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Sammanfattning 
Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde den 20 oktober 2021 en antikvarisk dykbesiktning av en 

fartygslämning, det så kallade Mastvraket, utanför Oxelösund i Oxelösunds kommun. Besiktningen 

utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län i samarbete med Kustbevakningen och 

docent Niklas Eriksson från Stockholms universitet. Syftet med besiktningen var att dokumentera 

lämningen genom videofilmning som kunde användas som underlag för att upprätta en fotoplan över 

vraket, samt upprätta fotostationer som kommer att kunna användas för att se framtida förändringar 

på vraket. Efter att fotoplanen upprättats över vrakets huvuddäcksnivå har denna jämförts med 

fotografier som tagits på vraket av dess upphittare, Torleif Nilsson, under 1997, 2003 och 2007. 

Besiktningen och analysen har kunnat påvisa att vraket är i sämre skick idag än vad det var när det 

hittades 1992. En del av förändringarna på vraket beror förmodligen på naturliga 

formationsprocesser men andra förändringar har med stor sannolikhet orsakats av oaktsam dykning 

och ankring i vraket. Med de nio fotostationerna som nu har upprättats på vraket kommer eventuella 

förändringar enkelt kunna följas upp vid framtida besiktningar.      

 

Figur 1.Översikskarta som visar Mastvrakets läge (röd cirkel) i skärgården öster om Oxelösund. Karta: ESRI, bearbetad av 

Jens Lindström/NMG. 
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Syfte  
Syftet med förundersökningen var att besikta och videodokumentera fartygslämningen för att genom 

användandet av fotogrammetri upprätta en fotoplan över vraket. Resultatet kommer att kunna 

användas av Länsstyrelsen och relevanta myndigheter för att bedöma eventuella förändringar på 

fornlämningen vid framtida besiktningar. 

 

Metod och genomförande  

Dykningarna utfördes den 20 oktober 2021 i samarbete med Kustbevakningen, som ställde upp med 

dykbåt och båtförare. Jens Lindström från NMG och docent Niklas Eriksson från Stockholms 

universitet utförde själva dykbesiktningen. Initiativtagaren till projektet, Urban Mattsson från 

Länsstyrelsen i Södermanland, var med i dykbåten. Videodokumentationen av lämningen utfördes 

under ett 30 minuter långt dyk där fokus låg på att dokumentera insidan av vraket och föremål och 

fyndkontexter på och i anslutning till dess huvuddäck. Dykningarna utfördes i enlighet med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet).  

 

Videomaterialet som samlades in under dyket användes sedan för att upprätta en fotoplan över 

vraket. Fotoplanen skapades genom att stillbilder plockades ut från de inspelade videofilmerna som 

sedan bearbetades i programmet Agisoft Metashape Professional 1.7.1. Fotoplanen som presenteras 

i rapporten är sammansatt av totalt 995 bilder.   

   

Rapportarbetet har omfattats av en genomgång av informationen om lämningen som finns tillgänglig 

i Kulturmiljöregistret (KMR) samt tidigare undersökningsrapporter och fotografier som spänner från 

1994 fram till 2021. Upprättandet av fotostationer har i möjligaste mån utgått från de platser på 

vraket som fotograferades tidigt, så att förändringar på vraket kan följas över en längre tidsperiod.   
 

HISTORIK 
Det så kallade Mastvraket lokaliserades av Torleif Nilsson i oktober 1992 i samband med ett 

vrakinventeringsprojekt längs Östgöta- och Sörmlandskusten som genomfördes i samarbete 

Sjöhistoriska museet mellan 1992 och 1994. Vraket fick till en början arbetsnamnet V48 men kom 

snart att kallas för Mastvraket på grund av att dess intakta stormast som reste sig 19 meter över 

botten. Vraket bedömdes vara unikt i många avseenden. Delar av detta kapitel har författats av 

Torleif Nilsson. 

