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Markerad av de båd a stillaliggand e dykarbåt:lrna nä ra bildens mitt ses här ovan platsen, d:ir
örlogsskeppet \17asa den 10 a ugust i 1628 försvann i djupet i Stockbolms hamn.
Mid die for eground : Divin g operations on the Vasa . Background le f t: The Old Town ~Lit h T h e
Royal Palace. Backg round and foregrou.nd right: Royal Navy establishments .

MEDDELANDE
Sedan vraket a v örlogsskeppet TV asa hösten 19 56 på trä ffacles i Stockholms
Ström h ar led amoten och f. el. Kommendörkaptene n Georg Haf ström arbetat
med att klarlägga skeppets histor ia från dess kontra kterand e 1625 till dess vraket
Övergavs och glömdes i slutet på 1600-talet.
. Det första a vsnittet av Kommendörkapten H a fströms fo rskninga r redovisades
l Tidskri ftens maj nummer J 957 och a vsåg händ elsdö rl oppet t o m kalastro f en

1628.
Denna artikel belönades med Säll skapets förtjänstmeda lj i silver.
Det andra avsn ittet, som behandlar äldre t icl ers b:1rgnin gsoperati on cr på vraket
redovisas i detta h~ifte .
. Med anled ning av att 1957 års maj numm er slut såld es har i detta nummer ~ivcn
111 förts ett rev iderat nytryck av sagda års lY asa-artike l, va rvid författaren kunnat
komplettera elensamma med en del nyvunna fo rskningsresu ltat .
. På grund av det internati onella intresset för Wasa-projektet har på sid 8,!:)
.
Införts ett sa mmandrag på engelsk::t av de båda a rtiklarna.
Rcdahtörcn.
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Orlogsskeppet Wasas undergång 1628.
Av l edamoten fd kommendörkapten GEORG HAFST Rö M ,

S!?e/'J)e/s tilllwmst och utrustande.
Krigsåret 1628 medförd e svåra förluster för svenska flottan 1 ·
mindre än tre av de största skeppen gick förlorade. Först var ck-f
fY asa, som när hon elen l O augusti j u st sta r ta t sin j ungfru resa, ka n t
racle och gick till botten på Stockholms ström, så Kristina, Klas F ivmmgs flaggskepp, som elen 26 i samma månad i po lska farv att en
ko lli de1~ade i hå1:t väd~.r med annat fartyg, blev manöverodugli g och
drev pa ,~~~el pa ha}von Hela, samt : lutligen Rilunyckeln, som pa
hemvag l 1 an kngsskacle platsen stotte pa grund uneler storm vid V ik_
sten 1 Siockholms södra skärgård natten till elen 6 september.
De__ l~åcla sistnämnda skeppen blev helt spo lierade men vad W us.1
b~trat tar hade man från början stora förhoppningar ej blott att kun n 1
barga kan oner o el utan även att lyf ta upp själva fartyget. Det sku lle
dock v isa s ig, att ett sådant företag med kinsyn till skeppets storl ek
och vattendjupet översteg dåtidens tekniska resurser. Hon har också
sedan dess vilat i ro i Över 300 år på Strömmens botten. Samti d: 1
uppgifter om var skeppet sjönk, är rätt så svävande. Man har dä rför
!.änge blott på e~.t ungefär trott sig veta, var katastrofen verkligen
agde rum. Faststallandet av elen exakta platsen för var vraket har s ill
läge, l1ar likväl ej föniin helt nyligen kommit till utförande. Genolll
ett brinnande intresse för sa ken hos enskild man , Anders Fram: en.
lyd:~~les clenn.e p~ so_mmaren J 9G6 lö sa frågan. Om denna miirkl i ~ 1
bedntt reclogores 1 Tidskrift i Sjöväsendet 1957 h 5 s .nG.
Då /:Vasas unelergång och därmed förknippade förhållanden kon
mtt 1 ramplju set uneler elen sistförf lutn a hös ten, har det svnts j,(j rt
vara av intresse för denna tidskrifts läsare att få en ö vers-ikt av dc·
v;isentligaste samtida källor, som beröra detta iimne och en s:tv itt
möjligt klarläggande bild av dessa källors vittnesbörd om händels<.
förloppet.
