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”Och nu gå dessa vilda, upp-
hetsade vågor, rusiga av vår-
luft, yra av den nyvunna frihe-
ten till storms […] De komma, 
väsande och slitande, storma 
högt upp […] och dra sig åter 
tillbaka, som om de hade stött 
sina vitlockiga huvuden. […] 
Där äro de åter med isstycken 
och timmerstockar, odygdiga, 
obarmhärtiga, vilda, galna av 
förstörelselust.”

Ödet som Ekeby går till mötes i Gösta 
Berlings saga i citatet ovan – ett offer för 
vågornas och isens verkningar – delas av 
stora delar av det maritim arkeologiska 
materialet. Man kan med fog påstå att 
vatten i rörelse är minst lika avgörande 
för skeppsvrakens ned brytning som den 
så välbekanta skepps masken. Trots det 
saknas kunskap om hur kulturarvet på 
detta sätt bryts ned och var detta sker. 
Genom att undersöka havets naturliga 
dynamik när det gäller vind-, våg- och 
isförhållanden kan man alltså inte bara 
bilda sig en uppfattning om hur och var-
för skepp förliser, utan även om de beva-
ras till eftervärlden.

Förlisningar och vågexponering
För att få en förenklad bild av den ge-
nomsnittliga vågexponeringen över året 
har Naturvårdsverket (2006) låtit ta fram 
en modell som täcker Sveriges kustom-
råden. Denna kan användas för att stu-
dera sambandet mellan vind och kända 
förlisningar. Intressant nog visar det sig 
att skepp inte främst för liser där det 
blåser mest, utan det är andra faktorer 
som spelar in (figur 1). Den star kaste 
korrelationen är med farleder. Jag un-
dersökte samtliga förlisningar i Forn sök 
och jämförde dessa med kända farleder 
i Stockholms regionen från 1600-talet 
fram till idag. Merparten av förlisning-
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Figur 1. Vind-/vågexponering, historiska farleder och förlisningsuppgifter. Notera området kring 
Dalarö med många skrovhela vrak.
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arna har natur ligt nog skett i anslutning 
till grynnor och skär när mast farlederna, 
men med en ton vikt på de inre skär-
gårdarnas relativt lugna vatten. Några 
an lednin gar till detta märkliga faktum 
är dels att upptäcks frekvensen är större 
närmare kusten, att bevarandegraden är 
högre, samt att den fria segelytan mellan 
kobbar och skär är begränsad. Ytterligare 
en anledning som borde kunna spela in 
är att vind förändring arna är större i mel-
lanskärgården där man genom att runda 
en ö kan komma in i helt annorlunda 
vind- och vågmiljöer.

Vågor och vågverkan
Vågor byggs upp av ihållande vind i en 
riktning och växer till med vind hastig het, 
tid och vindens stryklängd (det avstånd 
som vinden kan blåsa utan att dämpas 
av land eller andra hinder) över öppet 
hav. I motsats till vad man kan tro rör 
sig vågorna inte horison tellt, utan i cir-
kelrörelser (figur 2). Kraften i cirkelrörel-
sen, som avtar med djupet, kan beräknas 
med olika mate matiska modeller (De-
mirbilek & Linwood 2002).

Känner man alltså till vattenområdet, 
djupförhållanden, vindriktning och styr-
ka kan man beräkna bland annat vilka 
krafter som verkar på eventuella vrak. 

Jämför man den horisontella kraften 
som verkar vid bottnen (och sålunda 
sliter på vraken) upptäcker man att inga 
vrak alls finns registrerade i de mest 
vågexponerade områdena (figur 3).

Is och isverkan
Isens verkningar för främst aktiv sjöfart 
har länge studerats (Palosuo 1975). 
Mer osäkert är kunskapsläget kring in-
verkan på skeppsvrak. Här följer några 
generella iakttagelser som dock kan 
vara av värde som utgångspunkt. Vid 
lugnt och kallt väder lägger sig den 
nybildade isen som en mycket tunn 
hinna. Detta sker i första hand över 
stilla vatten i skärgårdar och på min-
dre fjärdar. Om vädret förblir gynnsamt 
för isbildning växer ishinnan på någon 
eller några dagar till en slät och sam-
manhängande nyis.

Isdrift orsakas huvudsakligen av vind-
förhållandena och i viss mån även av 
ström, som främst orsakas av vatten-
ståndsändringar. I allmänhet är isdrif-
ten relativt svag, upp till 0,2–0,5 knop 

Figur 2. Vattnets rörelser i en våg i grunt (A) 
respektive djupt (B) vatten. Kraften avtar med 
djupet och går mot noll i djupt vatten (streck-
ad linje). Cirkulations kraften ger på grundare 
vatten upphov till en horisontellt verkande 
kraft som skapar erosion och sliter på till ex-
empel kulturlämningar.

Figur 3. En jämförsle av vrakpositioner och horisontella krafter på bottnen vid en storm om 
22 sekundmeter i nordostlig riktning i Stockholms östra skärgård (den förhärskande storm-
riktningen i området). Inga kända vrak finns registrerade inom för vågorna utsatta områden 
(gula–röda i bilden).



mt 2/2009      17

vid sammanhängande eller mycket 
tät drivis. I samband med hård vind 
kan isdriften vara cirka 1 knop eller i 
extremfall uppemot 1,5 knop i sam-
band med lös sönderbruten is. I Norra 
Kvarken kan isdriften vara uppemot 2 
knop. Strömmarna är huvud sakligen 
sydgående vid den svenska kusten. 
Stora variationer förekommer dock på 
grund av väder förhållandena. Den fort-
satta isdriften mot kusten medför att 
isen skjuts ihop och bildar vallar eller 
upptornad is.