Vrakplatsen ligger cirka 5 kilometer öster om från Gamla Oxelösund i en fjärd som kallas Örsbaken, 

mellan öarna Smörasken och Västra Vikarskäret. Vraket är 17 meter långt och 5 meter brett och det 

står upprätt på en mjuk lerbotten på 30 meters djup utan någon märkbar slagsida. Fartyget har varit 

tvåmastat och dess stormast är intakt och reser sig 19 meter ovan omgivande botten medan 

mesanmasten har fallit omkull och ligger på huvuddäck i längdskeppsriktningen. Vid påträffandet 

föreföll vraket vara helt orört av dykare och det fanns mängder med föremål så som nedfallna 
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riggdetaljer, glasflaskor, husgeråd och kritpipor etcetera. På fördäck fanns ett välbevarat bråspel, 

bakom stormasten en större lastlucka och akter om denna två alpumpar (länspumpar) i ursprungligt 

läge och akter om dessa en pumpränna, vilken även fungerat som däcksbalk. Mot akterspegeln, på 

styrbords sida, fanns resterna av en tegelkabyss, där en stor del av stenarna fortfarande låg i 

ursprungligt läge. Över fartygets stora lastlucka låg ett intakt stockankare där ankarstocken stack upp 

ur lastrummet och själva ankarkronan vilade liggandes på huvuddäcket. Tack vare kritpipor och 

glasflaskor kunde vraket preliminärt dateras till första halvan av 1700-talet. Trots att vraket var 

välbevarat bedömdes det vara mycket skört då en stor del av timren i vraket var påtagligt påverkat av 

erosion och många skeppsdelar hade lossnat från sina ursprungliga positioner och fallit ned i vraket.     

Under perioden 1994 till 2005 utförde Torleif Nilsson, tillsammans med sitt dykteam och genom stöd 

från Bert Westenberg på Sjöhistoriska museet, marinarkeologiska undersökningar på vraket. Dykarna 

som deltog i undersökningarna var; Ronny Edstrand, Stefan Cronström, Magnus Nygren, Andreas 

Sannerman, Peter Sjöö, Tobias Öhman, Lars Kling, Viktor Larsson, Stefan Cronström, Harry Alopeus, 

Jannice Ahren-Stigsdotter, Hans Löfgren och Alf Jändel.  

 
1994–1996 
Mellan 1994 och 1996 genomfördes omfattande foto- och videodokumentation samt en preliminär 

uppmätning, vilket resulterade att Torleif kunde göra en 3D CAD-modell och ta fram måttskisser av 

vraket. Med hjälp av 3D-modellen, måttskisser och alla foto- och videoupptagningar från vraket 

gjorde tecknaren Göran Ullrich från Sjöhistoriska museet flera tecknade vyer av vraket som på ett 

värdefullt sätt sammanfattade den information som då hade samlats in (figur 2).   

Med tanke på hur skört vraket var vid påträffandet konstruerades en fast förtöjningsanordning som 

kunde fiskas upp från dykbåten utan att riskera att skada vraket. Konstruktionen bestod av två 

förtöjningsstenar som sänktes ned väl utanför vraket. Med ett arrangemang av linor, som när de inte 

användes befann sig djupare än max seglingsdjup i farleden, kunde dykbåten på ett säkert sätt 

förtöjas och dykarna kunde ta sig till samma punkt på vraket längs en ledlina. Konstruktionen 

användes framgångsrikt under alla de år då undersökningar genomfördes på vraket. 

 
1997 
1997 bildades Föreningen Mastvraket, som syftade till att stödja marinarkeologiska insatser på 

vraket, samt ordna sponsorer och se till att undersökningarna avrapporterades. Att föreningen kom 

till stånd får i hög grad tillerkännas Lar Erik Ekström som även blev föreningens ordförande. Lars Erik, 

som till yrket var lots och hade en mycket lång karriär till sjöss, var både kunnig och framför allt 

mycket driven när det gällde att söka tillstånd och att marknadsföra projektet.  