Först m~ eme llertid n~imnas några ord om skeppet H/ asas ti l'
komsthtsto rt a t För att planLigga om ilottans unelerhåll och nybyg,g
~~~l uneler senare J:alften a v lu~O-talet, samma ntriidcle på hösten l G ~~
h .. 1ks- och .v1ceatmral~rna" med den ledande skeppsbyggmästaren p:\
Holmen , master Hennk J fybertsson. Den 23 december s. å. var m an
klar med en plan , som sku lk unelerstä ll as "li. K. M :ts nådiga {i )t
klaring". Vadnybyggnader för "S keppsflottan i Östersjön" beträ ff a ,
hade man hiirvid kommit till. att miister Henrik sku ll ~ Ataga sig al'

"bygga av nye efte rskr ivna skepp oc h dem fiirdiga leverera - -uti fyra år", n~imligen
162G ett stort skepp om J 36 fots längd oc h 3± fots bred l!.
1627 ett mindre ,
J 628 ett stort ( lika med l G2G ) och
1629 ett minclre2.
Redan elen l O j a n u a r i Hi:2 .) faststä Il d e kon u n gen detta förslag i del
väsentliga genom ett samma dag utfärdat kontrakt med H enrik Hy bertsson och deJm es broder hande lsmannen Arent J-lybe rtsson de
Groot3. Av de båda större skeppen - som är clc i detta sammanhang
aktuella - gick c'et första av st<lpcln red an på senhösten 162GJ och
blev kontraktsenligt levererat 1626. Vad del andra angår. sk r ev Kla ,;
Fleming till konungen i hörjan av januari 1626 , att miister Henrik
"virke till ett stort skepp - - - uti beredskap hav er hugga låtit"
och hade s k eppshyggm~istaren utfäst sig att "E. K. M :ts ilestick skall
så myck et möj ligt i akt havas och efterkommas" 5 . En m ånad senare
rapporterar amiralen. att m ~ist e r llenrik, som " haver - - - ula\'
en A postel/z va rit illa sjuk . och bållit sängen i åtta veckor, nu begynner - - - något komma sig före igen" och beräkna r att "med
fö r sta" kunna s~itt:a igång bygget 1i.
När kölen sträcktes till d etta skepp och när det blev sjösatt, har
ej stått att få dokumentariskt belagt, ej heller tidpunkten när Gustav
II Adolf bestämde, att det skulle bära namn et Wasa 7 . Att det var just
detta bygge, alltså det andra i ordningen av de i 1625 års kontrakt
ingående båda stora skeppen, som måste ha fått namnet ifråga, ger
en närmare unelersökning vid handen . Ser man nämli gen efter, t ex
i skeppslistan över svenska flottan und er G ustav II Adolfs tid i
det i not l åberopade arbetet "Sveriges sjökrig 1611- 1632" s 23±254, vilka skepp i storleksordningen 250- 450 läster, som över huvud
taget fanns uneler elen i sammanhanget aktuella perioden, alltså åren
1626- 1628, så finner man att cl e utgjordes av sammanlagt 10 skepp,
nämli gen
J{ristina ( inköpt från 1-lollancl 16~± ) .
Rilcshronan (eller Stora J{roncw, byggl i 1-larbovik 1619).
Ri!?sll)'C!?eln (ell er Stora Nydcln, byggt i Rictö /Viiste rvik 1611 ) ,
Scepter ( ibl and kallat N.ilcssccptcr, byggt på gam la Skeppsholmen

1603) ,
Stoc!?hollll (byggt i Stockholm 1G~2 ) .
Sviirdet (elln Gallila Sviirdct. ~iven kallat N.i!?ssviirdl'i, byggt i
Viisterås/Stockholm 1GO.) ),
Sviird et (eller Nya Suärd et, byggt i 'västervik 16:26 l,
Tre J( r ou or ( hyggt på gamla S keppsho lm en 162G J,
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APf'lct (eller Ri!?sä./'f'lct, byggt i V isterv ik 162:2 )
sam t ytterli gare ett, vilket blev färdigt 1628 och alltså utan tv ekan
måste vara det andra av de båda "stora skeppen '', som betingadt·s
genom 1625 års kontrakt och vars bygga nd e mäster H enrik H ybertsson , enligt vad nyss refererades, i februari J 626 var beredd att "med
första" ta itu med. D et är också år J 626, som vi första gången m iitcr
skeppets n am n, W asa (h;ir skriv et " Ny \Vassa n"), i elt bevarat dol,um ent, nämligen i r iksregistraturet av elen 12 aug usti, där ett skepp
med detta namn, av ±00 lästers storl ek. står fr~im st på listan Öve r
fartygen i det entreprenadkontrakt om bl a tacklingens underhållande
å skepps flottan, som K. Ivl :t sagda dag t r;'tf fa de med skeppskaptenen
Hans K lerck. ~~ir s jåsättn ingen seel an ~i gcle rum , är som sagt 1rke
k~int men bör ha intr;iffat uneler 1627. ty då utlwtalades 6.500 ri kselaler för ' 'N )Ja W asas uptacklande"S.
