
Studiebesök på VRAK – marinarkeologiskt museum 

Den 8 mars deltog åtta medlemmar och en medföljande i ett guidat och av föreningen sponsrat 

besök på det nya marinarkeologiska museet VRAK på Djurgården. Ordinarie entréavgift är 185:-, FOI 

VET tog ut 100:- av besökarna. 

Östersjöns miljö är närmast världsunik med sin låga salthalt och relativt kalla vatten med låg syrehalt.  

I den miljön trivs inte skeppsmask och andra organismer som förstör trä. Bland annat skeppsvrak kan 

därför bevaras länge. Eftersom Östersjön är och har varit ett av världens mest trafikerade hav är den 

nu en skeppskyrkogård av mycket stort intresse för marinarkeologer, skeppshistoriker och andra 

båtintresserade.  

I det marinarkeologiska museet VRAK (öppnat i september 2021) kan man, delvis med digital teknik, 

se och studera en rad olika skeppsvrak i Östersjön, bland annat örlogsfartyg från olika århundraden. I 

samarbete med andra länder vill museet även berätta om de människor som haft havet som 

levebröd, transportväg, slagfält – och även grav. Hemsidan www.vrak.se anges av museet vara en del 

av detsamma. 

Guiden gav först en presentation av museet, och sedan en grundlig beskrivning av Resande Man, ett 

välkänt örlogsskepp som gick under nära Landsort i en storm år 1660. Skeppet var då på väg till Polen 

med en rad höga tjänstemän ombord. De skulle förhandla fram ett avtal om en polsk-svensk pakt 

mot Ryssland. Ombord på skeppet fanns därför en mängd dyrbarheter som guld, juveler och 

guldmynt. Mycket av detta och flertalet kanoner bärgades redan på 1600-talet under ledning av von 

Treileben, som även bärgade flertalet av Vasas kanoner. En hel del fanns dock kvar när Resande Man 

återfanns år 2012, både kanoner och mynt. 

Efter guidningen fick vi tillfälle att göra en egen rundvandring i museet. En slutsats var att det är värt 

ett nytt enskilt besök. Arrangemanget ansågs lyckat och intressant av dem som deltog, men en 

slutsats är att en inbjudan till studiebesök bör sändas ut i god tid, minst en månad i förväg.  
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