Fältarbetet 1997 fokuserade på att insamla träprover för dendrokronologisk analys och totalt togs 12 

prover från vraket, sju av ek och fem av furu. Fem av dessa prover, fyra i ek och en i fur, kunde 

dateras av Alf Bråthen. Ett antal föremål bärgades som ansågs kunna vara till hjälp för vrakets 

datering, däribland flera kritpipor som påträffats på och intill tegelspisen i aktern, samt en glasflaska 

från en samling av totalt 13 flaskor i intill babordssidan längst akterut i vraket. Planer fanns även på 

att ta prover på lasten nere i vrakets lastutrymme. Planen var att utföra provtagningen med hjälp av 

ett smalt plaströr som skulle tryckas ned i sedimenten i lastutrymmet. Dessa planer fick dock ställas 

in då sondering med en glasfiberstavstav visade att materialet i lastutrymmet var för hårt och inte 
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lämpade sig för denna typ av provtagning. Sonderingarna visade dock att vraket verkade vara fullt 

lastat och sondstaven träffade på föremål med varierande hårdhet på ett djup, räknat från 

lastrumskarmen, av 115–178 cm. 

 
1998 
1998 fortsatte den skeppstekniska dokumentationen och stormasten säkrades genom att salningen, 

skarven mellan undermasten och märsstången (övermasten), försågs med nya tampar för att 

minimera risken för att märsstången skulle kunna falla ner och riskera att skada såväl vrak som 

dykare. Resterande glasflaskor i den synliga flasksamlingen i den aktre delen av vraket bärgades med 

argumentet att de var mycket exponerade för nedfallande vrakdelar som riskerade att skada 

flaskorna.  

 

 

Figur 2. Tecknad sidovy av Mastvraket som baseras på den dokumentation och de uppmätningar som utfördes mellan 1994 

och 1997. Teckning: Göran Ullrich, Sjöhistoriska museet. 

 

2000 till 2005 
Vid kontrolldykningar som genomfördes hösten 2000 konstaterades åverkan på förankringslinorna 

vid vrakplatsen. Föreningen Mastvraket anmälde till länsstyrelsen att obehöriga dykare gjort ingrepp 

på vraket och länsstyrelsen anmälde till åklagarkammaren misstanke om brott mot kulturmiljölagen 

(Lag 1988:959 om kulturminnen). Förundersökningen lades ner då det inte fanns några misstänkta 

för de olovliga dykningarna (Remiss från länsstyrelsen 2007-02-14, 431-9123-2000).  

2003 utfördes ytterligare undersökningar och bärgningar på vraket. Från vrakets akter bärgades 

totalt tolv föremål, i huvudsak husgeråd som koppar och fat av fajans, ett dryckesglas av snapsglastyp 
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samt två glasflaskor. Utöver husgeråd påträffades en del av en dräktvärja bestående av en parerstång 

och parerplåt tillverkad av förgylld mässing.  

Under dykningarna 2003 kunde det konstateras att minst fyra, troligen fem, föremål som tidigare 

observerats i vrakets akter, saknades. De saknade föremålen utgjordes av två dryckeskärl av troligtvis 

fajans samt en glasflaska och ett föremål som troligtvis var en fajansskål. Dessutom saknades en 

jungfru (en trädetalj till fartygets rigg), som tidigare noterats på huvuddäck intill styrbordssidan i höjd 

med vrakets lastlucka, men det kunde inte uteslutas att den glidit ner mellan däcksplankorna och 

fallit ner under vrakets huvuddäck. Ytterligare en riggdetalj, det så kallade linhjulet som suttit högst 

upp stormasten, saknades också men det gick inte att avgöra om detta skett på naturlig väg eller 

genom åverkan av dykare.  