D et finn s över hu vu d taget ytterligt knappt mecl samtida bild m;tte rial bevara t f rån Gustav lT Ado lfs f lotta. Att ju st Wasa ej un der
sin ko rta liv stid kommit a tt avkonterfejas, är rätt fö rklarli gt . T at k
vare att man vid de dyk ninga r, som a llt se dan början av år 1!l.->7
pågår v ie! vraket, har g jort elt flertal fynd av lösa skrovdela r oth
framföralit av en del sy nnedigen v:i l ut fö rda ornam ents deta lj er, har
det emell erti d blivit uppenbart, att skeppets skulptura la utsmyckn ing
tydligen iignats mycken omso rg . Ett par h:ir åtcrg i vna bi lder (nr l
och 2) talar dä rv idlag s itt tydliga språk .
Med an ledning av dessa fy nd ha r det varit av sto r t in tresse att
söka med bj ~ilp av det a rkiva liska m ateria let komma till någon klarl wt
om männen ba kom konstverken . I sk eppsgå rdshandlinga rn a i K ammararkiv et9 finner m an då, att bland ' 'Beställnin gspe rsone r och år,
tjänar e '' under år 1626 ~i r upptagna fö ljande:
Mäste r Mårten Hilcl sn idare. lön 3fl+ daler
Mäster Hans Bi ldsnida re, lön 129 daler
Johan Thesson Bi ld snidare, lön J7 dal er
Ge rt Bildsnidare, lön 97 dal er, Hi ore .
Och en ;mnan källa därstäcles1o
Petter Bildsn idare :J daler (odal.)
7 daler, 8 Öre ( l(jf (j)
3 daler (1 7/8) .
" tu r et slutli ge n (RA) uppl yse r. a lt konungen år J(j ~(i
H iksreg istra
21/8 antog en viss
Marcus Ledens
till bildsnida re på Skeppsholmen. Kanske kan man våga supponera,
alt de ovanniimnda båda mästersnidarna och sannolikt även den från
utlandet - måkinda Holland - "importerade" Marcus Ledens är ck,

Bild. 1. Lc jonm askaron. Ungefär 60 cm hög, baksidan plan. Dylika maskaraner
har suttit placerade på kanonport arnas insida, så att de kom till synes när
port c!l var up pfälld. P å en del av de mas karoncr, so m hmats, ser ma'1 tydil ga
spår av originalfärgcrna. (Ma rin ens prcssdeta lJ ).
Lion's face, ear-ved in alder, brought up fr om the outside of the ship in
connection with the tunnelling for the lifting hawsers. T he inHde of all
gun-port lids seem to ha-ve had such ear-vings. When the ports
were opened the Iions grinned at the enemy! Red pamt and
gold-leaf are still -visible on many of these car vmgs .
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som fr;imst handhaft utförandet av de för /Vasa avsedda bil cl sn i,JL·rierna. Några motsvarande personaluppgifter för 1627 finns ej ],"_
varade.
Härtill kan läggas, att Mäster Henrik Hybertsson själv synes ha
varit vill bevandrad på bildsnideriets område. Sol lentuna kyrkorä kl'nskaperll har nämligen en anteckning uneler år 1627 (det måste ha
varit i årets början) att "v;llaktad och konstrik Mäster Henrik b ti t
gö ra i kyrkan ny koore och ny predikstol". Att han just intresserade
sig för sagda kyrkas utsmyckning berodde på. att han inneh a<k
Viby gård i samma socken , vilken gård han år 160:) fått i förh ning
av konung Karl IX. I bouppteckningen efter hans ;inka, vilken J fi:.!!J
gift om sig med sekreteraren och cliplomalen Lars Nilsson (Tung"L·li
och som sjä lv avled år 1630, är upptaget bl a "l Sto rt skepp medh
billdsnijclere Arbete", viirderat till 200 daler 12 . Otvivelaktigt ]l ;]<k
M;ister Henrik lämnat detta modellskepp efter sig vid si n bortgån<
J 627. Om el et föreställde W asa, bans sist påbörjade skeppsbyggl',
cbrom vet man ingenting men elen möjligheten kan man ju a11 tid
spekulera över och blott beklaga, att en sådan dyrgrip m;inskligt att
döma gått all världens väg. :Mycket sannolikt förefaller det emell nticl , att bildsnidarna på Skeppsholmen i 1-1 enrik H yhertsson b a f t en
högst sakförståndig och säkerligen inspireranek ledare, när de utformade sina skulpturer till Wasa.
