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Fig. 1. Översiktskarta. 
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Sammanfattning

I april 2006 tog Statens maritima museer en serie 
träprover på fartygslämningarna Gröne Jägaren 
och Riksäpplet, bägge förlista 1676 vid Dalarö 
skans i Stockholms södra skärgård. Anledningen 
var att det inom ramen för projektet Bevara Vasa 
bland annat undersöks om nedbrytning av trä 
kan ske även i konserverat trä. För att kunna göra 

jämförande tester behövs nytagna träprover från 
virke av ungefär samma ålder och bakgrund som 
Vasa. Statens maritima museer har varit ansvarigt 
för själva provtagningarna som utförts av dykande 
arkeologer från myndigheten. Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) i Ultuna är beställare och ansvar-
ig institution för projektet och analyserna. 
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Inledning

Statens maritima museer bedriver forskning kring 
bevarandet av det maritima kulturarvet – såväl  
under vatten som musealt förvarat material – i 
synnerhet Vasa. Inom ramen för projektet Bevara 
Vasa undersöks om nedbrytning kan ske även i 
konserverat trä. En del av problematiken i detta 
projekt är att skeppet före bärgningen utsattes för 
angrepp av vednedbrytande bakterier. Angreppen, 
vilka troligen varierar i omfattning inom skeppet, 
har gett upphov till tydliga kemiska förändringar i 
träet. För att undersöka detta förhållande har det 
ansetts nödvändigt att få tillgång till referenspro-
ver från fartygslämningar som är opåverkade av 
upptagning, lagring eller konservering. Proverna  
analyseras för att fastställa graden av bakteriell 
nedbrytning, påverkan av kemiska processer med 

mera (Björdal & Nilsson 2006). Med hänsyn till 
att den information som efterfrågas är tämligen 
specifik, och träets tid i vatten är en väsentlig fak-
tor, är prover från fartygslämningar de mest in-
tressanta. De som bedömts mest lämpliga – Riks-
äpplet och Gröne Jägaren – är båda från 1600-
talet och förliste 1676. Önskemålet från SLU var 
tio prover vardera av träslagen ek och tall, tagna 
på olika platser i lämningarna (Björdal & Nilsson 
2006).  En fördel vore också om ett antal av pro-
verna kunde tas från trä begravt i sediment (muntl 
Björdal, 2006). För provtagningarna har Patrik 
Höglund varit projektledare och fältarbetsledare, 
biträdd av Jens Lindström. Undersökningsfartyg 
var Öring med Peter Lögdberg som skeppare.
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Syfte och potential 

Syfte

Syftet med projektet har varit att, enligt beställ-
ning från SLU, ta 20 träprover från fartygslämn-
ingar från 1600-talet. Örlogsfartygen Gröne 
Jägaren och Riksäpplet valdes ut som lämpliga 
objekt. Proverna skall användas för jämförande 
tester med material från Vasa. 

Potential

Gröne Jägaren ligger på cirka 30 meters djup vid 
Kycklingarna, strax sydväst om Dalarö skans i 
Stockholms skärgård (X6557083 Y1647835). 

Riksäpplet ligger på cirka 15 meters djup vid skär-
et Äpplet, något nordost om skansen (X6557535, 
Y1648549). Tiden under vatten för dessa fartygs-
lämningar är 330 år, på tre år när lika länge som för 
Vasa. En effekt av provtagningen är ökad kunskap 
om nedbrytning av trä i Östersjön. Analyserna ger 
en god karaktärisering av den kemiska strukturen 
i trä från fartygslämningar. Resultaten kommer 
att användas för att finna eventuella skillnader i 
struktur mellan sådant trä, Vasaträ och friskt nu-
tida trä. Resultaten ger också en upplysning om 
kemisk struktur hos trä från vrak i Östersjön och 
kan därmed användas i framtida studier (Björdal 
& Nilsson 2006). 

Fig. 2. Undersökningsområdet 
söder om Dalarö med positionerna 
för Gröne Jägaren och Riksäpplet.

Fig. 2. Undersökningsområdet 
söder om Dalarö med positionerna 
för Gröne Jägaren och Riksäpplet.
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Genomförande

Provtagningarna utfördes av dykande arkeologer 
under perioden 2006-04-26—2006-04-28. 

Arbetet har skett individuellt med luftförsörj-
ning och kommunikation från ytan, så kallad 
navelsträng. Fartygslämningarna bojades ut och 
därefter utsågs lämpliga provtagningstimmer på 
och runt respektive lämning. Då lösa timmer bärg-
ades skedde provtagningen på ytan, varefter de 
delar av timren som inte togs i anspråk som prov-

er lades tillbaka på de ursprungliga platserna. På 
de platser där prover togs direkt i den fasta kon-
struktionen spikades märkbrickor fast. Allt bärg-
at material förvarades vått och svalt. Prover togs 
på ek och furu både under och ovan sedimenten 
samt på olika höjd i lämningarna. Till varje prov 
noterades ungefärligt läge på respektive fartygs-
lämning (se tabell nedan). Samtliga prover togs 
genom sågning.