Förutom saknade föremål noterades flera andra förändringar på vraket. Centrum-måttbandet, som 

varit uppspänt mellan fartygets akter- och förstäv hade kopplats loss från akterstäven och detta 

misstänktes ha gjorts av de dykare som olovligen dykt på vraket för att de lättare skulle komma åt de 

nu försvunna föremålen nere i vrakets akterutrymme. Vidare noterades att läggen till stockankaret, 

som legat över lastluckan till lastutrymmet, brutits av och devis fallit ned i lastutrymmet. Om detta 

inträffat av naturliga orsaker eller av oaktsam dykning eller ankring var det förstås svårt att svara på, 

men det bedömdes som mest troligt att ankaret inte gått sönder av naturliga orsaker. Det kunde 

även konstateras att de högsta spanten i akterskeppets babordssida skadats och att den översta 

delen av bordläggning och spant vikit sig in i vraket (se röd cirkel i figur 6). Om detta skett på grund 

av naturlig nedbrytning eller av mänsklig påverkan kunde inte heller med säkerhet avgöras.  

2003 utfördes uppmätningar av vrakets skrovform för att bland annat kunna beräkna dess 

ungefärliga lastförmåga. Marinarkeolog Harry Alopaeus, som tidigare under åren deltagit vid ett antal 

dyk på vraket och stöttat arbetet, kontaktades av Torleif för att diskutera möjligheterna att mäta upp 

vrakets skrovform och de svårigheter detta bjöd då huvuddelen av skrovet ligger dolt nere i de mjuka 

bottensedimenten. Harry, som då var en av de mest erfarna marinarkeologerna i landet när det 

gällde undervattensdokumentation av vrak och andra undervattenslämningar, kom snart på en 

lösning. Principen för Harrys uppfinning bygger på sondering av avstånd och vinkel till skrovet från en 

utplacerad referens. Metoden fungerade väl men ställde stora krav på dykarna som utförde arbetet. 

Harry deltog själv under en veckas dykning under 2005 på vraket då mätningarna genomfördes. Med 

hjälp av de utförda mätningarna kunde Harry utföra en grov beräkning av fartygets lastförmåga vilket 

var mycket värdefullt då dessa uppgifter kunde användas vid arkivstudierna som slutligen ledde fram 

till att fartyget nu, med hög sannolikhet, har identifierats. Denna rapport kommer dock inte gå vidare 

in på identifieringsförfarandet.  

 

Dykförbud på platsen 

Redan när vraket lokaliserades 1992 rådde ankrings-, fiske- och dykförbud på platsen men detta var 

inte antikvariskt motiverat utan det berodde på att området var minerat. Detta dykförbud upphävdes 

av Försvarsmakten 1998-08-20 men på grund av den åverkan, som Föreningen Mastvraket noterat på 

vraket under dykningar år 2000, skickade föreningen en skrivelse till Länsstyrelsen i Södermanland i 

januari 2001 med en önskan om att dykförbud borde återinföras på vraket. Remissen till dykförbudet 

gick ut 2007-02-14 och 2008-03-07 sände länsstyrelsen ut en konsekvensutredning i ärendet (Dnr 

431-6046-2007).  
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Det nya dykförbudet på Mastvrakets vrakplats kom till stånd 2008-05-08 efter att ärendet beretts av 

länsstyrelsen och samråtts med berörda myndigheter, Oxelösunds kommun och olika föreningar. 

Dykförbudet motiverades av att vraket är av högt kulturhistoriskt värde och är väldigt skört vilket gör 

att det kan förstöras genom ankring, fiske och genom undervattensverksamhet såsom dykning och 

framförande av undervattensfarkoster. 