I detta sammanhang kan niimnas, att I3echstadius13 omtalar. att
skeppet "hade Konungens brukel iga och bekanta Stamm-vVapen uppå
Spegelen" - något som ju förefaller både sannolikt och ingalu nda
oväntat. Som emellertid, enligt vad rapporterna från dykarundersöl ningarna uneler 1957 givit vid handen , just vrakets akterspegel br
vara illa spolierad, har Bechstaclii upplysning sitt bestiimda viircle.
lieträffande det antal ankare, varmed skeppet var utrustat, to n ic
med största sannolikhet kunna bedömas . att TY asa hade (minst) J
" stora" ankare och 2 varpankare, nämligen clet antal, som enli .~t
K. M :ts kontrakt med Anton Monier 1620 J 2/9 (gällande ticl en till
1626 års ingång) faststäl ldes att tillämpas "på vart regalskepp". l\l onier skulle iivcn tillhandahålla " draggar med kecljor" ti ll det ant;tl
varje skepp "kräve r"14.
Aven vissa detaljer om segel och tågvirke kan här böra återges
A v det ovan berörda kontraktet me el Hans Klerck framgår, att de nne
var skyldig förse Nyie W ahsan med bland annat "-± ankartåg, va rtdera 120 eller 110 famnar långt och tjockt efter proportionen". \ 'idare skulle "alla ankartåg, stående vant, löpande takel och kablar vara
slagna av den finaste Königsberger eller Rigahampa. Men skönvallen
[alltså fock och storsegel] av bred fransk duk och märsseglen av

Bild 2.

En c:a 100 cm lång snidad ekbåge, manshuvudet krönt av en hjälm
ovanpå vilken vi la r en fälld örn . (Marinens pressdctalj).

\fl ood-ca.rving,

about 40" Iong, brought up from the mud outside the shi p.
Note the dead eagle on the man's helm:et.

gott franskt kanfas". Slutiigen skulle skeppet förses med 5 flaggor
och 3 bulsaner, allt av hårduk15 .
Rörande de avslutande arbetena och skeppets klargöring för sin
första expedition är fö ljan de känt. Man vet, att kontrakt triiffacles
med styckepoleraren Jöran Putesson i augusti 1627 om r engöring och
polering av 60 st halva kartoger (alltså 24-puncliga kanoner), "som
tillgj utna och till det nya skeppet Wasan ärnade äro, vilka stycken
alla både med vapnen, namnen, årtalen samt delfiner och gesprängen
eller lövverken skola således rent utarbetade bliva, att ingen med rätta
skall hava det att straffa". För varje kartog om J2 fots längel skulle
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han erhålla 24 daler och för dylika om 10 fots längd 22 daler . _\t t
a rbetet beräknades komma att pågå in på 1628, framgår av att arklimästaren i arkliet var skyldig "om vintern att hålla polerehu set till
nöd torvten v armt"lG.
Vidare känner man till, att W asa på våren 1628 låg "vid kranen
här vid slottet" i och för intagande av barlasten, såsom en av de
Överlevande upplyste vid förhöret om olyckan (se nedan). Un der
juli månaels lopp ombordtogs seelermera bestycknin gen på sam illa
ställe just med hjälp av sagda styckekran . Denna gamla kran h;Hle
sin plats strax norr om, där Gustav III :s staty nu står, och fanns kvar
ännu mot slutet av 1700-talet. Att kranen ej stod på gamla Skep]JShol111en har sin naturliga förklaring däruti, att hela "arkliet" - alltså
förrådet av kanoner och ammunition 111 111 - fordom var anknutet till
slottet, vid vars östra sida "lodgården" också var belägen. Dit över
måste alltså skeppen vid behov förhalas.
