Granskär

Sötvattenpåverkan sätter sin prägel på
området liksom det förhållandevis skyddade
läget. På grus-, sand- och mjukbottnarna
dominerar fröväxterna.

4. Smalskägg. Vrakets olika delar är
täckta av fintrådiga alger. I kanten på
bordläggningen hänger draperier av
brunalgen smalskägg . Har du tur, stöter
du på en enstaka ruska av smaltång.

1. Ålnate. I den grunda viken växer glesa
bestånd av ålnate, en vattenlevande ört
med hjärtlika blad. Man kan också hitta
kransalgen havsrufse.

Ålnate

2. Rödalger. I gruset nära land växer
trådnate, och på blocken intill ser man
fintrådiga alger som grönslick samt
rödalgerna ullsleke och fjäderslick.
Arterna varierar över säsongen.

Smalskägg
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3. Höstlånke. I sanden och ballasten
kan du hitta ymniga mattor med
höstlånke. De ser ut som små
piprensare som på sensommar och höst
har fullt med vitlysande frön.
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Granskär

Granskär var en av Axmar bruks lastageplatser.
Här skedde omlastningen mellan pråmar och
segelskutor, och arbetet har avsatt många spår.
De två fartygslämningarna som finns här är
dock ännu oidentifierade.

1. Fartygslämning. I sundet ligger
vrakdelar från en segelskuta, daterad till
början av 1800-talet. Trappstegen på
spanten – båtens revben – visar att den
varit klinkbyggd.

2. Ballast. Längs hela stranden, och i tre
stora högar, ligger flinta, snäckskal och
annat som tagits ombord i främmande
hamnar som tyngd för att skutorna
skulle kunna gå stabila utan last till
Axmar.

3. Fartygslämning. Vraket på 2-4 m
djup är en segelskuta från tidigt 1700tal. Skrovet har fallit ihop och ligger
huller om buller på botten, men det
finns mycket att se. Varje detalj ger en
ledtråd till båtens utseende. Man kan
bland annat titta in i en lastlucka.

4. Tackjärn är en produkt som bruket
producerade, ett slags halvfabrikat som
kunde smidas vidare. Varje tacka väger
närmare 40 kg på land. I området finns
100-tals tackjärn och mycket annat som
tappats överbord från ankrade fartyg.

4
Tackjärn

5. Moringar. Den lilla Holmen är full
med rostiga järnringar och andra
anordningar där fartygen förtöjt.

Skeppsdelar från 1700-tals vraket
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