Inne i skidan har den en längd av 114 cm, Skidan är av läder, är försedd med 
mässingsskenor på såväl de flata sidorna som på kanterna samt har sju mässingsband runt lädret. Trots att värjan så 
länge legat i vattnet, är stålet endast i ringa grad upprostat. Handskyddet består av mässing, är vackert utsirat och av 
tjockt gods. Det har tyska örnen i upphöjd relief och bokstäverna F.R. sammanflätade (Fredrik den store?). Värjfästet 
slutar med en mässingsknapp.” Svaret på vilket fartyg vi dykt på utanför Sandhammaren fick vi inte denna gång men 
föga anade vi när Herbert svarade i telefonen att vi skulle komma en helt annan skatt på spåren. De berättade histor-
iska skatterna finns här gömda under ytan som på land och hos den nu levande ortsbefolkningen. Det behövs bara 
att man skrapar lite på ytan för att den ska framträda. En dag då havet åter ligger stilla vid Sandhammaren och solen 
spelar över sandens riplor, kanske det åter glimmar till i djupet.                              Andreas Vos  
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