 

2007 

Dateringar av dendroprover från vraket, samt typologisk analys av föremål som påträffats i vraket, 

pekade mot tidigt 1700-tal. Redan när vraket påträffades hade Torleif en förlisningsuppgift från tidigt 

1700-tal som var en potentiell kandidat. Under 1999 genomfördes en större arkivinsats av 

föreningens sekreterare. Trots omfattande arkivsökningar i Riksarkivet hittades ingen förlisning som 

skulle kunna passa in på Mastvraket. Torleif gick då vidare med arkivsökningar utanför Sverige och 

fick då napp och fler uppgifter rörande den ursprungliga förlisningskandidaten som var fartyget Fem 

Vänner som sjönk på en resa mellan Amsterdam och Nyköping år 1715. Uppgifterna om Fem Vänner 

var mycket detaljerade, både vad gällde förlisningsförlopp och uppgifterna om lasten. Med detta som 

bakgrund ansökte föreningen Mastvraket år 2007 om att få göra en försiktig kompletterande 

undersökning med en så kallad ”bäversvans” ner i lastrummet, det vill säga att försiktigt avlägsna det 

övre sedimentlagret som täcker lasten nere i lastutrymmet i syfte att ta reda på vad fartyget var 

lastat med när det förliste. Här tog arbetet stopp då varken föreningens ordförande, eller Torleif 

Nilsson, orkade driva projektet vidare utan stöd från den tillståndsgivande myndigheten.  

 

  

2019 

Under två dagar i november 2019 utförde Johan Rönnby från Södertörns högskola, tillsammans med 

dykare från dykklubben Aquatic, en dykbesiktning på Mastvraket (Rönnby 2020-02-15). Besiktningen 

utfördes på initiativ av Aquatic och med tillstånd av Länsstyrelsen i Södermanlands län och syftade till 

att utröna om det gick att se spår av ingrepp på vraket eller andra förändringar av betydelse för 

vrakets bevarande. En av Johan Rönnbys slutsatser efter besiktningen var att platsen förändrats 

relativt lite sedan den tidigare dokumentationen genomfördes. Denna slutsats delades av Magnus 

Nygren från Aquatic, som medverkat vid samtliga tidigare undersökningar på vraket. Vissa skillnader 

kunde dock noteras. Bland annat föreföll det vara mindre sediment på vraket nu jämfört med 

tidigare besiktningstillfällen, vilket i så fall förklarade varför ett tidigare okänt blylod nu upptäcktes på 

däck till styrbord om stormasten.  Vidare noterades att det föreföll vara glesare mellan 

däcksplankorna på fördäck nu än vid tidigare besiktningar. Det trasiga stockankaret vid lastluckan 

kommenterades men denna förändring noterades redan vid besiktningsdykningarna 2003. 

 

De största förändringarna på vraket noterades på babordssidan i fartygets akter, i området som 

ursprungligen var inne i fartygets kajuta. Platsen där flasksamlingen som bärgades 1997/98 legat 

föreföll nu vara kraftigt förändrad och den såg helt rensad ut och i det närmaste fri från sediment. 

Ytterligare en flasksamling, bestående av en handfull runda glasflaskor av samma typ som tidigare 

bärgats, noterades i anslutning till samma område som där den bärgade flasksamlingen legat. Enligt 

Magnus Nygren fanns det inga synliga flaskor i området vid den senaste dykundersökningen som 

utfördes 2003 och flaskorna ansågs ha frilagts vid ett senare tillfälle. Orsakerna till förändringarna var 

svåra att förklara men med tanke på att det var mindre sediment på platsen nu, i jämförelse med 
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tidigare besiktningar, kan ändrade strömförhållanden och ökad erosion vara en del av förklaringen. 

Att flaskorna de facto fanns kvar på vraket talade för att det rörde sig om en naturlig process och inte 

en medveten åverkan som orsakats av otillåten dykning. 

 

 
2020 
Under två dagar 2020 fick dykarklubben Aquatic tillstånd till att dyka på vraket tillsammans med 

marinarkeologen Jonas Wiklund. Aquatic kunde filma/fota vraket och dokumentationen levererades 

till Länsstyrelsen i Södermanland. 

