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Tre frusna ögonblick
TEXT: NIKLAS ERIKSSON

ETT DRAMA INNANFÖR EDESÖN

Intill Edesön i Stockholms skärgård ligger det 
så kallade Dalarövraket. Förmodligen ett li-
tet örlogsfartyg med datering till 1600-talets 
mitt eller senare häl�. Längden över stäv är 
knappt 20 meter. Vraket undersöktes 2007 
och 2008, men orsakerna bakom det lilla 
skeppets förlisning, liksom dess ursprungliga 
identitet är fortfarande höljda i dunkel. Vid 
undersökningarna upprättades bland annat 
en plan över fartygets däck. Även om under-
tecknad tillbringat åtskillig tid, både på vra-
ket och vid upprättandet av planen, var det 
helt nyligen som det gick upp för mig att det 

mitt på denna plan �nns ett ganska fascine-
rande spår av själva förlisningsförloppet. 

Då alla träfartyg läcker är de försedda med 
länspumpar. Vattnet kommer underifrån, ge-
nom otätheter i bordläggningen, eller ovani-
från som en följd av otätheter i däck. Vatten 
som sipprar ner mellan däcksplankor och 
otäta luckor transporterar skräp och smuts 
ner i skeppet. Följaktligen är det inte bara 
vatten som hamnar i kölsvinet utan läckage 
från tunnor, matlagning, omkullvälta pottor 
och sjösjuk besättning bidrar också till denna 
soppa. Det sägs att erfarna sjömän kunde 

Skeppsvrak kallas ibland ”tidskapslar” eller ”frusna ögonblick” då de utgör samlade miljöer från den tid 
då de seglade. Att det ögonblick som av olika anledningar kommit att frysas är ett katastrofalt sådant är 
emellertid något man inte talar så ofta om. Men om man tittar närmare på ett vrak så kan man ibland se 
spår efter just själva katastrofen. 

Sedan 2003 har inte mindre än tre extremt välbevarade skeppsvrak från 1600-talet påträffats i Öster-
sjön. Alla tre ligger så djupt att de undgått förstörande bärgningsverksamheter efter förlisning. Bärgning 
av rigg och däck undanröjer effektivt de spår som vittnar om förlisningen. I gengäld kan dessa bärgade 
vrak berätta en ganska intressant historia om själva bärgningsarbetet. 

bedöma skrovets kondition på grundval av 
slagvattnets do�. Om en sötaktig, kvalmig 
stank drev in över däck vid länsning kunde 
man känna sig trygg med att slagvattnet stått 
länge och var rejält härsket, vilket togs som 
en indikation på att fartyget var tätt (för in-
gående redogörelse av länspumparnas teknik 
och kulturhistoria, se Oertling 1996).

Dalarövraket har två länspumpar, båda pla-
cerade strax akter om stormasten. De är 
konstruerade så att slagvattnet pumpas upp 
i pumprören och rinner ut på däck. Skep-
pet är inte försett med någon pumpränna 
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utan slagvattnet har lämnat fartyget genom 
spygatterna. Babordspumpen är placerad 
lite längre akterut än styrbordspumpen – 
ett förhållande som länge utgjort ett myste-
rium. Jag funderade på om babordspumpen 
var sekundär och att den satts in e�erhand, 
kanske i takt med att fartyget blivit gammalt 
och läck och behovet av länsning blivit stör-
re. Vid den skeppsarkeologiska dokumenta-
tionen av Dalarövrakets däck konstaterades 
dock uttag i såväl stormast�sken som i den 
däcksbalk som sitter i direkt anslutning till 
pumparna. Uttagen visade utan minsta tvivel 
att babordssidans pump ursprungligen varit 
placerad på motsvarande sätt som styrbords-
sidans. Pumpen hade av någon anledning 
hoppat över en däcksbalk och landat cirka 20 
centimeter längre akterut. Varför?