Den sålunda ombordtagna bestyckningen utgjordes av följ ande
pjäser :1 7
24-pundiga koppars tycken, nya. . . . . . . . . .
gamla
31[ falkoner J ...
"
Stormstycken

46
2
8
2

S:a

64

-i
"'cE
Q"'

~

>

~

"'
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I marginal en till denna bestyckningsuppgift står: "Sanck neder wid Danewijken
10 Augusti 1628" .

Vikten av ovanstående artilleripj~iser var :19
De 46 nya 24-puncl. styckena vägde tillsammans 396 skeppund 14
lispund.
2 gamla 24-pund. styckena vägde tillsammans 25 skeppund 6
lispund.
8 3-puncl. styckena vägde tillsammans 30 skeppund.
2 l -pund . styckena vägde tillsammans 3 skeppund .
6 stormstyckena vägde tillsammans 13 skeppund 10 lispund.
S :a 468 skeppund 10 lispund .
eller omräknat i nutida vikt: något över 71.200 kg.
För dessa pjäser ombordtogs nedanstående ammunition :1 7
24-pund. lod, runda . .
pike- . . .
kcdjesaxe- . .

300 st.
20
100 ,
50

3-pund. lod, runcla . .
pike- ...
kedje- ..

bJ)

"'
::J

....
-o

,.;
-D

P'1

100 st.
')

-

"

6 "
52

c.o

"'
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För de l -pund. falkonerna finns ingen ammunition uppgiv en. F ör
stormstyckena ombordtogs 9 1;1 lispund hagel och för h anclgev;iren
6 å ttingar muskötlod. Skeppets krutförråd utgjordes av G tunnor och
185 punci 2 0 och för laddningarnas antändning medföreles 6 :Y:: lisp.
lunta.
Bland övriga arklieffekter må n;imnas 24 st lacldskyfflar fö r 2i-puncl kanoner, 4 st för 3-puncl dito och 3 st för stormstyckena, 55
t r~ikarclus e r samt 3 st krutsäckar ävensom hudar, få rskinn m m.
Det finns åtskilliga andra uppgifter om den bestyckning, som U7 asa
skulle h aft vid olyckstillfället och av vilka källor olika författare använt sig, men en del av dessa käll or utgörs av förslag rörande behovet av bestyckning på skeppen år 1628 och är alltså blott för handsberäkningar, och en del andra återfinnes i mer eller mindre privata
skrivelser från personer, som haft hörsägner till k;illa. Den ende såvitt jag kunnat finna -- som komm it med fullt korrekta data o111
kanonantal och kalibrar, så år clet den dåvarande danske agen ten j
Stockholm E rik Krabbe i sin rapport hem av den 17 augusti 1G21)2l
Redan elen 5 juli fick W asa användn ing för några av sina ka none r,
dock till fredligt iindamål. Fyra 24-puncliga stycken deltog nämligen
då i elen salut, som avgavs när "Salige Niels Stiernskiölclz lij k förel es
igenom S t rö mm en "22.
·
När W asas besättning embarkerade och hur stor elen i verkligheten
var, är ej med säkerhet känt . Ett dokument angivande elen "pro anno
1628" beräknade bemanningen på skeppen, upptar för W asa 133
båtsmän och 300 soldater 2 3. Den rulla över den räddade delen av besättningen, som säkerligen upprättades vid elen efter olyckan verkställda mönstringen 24 , är veterligen ej bevarad.
Följande av W asas personal" är till namnet kända : Fartygschefen
kapten Söfring Hansson (även kallad J ute, enär han var född i
Danmark; han kom i svenska flottans tjänst omkring år 1600 ) , liij tnanten P etter Gierdsson, skepparen Jöran Matsson, arklimästaren
J oen Larsson och högbåtsmannen Per Bertilsson. Dessutom medföl jde ombord fälttygmästaren Erik Jönsson (Krämer) , vilken av konungen utsetts till befälhavare för elen avsedda sjöstyrkan i Ä lv snabben, ävensom elen gamle kaptenen Hans J on s son (ibland k a Ha d
Jönsson), skeppshövidsman redan på 1570-talet och seelermera hl a
uneler en följd av år gårelskapten på Skeppsholmen och som nu
omkom.
sjöexpedition ens ändamål.

