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Jutholmen

Jutholmen är en liten ö cirka 500 meter söder om Dalarö.
Ön, som är cirka 200 meter lång, har tidigare hyst både krog, lotsar
och tull.
Jutholmen är bebodd året runt (6 personer år 2005) och har dessutom
en tät fritidsbebyggelse och är en bilfri ö.
Strax utanför öns sydvästrasida ligger ett vrak från tidigt 1700-tal
”Jutholmsvraket”.
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Jutholmsvraket
Under åren 1970–74 genomförde Sjöhistoriska museet en av sina största vrakundersökningar någonsin
då ett vrak vid den lilla ön Jutholmen, just utanför Dalarö, undersöktes.
Ett fraktfartyg fyllt med tjära och järn var i slutet av 1600-talet på väg tillbaka till Holland med sin last.
Vid Dalarö skulle de betala tull, men där sjunker skeppet utanför ön Jutholmen. Så fick det på 1960-talet
nyupptäckta vraket sitt namn. Marinarkeologiska undersökningar och bärgade guldringar, fina knappar
av mässing, föremål dekorerade med bärnsten, och dyrbart porslin med kinesisk dekor.
När den 95-årige Dalaröbon Oscar Ekblom, på våren 1965, berättade att han i sin ungdom hade hört
talas om en fartygskollision i farleden intill den lilla ön Jutholmen, strax utanför Dalarö, blev en grupp
dykare genast intresserade. Gruppen skaffade snabbt fram båtar och dykutrustning och gav sig ut för att
leta. De började sitt letande utanför den lilla fyren på Jutholmen och efter endast tre lodningar fick de
napp. Det fanns spår av svartek på lodet då det kom upp till ytan.
Dykarna tog snabbt på sig sin utrustning och gled ner i det mörka vattnet. När de återvände till ytan
kunde de berätta att de hittat ett vrak ett tiotal meter utanför fyren. Efter detta första dyk genomfördes
ett flertal dykningar och många föremål bärgades. Bland annat mynt som kunde dateras till 1660–1685.
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DHF:s skrift Jutholmen
En berättelse med bilder som ger ett historiskt perspektiv från ett specifikt skärgårdsparadis.

