Fotogrammetribild av det medeltida vraket vid Nåttarö. Fartyget ligger med babordssidan djupt nedsjunken och
däcksbalkarna pekande snett upp ur botten. Notera den bevarade masten (Statens maritima museer).

Skeppsvrak i Haninge skärgård
I Östersjöns bräckta vatten bevaras organiskt material förundransvärt väl. Den låga salthalten gör att skeppsmask
och andra tränedbrytande organismer inte trivs. Sjunkna
skepp kan stå mer eller mindre intakta på sjöbottnen i
hundratals år, med bevarade skrov, däck och ibland till
och med master. Välbevarade vrak kan påträffas i nästan
hela Östersjön, men den omfattande sjöfarten och de
maritima verksamheterna vid Dalarö har resulterat i en
koncentration av lämningar just här.
Någon systematisk och heltäckande inventering av de
fornlämningar som finns på sjöbottnen har aldrig gjorts.
De vrak och andra lämningar som kommit att registrerats
har påträffats av privatpersoner, myndigheter och företag i
samband med sjömätning eller dykning. Hittills har inga
förhistoriska fartyg eller båtar påträffats i kommunens
vattenområde. En bidragande orsak till detta är att de
förhistoriska farkosterna var relativt lätta och klena konstruktioner som lätt faller samman och översedimenteras
till följd av vattnets rörelser. I takt med att mätinstrument
blir allt bättre och att sjöbottnen karteras i samband
med anläggningsarbeten påträffas hela tiden nya tidigare
okända lämningar.
Handelsfartyg
Under medeltiden introducerades större och mer kraftigt
byggda fartygstyper. Till de mer välkända fartygstyperna hör koggen som traditionellt förknippas med
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handelsförbundet Hansan. De var medeltidens stora
handelsfartyg, även om de i vissa sammanhang även kom
att användas i samband med krig. Ett vrak som av allt att
döma är resterna efter ett relativt stort medeltida fartyg
påträffades så sent som 2017 i vattnen utanför Nåttarö.
Även om det delvis rasat samman så framstår det som i
det närmaste komplett och har till och med stora delar av
riggen kvar, vilket är världsunikt (se bilden ovan).
I slutet av 1500-talet och under följande sekel började
man trycka upp segelledsbeskrivningar i bokform. Dessa
så kallade sjöböcker som gavs ut i Amsterdam, London
och Köpenhamn, ger bland annat vägledning genom
Stockholms skärgård. De föreslagna lederna är i stort
de som redovisats i det danska itinerariet, som populärt
kallas Kung Valdemars segelled, redan under 1230-talet.
Passagen via Dalarö är särskilt omnämnd och har således
lång kontinuitet, men tidigast endast som hamn, eftersom
samhället ännu inte hade etablerats. Från år 1636 kom
Dalarö att fungera som tullens inloppsstation och därefter var samtliga handelsfartyg som seglade till eller från
Stockholm eller Gävle ålagda att passera genom området.
Det bottniska handelstvånget, där orterna i norr förbjöds
direkt kontakt med utlandet, medförde att en betydande
del av exporten av metall- och träråvaror kom att passera
förbi Dalarö.
Från slutet av 1500-talet och en fram till omkring
mitten av 1700-talet var de så kallade flöjterna norra

På Anna Marias däck ligger furuplankorna fortfarande prydligt staplade. Foto: Ulrik Carlsson.

Europas vanligaste handelsfartyg. Typen, som utvecklats
i Nederländerna, var enkel och billig att bygga, kunde
seglas med förhållandevis små besättningar och användes
som bland annat ostindiefarare, valfångstfartyg och krigsfartyg. Men det var som handelsfartyg som flöjterna fick
störst betydelse. Genom att Sverige var Nederländernas
viktigaste handelspartner kom en betydande del av exporten att lämna landet ombord på just flöjter.
Flöjtskepp byggdes i tusental. De seglade och förliste över
hela världen, men det är bara i Östersjön som de i någon
större utsträckning kommit att bevaras. Ett fint exemplar
är det så kallade ”Jutholmsvraket” som sjönk i början av
1700-talet. Vraket är ett av alla de som påträffades när
sportdykning blev populärt på 1960-talet och kom att bli
föremål för en av de tidigaste undervattensarkeologiska
undersökningarna i Sverige. Det visade sig att fartyget
bär tydliga spår efter bärgningsarbeten där man tagit tillvara merparten av lasten. Enstaka tunnor med tjära samt
även metallvaror skvallrar om att fartyget var på väg från
Sverige när det av okänd anledning gick till botten.
I vattnet precis nedanför Dalarö samhälle, endast några
hundra meter från ”Jutholmsvraket”, vilar resterna av
ett betydligt större flöjtskepp. Vraket var länge känt
som ”Saltskutan” och det var först på 1980-talet som