 

 

 

Resultat 
 
Dykbesiktningen kunde genomföras enligt plan och hela de inre delarna av vraket video-

dokumenterades vilket var tillräckligt att göra en fotogrammetri/fotoplan över vrakets huvuddäck 

(figur 4). Siktförhållandena på vraket vid besiktningstillfället bedömdes till 3–4 meter. Vraket 

filmades även ett varv från utsidan men materialet räckte inte till för att göra en komplett 3D-modell 

av lämningen, men väl en sidovy av skrovets babordssida (figur 6). För att göra en komplett 3D-

modell krävs ytterligare ett eller två dyk på vrakplatsen.  

 

I kommande kapitel kommer den upprättade fotoplanen jämföras med tidigare ritningar och 

fotografier från vraket. Först kommer de övergripande skillnaderna som kan urskiljas genom att 

studera planritningen från 1997 (figur 3) och fotoplanen från 2021 (figur 4) nedan. På följande sidor 

kommer fotostationer markeras med numrerade pilar på fotoplanen som visar från vilket håll som en 

bild är tagen. Detta för att underlätta för framtida besiktningsdyk på vraket.  

 

Vid en första jämförelse av planritningen från 1997 med den nu upprättade fotoplanen slås man av 

hur väl planritningen stämmer överens med fotoplanen. Vid en noggrannare granskning ser man 

dock att det finns en del skillnader och att det har skett en del förändringar på vraket. Bland annat är 

det betydligt glesare mellan däcksplankorna på fotoplanen (5) jämfört med planritningen, något som 

även noterades vid dykbesiktningen 2019. Stockankaret (1) som ligger över lastluckan framträder 

tydligt på planritningen men på fotoplanen ser man hur ankarläggen gått av och fallit ner i 

lastutrymmet. Andra tydliga skillnader är att flera av de längre timren, särskilt rundtimren (rårna) 

som har varit en del av riggen har rubbats ur sina ursprungliga positioner. Även den långa 

mesanmasten (2), som ursprungligen låg i längdskeppsriktningen och vars toppände vilade på 

lastluckans sarg har rubbats ur sitt läge.  
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Figur 3. Planritning över Mastvraket från 1997 som redovisas i Torleif Nilssons rapport från 1998-06-02.De röda prickarna 

markerar olika fyndkontexter samt provtagningsplatser för dendroprover. Ritning: Göran Ullrich, Sjöhistoriska museet. 

 

 
Figur 4. Fotoplan över Mastvraket som upprättades i oktober 2021. Genom att jämföra figur 3 och 4 kan man se att det har 

skett en del förändringar på vraket. Fotoplan: Jens Lindström/NMG. 

  

 

I vrakets akter kan man på planritningen se ett stort timmer med ”klackar” samt ett mindre 

rektangulärt timmer (intill den gröna pricken på planritningen) som är markerad som en mastfot, 

men inget av dessa timmer är synliga på fotoplanen. Vidare kan man konstatera att vrakets båda 

pumprör samt den bakomliggande pumprännan (3) är intakta. Däremot har den tvärskeppsgående 

balken (4) för om pumparna rubbats ur sitt läge. På fotoplanen har även bråspelet (6), lastluckan (9), 

tegelspisen (8) och den ”nya” flasksamlingen (7) i aktern markerats. På planritningen syns rorkulten 

tydligt vid akterstäven och den är fortfarande intakt men den kom tyvärr inte med på fotoplanen.    

 

I figur 5 och 6 nedan visas Mastvraket från sidan och här kan man jämföra babordssidans utseende 

idag (figur 6) jämfört med den vrakskiss (figur 5) som Göra Ullrich gjorde 1998 och som baseras på de 

uppmätningar och videomaterial som samlades in mellan 1994 och 1997. Tydligaste förändringarna 

som man kan urskilja vid en översiktlig jämförelse är att vraket idag har tappat delar av den högre 

placerade bordläggningen, framför allt i aktern, vilket även noterades av Torleif Nilsson under 

besiktningen som utfördes 2003. 
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Figur 5. Skiss av Mastvraket från 1998 som baseras på de uppmätningar och videofilmer som insamlades mellan 1994 och 

1997. Ritning: Göran Ullrich, Sjöhistoriska museet  

 

Figur 6. Sidovy över babordssidan som baseras på den fotogrammetrimodell över vraket som upprättades hösten 2021. 

