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Strandning vid Draghällan
Tidigare publicerad i ”Lubrikatorn”
Tore Olsson

En engelsk ångare grundstött å Draghällans fyrklippa

Så stod det att läsa i Sundsvalls Posten 
fredagen den 18 sept 1903. Det var 
den engelska lastångaren BEN CLUNE, 
hemmahörande i North Shields, som 
gått på grund. Ångaren hade kommit 
från Swinemünde den 12:e till Kubi-
kenborg, för att lasta trävaror. Den 17:e 
var man färdiglastad och under lotsen 
August Selanders ledning, avgick man 
vid 9-tiden på kvällen, destinerad till 
Marseille via Nordmaling för lastkom-
plettering. 

Det var vid tillfället något disig 
luft, men ej värre än att man kunde se 
Tjuvholmens fyr. Då ångaren kommit ut 
en bit från Kubikenborg sattes full fart. 
Utanför Utvik observerades Draghällans 
fyr, men den försvann strax i diset. Kurs 
och fart behölls. Efter ett tag syntes fy-
ren åter. Såväl lotsen, kaptenen som ut-

kiken bedömde dock, att den var längre 
bort än den var. Man girade babord för 
att gå norr om fyren, men eftersom av-
ståndet till Draghällan var kortare än 
man trott, gick man i full fart rätt upp 
på hällan. Ångaren blev läck i fören, men 
”att genom att slå back, söka få ångaren 
av grundet vågade man ej, då man icke 
visste, huru svårt läck den blifvit”.

På fredagen rapporterades, att två 
av Neptunbolagets bärgningsångare var 
på väg, för att assistera vid behov och 
på aftonen bogserades det ut pråmar 
till fartyget, för att lossa däckslasten på 
c:a 55 standard. På fredagen genomför-
des också dykarundersökning och vid 
denna konstaterades, att ångaren låg på 
en större sten om styrbord något akter 
om fockriggen samt därifrån på krossade 
stenar intill bryggans akterkant och på 
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babordsidan på flera större stenar. ”På 
styrbordsidan har plåten akter om fock-
riggen uti andra stroket blifvit inbucklad 
på en längd af ungefär 6 fots längd; vidare 
äro naglarne uti främre skarfven bräckta 
och kölplåten utböjd närmare 2 tum. ska-
dorna på babord sida bestå uti, att köl-
stroket släppt 6 fot från stäfven intill 20 
fots längd akter öfver, däraf en öppning på 
vissa ställen å denna längd uppstått från 
6 till 8 tum”. 

Avtal gjordes med Neptunbolaget 
om bärgning. Antaglingen trodde man 
att det skulle vara en lätt bärgning, för 
POSEIDON avgick på tisdagen till Fin-
land. Vattenståndet sjönk emellertid och 
NEPTUN klarade inte av, att dra ånga-
ren av grundet. Man fick rekvirera ett 
antal stora domkrafter från Stockholm och 
med hjälp av dessa, lyckades man till slut 
få loss ångaren vid ½ 4-tiden på månda-
gen, efter att ångaren stått nästan 12 dygn 
på grundet. BEN CLUNE tätades provi-
soriskt och togs in till Vindskärs udde, där 
den lossades, för att senare under assistans 
gå till Stockholm för att repareras.

Att fartyget gått med full fart när luften 
var disig, låg senare lotsen August Selan-
der till last och han fick böta 50 kr.

NEPTUN klarade inte av att dra 
BEN CLUNE av grundet.           
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