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Sammanfattning
I juli 2017 utförde Nordic Maritime Group AB (NMG) en besiktning av en fartygslämning i
Uppsala-Näsviken i Ekoln i norra Mälaren. Besiktningen utfördes på uppdrag av
länsstyrelsen i Uppsala län och den föranleddas av misstanke om att vraket skadats i
samband med sjöförläggning av en sjöledning för cirka tio år sedan. Vid besiktningen
kunde det konstateras att sjöledningen låg tvärs över den förliga delen av vraket och att
det hade skadats vid kabelnedläggningen. Det kunde även konstateras att vraket inte
utgjorde fornlämning då det på typologiska grunder kunde dateras till första halvan av
1900-talet.

Bakgrund
2014 fick länsstyrelsen i Uppsala ta del av en side scan sonarrapport, Sonarinventerig av
Mälarfjärden Ekoln, författad av Rickard Nilsson, en i ämnet mycket kunnig privatperson
som har side scan sonar som hobby. Rapporten innehöll spridningskartor och sonarbilder
på 207 objekt på Ekolns botten varav omkring ett 50-tal utgjordes av fartygslämningar.
Varje objekt presenterades i rapporten med en högupplöst sonarbild samt information
om dess position, vattendjup samt i vissa fall även tolkningsförslag på vad sonarbilderna
föreställde.
På en av sonarbilderna (Fig. 2) syns tydligt två sjöledningar på botten där den ena passerar
tvärs över en mindre fartygslämning (Nilsson 20114:11). I det här fallet hade Rickard även
hittat en uppgift om att ett lokalt dykeriföretag under ett arbete med en sjöledning i
Ekoln, sågat sönder ett vrak för att lägga en sjöledning tillrätta. Eftersom det i
sonarrapporten inte fanns några andra bilder som visade vrak i nära anslutning till någon
sjöledning antogs detta vara samma vrak som Id 10 i rapporten (Fig.1 ).
Länsstyrelsen gav i juni 2017 NMG i uppdrag att utföra en besiktning av den aktuella
fartygslämningen. Besiktningen av fartygslämningen utfördes av NMG den 8 juli 2017.
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Fig 1, Satellitbild över norra Ekoln med vraket markerat med en svartgul prick. Karta: Google, bearbetad av
Jens Lindström/NMG

Fig 2. Sonarbild som visar vraket, Id 10, och de två sjöledningarna på botten. Notera hur den högra av
ledningarna passerar tvärs över vraket. Avståndet mellan de vertikala parallella linjerna är fem meter.
Sonarbild: Rickard Nilsson
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Metod och genomförande
Vraket lokaliserades först med NMG’s egen side scan sonar för att kontrollera positionen
i sonarrapporten. Positionen visade sig stämma mycket bra och en dykare skickades ned
för att inspektera och fotodokumentera vraket. Dykningen utfördes från båt och i enlighet
med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet).

Resultat
Sikten i vattnet var begränsad till cirka en meter och botten bestod av mycket lösa
sediment. Vraket ligger plant på botten på 7,5 meters djup och det stack som mest upp
0,3 meter över omgivande botten vilket innebär att större delen av skrovet ligger
nedsjunket i botten. Vraket ligger med aktern mot väster och fören mot öster. I den
förliga delen av vraket ligger den kraftiga sjöledningen (ca 20 cm i diameter och försedd
med betongvikter varje meter) som syns på sonarbilden i fig. 2. I detta område var det
tydligt att vraket sågats sönder för att ge plats åt vattenledningen. Endast förstäven var
synlig öster om ledningen.

Fig 3. Bilden visar babord akter från utsidan. Notera mängden musslor som täcker de uppstickande delarna av
vraket. Foto: Jens Lindström/NMG

Vraket är en öppen, cirka sex meter lång och 1,3 meter bred, klinkbyggd roddbåt med en
rak akterspegel. På insidan av aktern fanns aktertoften bevarad under någon centimeter
av sediment. En del sediment i aktern avlägsnades för att möjliggöra
fotodokumentation.
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Fig 4. Här syns insidan av akterspegeln och en del av den framrensade toften. Notera musslorna och urtaget i
akterspegeln för en utombordsmotor. Foto: Jens Lindström/NMG

Vrakets skrovsidor sticker endast upp ett par decimeter ovan omgivande botten och de
uppstickande delarna är fullständigt täckta av vandringsmusslor vilket försvårade
dokumentationen av skeppstekniska detaljer. En lös del av vraket, som förmodligen är
en av de bortsågade delarna, bärgades för att bättre kunna dokumenteras ovan vattnet.

Fig 5. Den bärgade skrovdelen som låg löst på botten fotograferad uppe i dykbåten. På bilden syns en del av
bordläggningen samt två smala spant. Foto: Eveliina Salo/NMG
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Spanten var tunna och smala och bordläggningen var fästad i spanten med hjälp av
kopparspikar. Bordläggningsplankorna var sammanfogade med hjälp av kopparnitar.
Genom skeppstekniska detaljer och bevarandegrad kunde vraket grovt dateras till första
halvan av 1900-talet.

Fig 6. Detaljbild på vandringsmusslor på den bärgade skrovdelen från vraket. Vandringsmusslan, eller
zebramussla som den även kallas, är en invasiv art som har sitt ursprung i Kaspiska havet noterades för första
gången i Mälaren på 1920-talet. Foto: Eveliina Salo/NMG
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