Även här går det att urskilja förändringar på vraket, särskilt i den aktre delen av vraket. Modell: Jens Lindström 
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Fotoplan Mastvraket med fotostationer 
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Fotostation 1 – Utsida förstäv 

                
FS 1–1 Foto: Torleif Nilsson 1997-09-21  

                 
FS 1–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

Kommentar: Vid jämförelse av bilderna framgår tydligt att ett spant samt ett bogband lossnat och 

fallit in i vraket (se röda cirklar). På styrbords bog kan man se att det även har lossnat bordläggning 

på bilden från 2021. 
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Fotostation 2 – Insida förstäv, bråspel 

 

          
FS 2–1 Foto: Torleif Nilsson 1999-06-20 

         
FS 2–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

Kommentar: Förutom kollapsade däcksplankor kan man se att en del av förskeppets intimring 

(bogband och spant) har fallit in i vraket sedan slutet av 1990-talet. Även bråspelets spelbetingar har 

lossnat från skrovets insida och fallit in i vraket. Bråspelets läge förefaller dock vara oförändrat.  
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Fotostation 3 – Styrbordssida vid lastlucka fotad mot aktern 

          
FS 3–1 Foto: Torleif Nilsson 1999 

    
FS3-2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20.  

Kommentar: Här syns tydligt att den nu försvunna jungfrun låg på en däcksplanka som nu fallit ner i 

vraket. Sannolikt så ligger jungfrun dold nere i sedimenten nere i lastrummet. Blylodet syntes inte 

tidigare men det kan ha legat dolt under knekten som nu ”rört på sig” och delvis har fallit ner i vraket. 
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Fotostation 4 – Lastlucka, ankare, toppen av mesanmast - fotad mot aktern 

 

 
FS 4-1 Foto: Torleif Nilsson Neg U9704.16A - 1997 

 
FS 4–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

 

Kommentar: Här framgår två tydliga förändringar som inträffat på vraket mellan 1997 och 2021. Att 

ankaret kollapsat noterades redan 2003 men när toppen av mesanmasten gått av är oklart. 

Mesanmasten har gått av vid blockhuset där en blockskiva ursprungligen suttit och där godset är som 

tunnast.  
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Fotostation 5 – Styrbordssidan, lastlucka och stormasten - fotad mot fören 

 

 
FS 5–1 Foto: Torleif Nilsson 2003-06-29 

 

 

FS 5–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

 

Kommentar: I det här området har det hänt en del mellan 2003 och 2021. Förutom däcksplankor som 
kollapsat och fallit ner i vraket så har två nya föremål framkommit. Dels blylodet intill styrbordssidan, 
dels det förmodade linhjulet från stormasten, eller så är det en blockskiva från det fiolblock som syns 
på bilden från 2003.  
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Fotostation 6 – Stockankare - fotat mot fören 

 
 

 
FS 6–1 Foto: Magnus Nygren, 2019-11-15 
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Fotostation 7 – Byssan med tegelspis vid styrbord akter 
 

               
FS 7–1 Foto: Torleif Nilsson 1997-09-21 

                
FS 7–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

Kommentar: I aktern har det skett stora förändringar. Många timmer har rört på sig och vissa går inte längre 

att identifiera. Det är även tydligt hur tegelspisen ”satt sig” då den idag har en annan lutning än vad den hade 

1997. Det stora liggande knät som suttit ovanför spisen har delvis fallit ner, vilket kan ha orsakat att spisens 

läge har rubbats. Mastfoten till mesanmasten är inte heller längre synlig. Det förefaller som hela akterområdet 

har säckat ihop vilket kan bero på att underliggande bärande konstruktionselement har lossnat från sina 

infästningar. Notera även den vertikalt hängande ”brädstumpen” till vänster i FS 7.2, som brutits loss från den 