Vid kraftig vind och isdrift riktad mot 
kusten bildas en tjock och seg issörja, 
en så kallad stampisvall, ofta en bit in i 
skärgården vid fastiskanten. När vinden 
mojnar eller vrider löses stampisvallen 
upp och försvinner. Men den kan också 
frysa ihop och bilda ett ovanligt tjockt 
istäcke. Stampisvallen består av en an-
samling vattenbemängd issörja, snö-
sörja, kross is och små grova flak högst 
1–2 meter i diameter. Stampisvallen 
går i allmänhet 2–4 meter djupt men 
kan i yttre kustbandet vid mycket hård 

ispress gå ned mer än 6 meter djupt.
Vid ispress pressas isen mot land, mot 
landfast is eller mot långsammare drivan-
de is. Det bildas vallar (även kallade pack-
isvallar) där flaken staplas på varandra 
som stockar i en timmerbröte. Topografin 
blir mycket ojämn. Övervattensdelen är 
endast någon eller några meter hög men 
om vinden är hård och istrycket pågår 
flera timmar går vallen djupt ned, 6–10 
meter djupt är inte ovanligt (rekordet i 
Bottenviken uppmättes till 28 meter). 
Vallen driver ofta upp på grund. Ofta är 
det öppet vatten utanför, med vågor som 
pressar på mot kusten. Pågår istrycket åt-
skilliga timmar bildas allt fler vallar längre 
in i isfältet eller närmast kusten. 

Islossningen kan ibland vara dramatisk 
med tidvis mycket svår ispress. I sam-
band med hårda sydost- eller sydväst-
liga vindar, i regel i slutet av mars, driver 
isen norrut och packas samman i nordli-
gaste Östersjön. Ett mycket svårforcerat 
isfält bildas i nord ligaste Östersjön och 
i inloppen till Finska viken och Ålands 
hav. Efterhand släpper ispressen, isen 

Figur 4. De välbevarade (ofta skrovhela) vrak som påträffas via flygfotoanalys ligger nästan uteslu-
tande skyddade från is-, vind- och vågverkan.

driver sydvart, sprider ut sig och upplöses. 

Man kan alltså konstatera att även om is-
täcket lägger sig först i innerskär gårdarna 
uppstår de största effekter na på vrak 
längre ut; upptornad drivis och packis-
vallar gnager hårt på ytter- och mellans-
kärgårdarna, främst i kanten mot fast is. 
Havsbotten grundare än cirka 10 meter 
är tidvis hårt utsatt för isskrapning i dessa 
områden. Man kan inte förvän ta sig att 
några vrak klarar denna påfrestning i sär-
skilt många år.

Nedbrytning av vrak
Vågor och is bryter alltså ned vrak som 
ligger exponerat och grunt. I en studie av 
detaljerade flygfoton (figur 4) upp täckte 
jag över 100 vrak i Stockholms omnejd 
(många tidigare oregistrerade) på djup 
mindre än cirka 6 meter. Trots att ytter-
skärgården har stora arealer med fina 
sandbottnar och klar sikt hittades inga 
vrak alls på dessa expo nerade lokaler. 
Vågor och is har uppenbarligen gjort sitt 
och drivande sand täckt de sönderbrutna 
resterna.
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Figur 5. Skeppsvrak (fasta fornlämningar, röda prickar) och farleder utanför Dalarö jämfört med djup- och 
bottenförhållanden. Det grå är lerbottnar och det bruna är mjukbottnar (gyttja, dy). Vita ytor tecknar öar. 
Notera att inga vrak har påträffats i mjukbottenområden.
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Vad döljer dyn?
Studerar man relationen mellan regi-
strerade vrak och bottensubstrat ser man 
för Stockholms skärgård att mycket få 
vrak har påträffats i områden med acku-
mulations-/mjukbottnar (dy och liknan-
de). Enligt SGU (Jonsson 2003:39ff) sker 
en sediment tillväxt om i ungefär 1 meter 
på 100 år i fjärdarnas djupare bottnar. Ett 
eventuellt vrak från 1500-talet ligger allt-
så begravt i 5 meter djup dy. Av denna 
anledning kan inga visuella metoder på-
träffa äldre skeppsvrak i dessa områden 
(figur 5).

Slutsats
Vågornas verkningar och isens gnagande 
förstör ganska snabbt stora delar av det 
maritimarkeologiska materialet och sedi-
mentation döljer också en stor del. Bara 
genom att förstå hur naturens processer 
påverkar vrak och andra lämningar kan 
man prioritera undersökningar, välja me-
todik, bättre förstå representativitet och 
vad man kan förväntas finna under ytan. 
Även den mest vildsinta sportdykaren är 
blott ett sandkorn i havet jämfört med 
moder natur när det gäller att bryta ned 
skeppsvraken.

För att hitta vrak fungerar våg exponerings-
modellen på omvänt sätt mot vad som 
kanske till förstone kan förmodas; letar 
man i skyddade lersänkor i lugna vatten 
med stora djup och närhet till farleder 
och hamnar så hittar man inte bara de 
flesta vraken, utan även de bäst beva-
rade. Området kring Dalarö fram står här 
tydligt. Vill man ha fler skrovhela ”Kalle 
Anka-vrak” är det på sådana ställen man 
skall leta. Alternativt ute på riktigt djupt 
vatten, men där blir å andra sidan ytorna 
som skall genomsökas i det närmaste 
oändliga. 
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