Fig. 3. Gröne Jägaren, prov num-
mer 203, durkbräda av furu fast-
sittande under tågvirke. 
Foto: Jens Lindström/Statens ma-
ritima museer.
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Slutsats

Sammanlagt togs 19 träprover; elva ek, sju furu 
samt ett av osäkert träslag. Av dessa togs tio prov-
er på Gröne Jägaren (sju ek, tre furu) och nio på 
Riksäpplet (fyra ek, fyra furu, en osäker). 

Sedimenten utanför fartygslämningarna var 
relativt grusiga och hårda vilket försvårade möj-
ligheten att ta prover från trä i sediment. Dock 

togs ett antal prover i sediment inuti respektive 
lämning. Det var även svårt att hitta provtag-
ningsställen med furuträ, särskilt i den fasta kon-
struktionen. Resultatet blev därför ett färre antal 
furu än ekprover samt att de furuprover som togs 
företrädesvis kom från klenare, löst påträffade 
timmer (se provtabell på nästa sida). 

Fig. 4. Riksäpplet, 
prov nummer 
207, innergarner-
ing av ek. Foto: 
Jens Lindström/
Statens maritima 
museer.
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Tabell. Proveniens för träprover tagna på Gröne Jägaren och Riksäpplet 2006-04-26–2006-04-28.

Konserveringnr Fält-
nr

Typ Proveniens Anmärkning

Gröne Jägaren, djup ca 25–29 m

65432 194 fur I fartygslämningen, fastsittande ovanpå barlast, ca 5–10 
m fr förstäv, djup 26 m.

Däck/durkbräda.

65433 195 fur I lämningen, fastsittande ovanpå barlast, ca 5–10 m fr 
förstäv, djup 26 m.

Däck/durkbräda.

65434 196 ek I lämningen, ovan sediment, ej fast i konstruktionen, 
midskepps, djup 26 m.

Ena änden av samma tim-
mer som 197.

65435 197 ek I lämningen, i sediment, ej fast i konstruktionen, mid-
skepps.

Ena änden av samma tim-
mer som 196.

65436 198 ek 15 m öster om centrala lämningen, löst liggande på hård 
botten, djup 28 m.

65437 199 ek 15 m öster om centrala lämningen, löst liggande på 
hård, grusig botten, djup 28 m.

65438 200 ek 15 m öster om centrala lämningen, löst liggande på 
hård, grusig botten, djup 28 m.

Rostspår.

65439 201 ek I lämningen, fast konstruktion, ca 1 m ovan ”botten” i 
vraket, djup: 25,5 m, ca 5–10 m fr. förstäv.

Balkvägare/

innergarnering.

65440 202 ek Utanför lämningen, ca 1,5 m ovan botten, djup: 26,4 m. Bordläggning.

65441 203 fur I lämningen fastsittande ovanpå tågvirke ca 5–10 m fr. 
förstäv, djup: 26 m.

Däck/durkbräda.

Riksäpplet, djup ca 8–15 m

65442 191 ? Timmer i sediment utanför akterpartiet.

65443 192 ek Timmer i sediment.

65444 204 fur Bräda stående på högkant, rel. fast i botten, djup 10 m.

65445 205 ek I lämningen, fast konstruktion, ca 1,5 m ovan ”botten” i 
vraket, djup 10,5 m.

Bordläggning.

65446 206 fur I lämningen, ca 0,3 m ovan ”botten” i vraket, djup 11 m. Skott.

65447 207 ek I lämningen, fast konstruktion, ca 0,5 m ovan ”botten” i 
vraket, djup 10,5 m.

Innergarnering.

65448 208 fur I lämningen, undre delen av provet fastsittande i sedi-
ment, djup 11,5 m.

Skott.

65449 209 fur I lämningen, fastsittande? Djup 12 m. Däck/durkbräda.

65450 193 ek Timmer i sediment, löst liggande.
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Tekniska och administrativa uppgifter

 Statens maritima museers dnr: 108/06-51
Länsstyrelsens dnr: 431-06-7203
Statens maritima museers projektnummer: 

47120
Projektledare: Patrik Höglund
Fältansvarig: Patrik Höglund
Rapportansvarig: Patrik Höglund
Orsak till undersökningarna: forskning
Uppdragsgivare: Statens maritima museer
Undersökningstyp: SLU provtagning
Undersökningstid: 26–28 april 2006
Plats: Dalarö, Stockholms skärgård
Socken: Dalarö
Kommun: Haninge kommun
Län: Stockholms 
Landskap: Södermanland
Fornlämningsnummer: Gröne Jägaren: saknas, 

Riksäpplet: Dalarö 74:1
Koordinatsystem: RT 90 (2,5 gon V)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Positioner: X Y

Gröne Jägaren 6557083 1647835

Boj 20m syd Gröne Jägaren 6557083 1647836

Riksäpplet 6557535 1648549

Bärgade prover: 19 st

Deltagarförteckning; Statens maritima 
museer

Patrik Höglund
Jens Lindström

Undersökningsfartyget Öring

Peter Lögdberg
Sivar Enros
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