övre delen av en innergarneringsplanka. 
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Fotostation 8 – ”Ny” flasksamling babord akter 

                   
FS 8–1 Foto: Magnus Nygren 2019-11-15 

                  
FS 8–2 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

Kommentar: Denna flasksamling var inte synlig vid besiktningen som utfördes 2003. Det är dock tydligt att 

denna ligger djupare ner i vraket än den flasksamling som bärgades 1997/98. Förmodligen har denna dolts av 

skeppstimmer som lossnat och fallit djupare ner i vraket. Det är svårt att säga om denna förändring beror på att 

någon har rotat runt i vraket eller om det beror på naturliga formationsprocesser. 
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Fotostation 9 – Babord akter från utsidan 

                                                          
FS 9–1 Ritning: Göran Ullrich 1998 

                                                          
FS 9–2 Foto: Torleif Nilsson 1997–07 

                                                           
FS 9–3 Foto: Jens Lindström 2021-10-20 

Kommentar: Här syns inga större förändringar förutom att ett spant och en knäckt bordplanka vikt ner sig, 

vilket framgår till vänster i den nedre bilden. 
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SLUTSATS och förslag på framtida åtgärder 
 
Redan när Mastvraket lokaliserades och dykbesiktades för första gången av Torleif Nilsson år 1994 

beskrevs vraket som välbevarat men mycket skört. Besiktningen av Mastvraket i oktober 2021 och 

den efterföljande jämförelsen av äldre fotografier och ritningar med nytagna foton visar att det har 

skett betydande förändringar på vraket sedan det upptäcktes för snart 30 år sedan. En del av 

förändringarna kan förklaras genom naturliga formationsprocesser; till exempel däcksplankor, som 

på grund av att de är tillverkade av mjukare och mer lätteroderade träslag än ek, har vikt sig av sin 

egen tyngd och fallit ned i vraket; intimring som spant, bogband, spelbetingar etcetera som har fallit 

in i vraket då järnförbindningarna som hållit dem på plats har korroderat bort. Störst antal 

förändringar på vraket bedöms emellertid ha orsakats av yttre påverkan. Många löst liggande timmer 

har sedan vrakets upptäcktes ”rört” på sig på ett sätt som inte kan ske utan hjälp av mänsklig hand. 

NMG bedömer att de flesta skador på vraket har uppstått genom oaktsam ankring eller utbojning av 

vraket, vilket kanske är den vanligaste orsaken till att känsliga trävrak skadas. Ofta har dykbåtar en 

GPS-position på vraket och väl framme på vrakplatsen släpps en bojvikt ner på positionen varefter 

dykbåten ankras upp. I värsta fall fälls båtens ankare på positionen och det är troligen detta 

förfaringssätt som åsamkat vraket de största skadorna. Exakt tidpunkt när dessa skador/förändringar 

har uppstått är naturligtvis svårt att svara på men troligast är att de har skett under perioden mellan 

augusti 1998 och maj 2008 då vrakplatsen inte skyddades av något dykförbud. Förutom timmer och 

föremål som rört på sig har vraket varit utsatt för målmedveten plundring, något som 

uppmärksammades av Föreningen Mastvraket 2003, fem år efter att dykförbudet på platsen hävdes. 

 

Med hjälp av det underlag som presenterats i rapporten kommer eventuella förändringar på vraket 

enkelt kunna följas genom att de upprättade fotostationerna används vid framtida besiktningar. 

Bilder bör då tas från samma platser och vinklar som presenteras i rapporten för att eventuella 

förändringar på vraket ska bli tydliga och jämförbara med tidigare foton/ritningar. Återkommande 

foto-/videobesiktningar, med ett till två års intervall, skulle vara tillräckligt för att följa vrakets 

långsamma nedbrytningsprocess. Resultaten av dessa besiktningar skulle kunna sammanställas som 

fristående bilagor till denna rapport.       
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