Som ovan antytts utgjorde slagvatten en gan-
ska oangenäm buljong och en ganska farlig 
sådan. Skräp och smuts i kölsvinet gav inte 
bara näring åt svampar och ohyra som spred 
sjukdomar bland besättningen, det kunde 
även orsaka stopp i pumparna. Att pumpar 
som slutar fungera är förödande i en nödsitu-
ation är lätt att föreställa sig, i synnerhet som 
de är ganska omständiga att göra rena. För att 
komma åt att rensa den nedre änden av pum-
pröret och pumphjärtat måste röret i sin hel-
het dras upp på däck. Med detta i bakhuvudet 
börjar en ögonblicksbild från Dalarövrakets 
förlisning och dess besättning som kämpar 
vid pumparna, att ta form. Babordspumpen 

sätter igen och dras upp ur sitt läge för att 
kunna rengöras uppe på däck. Men vattnet 
fortsätter att stiga i skrovet och i stridens het-
ta bemödar de sig inte att sätta ner pumpen i 
sitt ursprungliga läge, utan nöjer sig med att 
sticka ner den sugande änden av pumpröret i 
den mindre luckan akter om stormasten. Där 
blir den stående. 

Konstaterandet ger ju inte svar på orsaken till 
förlisningen. Ett skrov som fylls med vatten 
och en besättning som agerar däre�er före-
kommer i de "esta förlisningar. Men det �nns 
skeppsvrak som avslöjar en än mer fullödig 
historia om sitt förlisningsförlopp. 

ATT BROMSA EN FLÖJT

Mitt ute i Östersjön, några distans ost om Got-
ska Sandön, vilar det så kallade Spökskeppet 
på 130 meters djup (se Nord 2008, Frostne och 
Vallejos 2008). Detta kanske bäst bevarade 
skepp från 1600-talet är förmodligen det vrak 
som bäst lever upp till begreppet ”fruset ögon-
blick”. Vraket har i omgångar undersökts med 
%ärrstyrda undervattensrobotar som samlat in 
dokumentationsmaterial i form av video- och 
multibeamdata. Detta har kunnat samman-
ställas till en situationsplan över vrakplatsen. 
När man betraktar denna planskiss blir man 
varse att allt tycks �nnas kvar. Skeppet tycks, 
e�er att ha färdats de 130 metrarna från ytan, 
landat mjukt och ställt sig i det närmaste intakt 
på botten. När spikar rostat bort och tågvirket 
brutits ner, har riggen samt några få delar av 

skrovet fallit ner och lagt sig nedanför sina ur-
sprungliga platser. Den lilla nedbrytning som 
ägt rum har varit så stillsam att det faktiskt 
fortfarande går att utläsa vad besättningen 
hade för sig innan skeppet sjönk. 

Riggen på ett segelfartyg är ett avancerat ma-
skineri. Dess primära funktion är att driva far-
tyget framåt, men riggen används även för att 
manövrera fartyget. ”Tröga” skrov kan behöva 
bräckas med försegel vid slag och seglen kan 
även användas för att bromsa farkosten och till 
och med få den att ligga still. 

Om vi återvänder till situationsplanen över 
Spökskeppet så ser vi att råna lossnat ur sina 
rack och fallit ner. Men de har inte fallit hur 
som helst. Deras lägen i förhållande till skro-
vet visar hur seglen var skotade i just det 
ögonblick skeppet lämnade ytan. Fockrån, vil-
ken vilar med ena änden på backen (fördäck) 
är skotad för styrbords halsar. Däre�er letar 
vi rätt på storrån som åter�nns utanför styr-
bordssidan. Dess läge indikerar att storrån var 
skotad för babords halsar. Mesanmasten har 
fallit omkull och mesanrån har ramlat rakt ner 
från sin ursprungliga plats. Mesanseglet har 
varit ett latinsegel, till skillnad från stor- och 
fockmasterna som fört råsegel. Av sitt läge att 
döma har mesanseglet, i likhet med focken, 
varit skotat för styrbords halsar. Seglen var 
således skotade åt olika håll. Vad innebär det?
Den sista manövern som gjordes med Spök-
skeppet var att besättningen drejade bi. Detta 
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innebär att seglen ställs mot varandra. Med en 
sådan manöver seglar fartyget upp i vind där 
vinden blåser ur de drivande seglen. De brom-
sande seglen fylls med vind varpå skeppet fal-
ler av, seglen fylls och skeppet seglar upp i vind 
igen. Manövern kan användas för att rida ut en 
storm, eller när man av annan anledning vill 
ligga still på samma plats. Kanske för att gå i 
livbåten? Kanske behövdes alla besättningens 
händer på pumparna för att hålla skeppet läns. 
En av Spökskeppets två pumpar saknas helt. 
Var den kanske uppdragen på däck för att bli 
rengjord när fartyget sjönk?