historikern Christian Ahlström lyckades identifiera skeppet som flöjten Anna Maria. Skeppet byggdes år 1694 på
ett varv i Amsterdam på beställning av ett stockholmsbaserat partrederi. Genom att äga andelar i flera fartyg så
spred man riskerna om en eventuell olycka skulle inträffa.
Fartyget är på flera sätt typiskt för de handelsfartyg som
seglade mellan Sverige och Nederländerna. På tillbakavägen passerade man även Portugal för att ta ombord salt
– en för Sverige väldigt viktig importvara. Från mitten
av 1600-talet kunde redare få skattelättnader förutsatt
att deras fartyg var kraftigt byggda, kunde utrustas med
kanoner och användas av flottan i krigstid. Anna Maria
är världens bäst bevarade exempel på just ett sådant stort
bestyckat flöjtskepp.
På hösten 1708 var Anna Maria på väg söderut med en
last av järn- och trävaror då besättningen överraskades av
en sträng kyla. Tillsammans med sju andra fartyg, frös
skeppet fast i isen och fem av besättningens 22 personer
fick spendera den mörka kalla årstiden ombord. En kväll
kom elden lös ombord på Anna Maria som sjönk sedan det
brunnit ner till vattenlinjen. Sånär som på det eldhärjade
akterskeppet är det bastanta, nära 40 meter långa skrovet,
alltjämt väldigt intakt med lasten av furuplankor prydligt
staplad på undre däck.
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Riksäpplets vrakplats sedd i plan med fören pekande åt vänster. Trots den hårdhänta hanteringen finns förvånansvärt mycket
kvar av skeppet som vilar på styrbordssidan. Illustration: Niklas Eriksson.
Krigsfartyg
Fram till slutet av 1600-talet var Skeppsholmen i
Stockholm flottans huvudstation. Men då vägen genom
skärgården var både tidsödande och komplicerad fungerade hamnlagunen vid Dalarö som flottans uthamn och
uppsamlingsplats. Under det nordiska sjuårskriget på
1560-talet nämner de skriftliga källorna ett reparationsvarv i området. De marina verksamheterna har således
väldigt tydligt kommit att etableras före Dalarö samhälle.
Dalarö skans anlades vid mitten av 1600-talet som ett
skydd för inloppet mot Stockholm och de i hamnen
uppankrade fartygen. I orostider kunde skansens försvar
förstärkas med uppankrade skepp. Händelserna under
det skånska kriget illustrerar väl Dalaröområdets funktion som flottbas. Förutom att det var platsen där skeppen
samlades inför avfärden mot den då förenade dansknederländska fienden, så var det även till Dalarö som den
skamfilade flottan återvände efter nederlaget vid Ölands
södra udde i juni 1676, då flottans två största skepp
Kronan och Svärdet gick under.
Det tredje största skeppet, som hette Riksäpplet ankrade
upp på utsidan av skansen. Under en storm, några dagar
efter ankomsten, brast förtöjningsrepen. Med ankarna
släpandes i botten drev skeppet mot en klippa, krossades
och sjönk. Redan under 1600-talet bärgades merparten
av skeppets 84 kanoner med hjälp av dykare i dykarklocka
och under 18- och 1900-talen lyftes svartnat ekvirke
för att användas till bland annat möbeltillverkning.
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Därutöver förlade Marinen sin röjdykarutbildning under
1950- och 60-talen till Riksäpplets vrakplats.
Trots att platsen för vraket har varit känd sedan förlisningen var det först med början 2014 som en ordentlig
arkeologisk kartering av Riksäpplet kom att genomföras.
Den visade att det trots den tidvis hårdhänta hanteringen
av vraket finns förvånansvärt mycket kvar på botten.
Analys av skeppsbyggnadstekniken och de bärgade skulpturer visade att skeppet byggts i en karaktäristiskt engelsk
stil.
Sveriges politiska och ekonomiska samarbete med
Nederländerna under 1600-talet innebar omfattande
kulturella och tekniska influenser på många plan i samhället. Inom skeppsbyggeriet tog det sig uttryck genom
att bland annat att skeppsbyggmästare kom att rekryteras
därifrån. Men då relationerna mellan länderna vid 1600talets mitt kom att försämras och blomma ut i krig, kom
skeppsbyggnadskompetensen i stället att rekryteras från
England. Riksäpplet kom därför att byggas under ledning
av den engelske skeppsbyggmästaren Francis Sheldon som
alltså satt sin prägel på skeppet.
Riksäpplet var i storlek fullt jämförbart med regalskeppet
Vasa, men det finns även exempel på mindre krigsfartyg som förlist i området. Medan flottan låg uppankrad
utanför Dalarö kom elden lös ombord på det lilla skeppet
Jägaren som exploderade och gick till botten. Det relativt välbevarade vraket vilar på 27 meters djup utanför ön
Kycklingarna.

K u lt u r m i l j ö p r o g r am , ku n skapsu n d e r l a g

Vraken i spärren
Dalarö samhälle och verksamheterna runt hamnen hade
inte etablerats utan den passerande farleden. Även om
ledens sträckning är ett resultat av anpassning till den
naturliga topografin så har enstaka passager reglerats och
spärrats av för att dirigera sjöfarten på ett genomtänkt sätt.
Till de mer illustrativa exemplen på detta hör tre stenfyllda fartygsskrov som ligger sänkta mellan Dalarö skans
och Aspön.
Det rör sig sannolikt om uttjänta så kallade lodjor. Sådana
byggdes i stort antal av allmogen på uppdrag av staten.
Varje härad utmed kusten hade i uppdrag att färdigställa
en lodja utifrån vissa givna dimensioner i syfte att transportera båtsmän till deras posteringar. Vid en inventering
på 1650-talet, i samband med att skansen anläggs, beskriver man att lodjorna som används vid befästningsverken
var illa medfarna. Det ligger nära till hands att anta att
lodjorna i sundet kom att sänkas i samband med detta.
Förlista utmed leden
Farleden är kantad med vrak efter fartyg som grundstött eller som av annan anledning har sjunkit. Innanför
Edesön norr om Dalarö ligger Bodekull, som före identifiering kallades ”Dalarövraket”. Fartyget var en av över
fyrtio så kallade strussar som beställdes av kung Karl X
Gustav i december 1659. Fartyget byggdes i just Bodekull
som är det gamla namnet för Karlhamn. Strussar var till
stora delar öppna, grundgående fartyg som skulle användas för transport av hästar och manskap. Men då kungen
plötsligt dog, i februari 1660, och kriget mot Danmark
skrinlades, byggdes de halvfärdiga strussarna om till
mer fregattliknande farkoster med utskjutande skulpterad galjon i fören och med kanonportar utmed sidorna.
Bodekull användes för flottans transporter av manskap,
proviant och materiel. I oktober 1678 grundstötte fartyget
och sjönk på väg från Fagerholmens kvarn på Ingarö till
flottan som då var vinterförlagd till Kalmar med en last av
mjöl. Tjugo tunnor vattendränkt mjöl kunde räddas från
det sjunkande fartyget.
Men fartyg har förlist i vattnen runt Dalarö långt senare.
Till de mer välkända hör den stora tyska ångaren Ingrid
Horn som tungt nerlastad med järnmalm kolliderade med
svenska ångaren Bergvik i dimma år 1917. Vid olyckan revs
ett stort hål upp i fartyget som sjönk oerhört snabbt. Det
över 90 meter långa fartyget drog nitton personer med sig
i djupet. Endast en person överlevde katastrofen. Skrovet
ligger i en sluttning med aktern på 24 meter och med
fören nerkörd i dyn på över 40 meters djup. Den alltjämt
mycket sammanhängande ångaren är ett populärt mål för
sportdykare.

Den lilla strussen Bodekull förliste i oktober 1678 och är
ett av världens bäst bevarade 1600-talsvrak. Illustration:
Sjöhistoriska museet/BALTACAR.

Den tyska ångaren Ingrid Horn kolliderade och sjönk i farleden söder om Dalarö år 1917. Foto: Sjöhistoriska museet. .
Sammanfattning
Det finns betydligt fler vrak i Haninge kommun än de
som nämnts här. Transporter av mer alldaglig karaktär,
som ved, hö eller byggmaterial som kalk eller tegel har
också påträffats men hittills inte undersökts arkeologiskt
i någon större utsträckning. Vraklämningarna på sjöbottnarna kan användas för att förstå kulturmiljöerna i land.
Dalarö skans och Dalarö samhälle hade inte existerat utan
de förbipasserande fartygen, av vilka flera alltså finns bevarade på bottnen.
Men vraken kan också ses som delar av ett betydligt större
kulturhistoriskt sammanhang. Sjunkna handelsfartyg
lastade med råvaror i form av malm, järn- och trävaror
utgör punktnedslag i en global ekonomisk historia om
världsomspännande handel som sträcker sig över flera
hundra år. Medeltida handelsfartyg eller tidigmoderna
nederländska flöjtskepp är samtidigt uttryck också för de
kulturella utbyten som följer på varuutbyte och handelsnätverk. De visar på hur såväl tekniska som arkitektoniska
influenser kom att bli naturliga beståndsdelar också av det
svenska samhället. På samma sätt materialiserar de lämningar efter krigsfartyg som av olika anledningar gått till
botten i området på försvarsansträngningar och hur militära allianser kommit och gått. Allt sammantaget har den
unika samlingen vrak i Haninge kommun en relevans som
sträcker sig långt utanför såväl kommunens som landets
gränser.
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