MITT I FARLEDEN

Det mest våldsamma exemplet utgör dock det 
så kallade Lejonvraket. Vraket påträ&ades i 
farleden utanför Lillsved, på Värmdö 2009 (se 
Eriksson 2010c, Eriksson och Rönnby 2010, 
en utförlig artikel kommer även i nästa MT). 
Skeppet vilar på 50 meters djup och har följ-
aktligen undgått bärgningsarbeten. Riggen 
åter�nns precis som den lämnades för ungefär 
350 år sedan, förmodligen i panik. Lejonvra-
ket har, i likhet med Spökskeppet, tre master. 
Fock- och stormasten har ha� råsegel medan 
mesanen har burit ett latinsegel. Troligtvis 
hade skeppet även ett litet segel under bog-
sprötet, en så kallad blinda. 

Vid en titt på situationsplanen blir man även 
här ganska snart varse om hur undergången 
gått till. Bogsprötet är avbrutet strax utanför 
förstäven och fockmasten är knäckt i anslut-
ning till undermastens så kallade kindbackar, 
de knän som burit upp märskorgen. Fockmas-
tens märs- och bramstång ligger nedfallna på 
däck men är fortfarande förenade med esel-
huvud och krysstimmer. Den avbrutna de-
len av undermasten ligger nedfallen på däck 
i anslutning till den stående delen av samma 
timmer. Stormastens undermast är bevarad i 
ursprungligt läge och längd, medan mesanen 
lutar föröver och åt babord. 

Det �nns "era berättelser om fartyg som gått 
på grund och där master brutits av som en 
följd av den hä�iga inbromsningen. Ett välkänt 
exempel är örlogsfartyget Elefanten som vid 
en grundstötning norr om Öland förlorade sin 
stormast (grundet kallas idag Elefantgrund). 
Elefanten sjönk senare som en konsekvens 
av den våldsamma kontakten med graniten 
(Ekman 1942:90). Med största sannolikhet 
har även Lejonvraket kolliderat med något. 
Sammanstötningen var så kra�ig att fockmas-
ten bröts av. Frågan är om det var ett grund 
eller ett annat skepp som befann sig i vägen 
för Lejonvrakets framfart? Att bogsprötet är 
avbrutet kan eventuellt utesluta en undervat-
tenssten och själv håller jag det för troligt att 
det rör sig om en kollision mellan två fartyg. 
Dimma, mörker eller vad som alltjämt går un-
der benämningen ”den mänskliga faktorn” kan 
mycket väl leda till en kollision i en tra�kerad 
farled. Ett kra�igt rundtimmer, vars funktion 
inte kunnat härledas i Lejonvrakets rigg ligger 
löst på däck. Det är ett avbrutet och kra�igt 
timmer Betydligt tjockare än övrig rundhult i 
Lejonvrakets rigg. Kanske härrör det från det 
fartyg som Lejonvraket kolliderade med? 

SLUTORD

Detta var några korta kommentarer kring tre 
förlisningsförlopp beskrivna från planritning-
ar. Mer riktade dokumentationsinsatser skulle 
förmodligen kunna ge mer ledtrådar till förlis-
ningsförloppen i varje enskilt fall. Exempelvis 
saknas i dagsläget mer ingående information 
kring Dalarövrakets riggdetaljer och deras in-
bördes lägen. Eventuellt pekar fock- och stor-
råna på ett sådant sätt att även detta fartyg dre-
jat bi, vilket vore det enda rimliga att göra när 
besättningen är sysselsatt med att avlägsna vad 
det nu var som satte igen pumparna. Undrar 
om det sitter kvar? Visst vill man ly�a upp en 
pump och titta e�er! 
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