När W asa de första dagarna i augusti 1628 var fä rdigrustad, vad
var då planerna för hennes första expedition? Den instruk tion sorD

H9
Gustav Il Adolf meclclelacle r[tclet omedelbart före sin avresa från
Stockholm, daterad el en 28 apri l, ger härom beskecl 25. F lottans huvudstyrka, delad på två eskadrar, engagerades i blockaeltjänsten utanför
Danzig och andra hamna r samt ombesörj de och skyclclacle härens
transport er till och från krigs skådeplatsen . Härvid unelantogs frå n
början S av flottans största fartyg, vilka skulle sammandragas till
en i Stockholms skärgård förlagd bereclskapseskacler. De h:1rför av sedda skeppen var Applet, ~Vasa, Kronan, Gamla Svärdet och N.iksn)'ckeln. Som emellertid det förstnämnda låg uneler ombyggnad , an befalld es rådet att p åd riva dess snara färdigställande. Skepp en skull e
hållas beredda att sändas "till floltan".
Redan i början av maj beordrades Rilcsnyckeln att förena sig m ed
den utevarande flottan och därmed var elen planerade h emm aeskad ern
faktiskt reducerad till 3 skepp . Genom att både riksamiralen Karl
Karlsson Gyllenhielm och viceamiralen Klas Fleming var till sjöss som
eskaderchefer, saknades - särskilt genom den sistnämndes frånvaro - elen viiibehöv liga tillsynen och driften i arbetena p å Skeppsholmen. Den 20 maj gav rådet den ovannämnde entreprenören Arent
de Groot och "Söfring" en tillsägelse att "det skeppet, som förfärdi gas skall, må bliva färdigt", vartill de svarade, att det komme att ta
över 2 m ånader, innan det blir klart 2 6.
Konungen, som var särdeles angelägen att denna eskader snarast
skulle komma ut till sin bas, påminde rådet i senare delen av maj ,
att de hemmavarande skeppen skulle hållas så "färdiga och i god
beredskap, att de på vad tid och timma Oss täckes dem avfordra, måge
kunna gå till segels, till vad ort Vi då förordna och beskecla" 27 Men
som det syntes honom gå alltför långsamt med efterkommandet av
hans olika order i dessa stycken, uppdrog han vid midsommarticlen
åt den vid armen i Preussen tjänstgörande fälttygmästaren Erik Jönsson, synbarligen en högt betrodel man, att "nu straxt" bege sig till
Stockholm, kräva av rådet att skeppen ifråga klargöras "utan försummelse och dröjsmål". Konungen tillade, att i varje fall måste
K r onan och W asa bliva "alldeles färdiga till nästkommande J acobi",
alltså 25 juli, varom icke, hotades m ed " H. K. M :ts onåde". Erik
Jönsson skulle därefter taga befälet över dem och segla ut till Ä lvs nabben, där sjöstyrkan skulle bli liggande i avvaktan på K. M :ts vidare orcl er28
Emellertid hade riksamiralen ungeLir samtidigt med att Erik J önsson sändes till Sve rige, fått konungens bifall till sin länge närda
Önskan att på grund av åldersskäl få lämna den aktiva sjötjänsten.
Efter sin hemkomst till Sverige uppdrogs åt honom i bör j an av
juli att ha ett högsta inseende över färdigrustningen av bereclskapseskaclern29.
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Olycksdag ens händelser enligt samtida dolmment.
Komm er vi så fram till söndagen den 10 august i 1628, dagen för
den stora katastrofen .
De bevarade samtida källor man har att stödja sig på, när man
vill skaffa sig en bild av denna tragiska händelse i flottan s historia ,
utgöres dels av vissa officiell a handlingar, dels av en del brev eller
anteckningar av i stort sett privat karaktär.
Av de förra märks främst 3 stycken memorialprotokoll , som är
förda vid förhör på Stockholm s slott dels med fartygsch efen (2 ) och
dels med "byggmästaren på H olm en" in för riksrådet redan elen l l
augusti30. Vi dare rådets rapport till konungen elen 12 augusti31 och
slutligen, och viktigast , det ty värr blott i fragmentarisk avskrift bevarade protokollet från elen stora rannsakning, som hölls elen 5 september på slottet med en del av de överl evande m fl inför en "särskild förordnad domstol" , beståend e av 17 personer, däribland 6
riksråcl 32 , 33 . Som rådsprotokollen av elen l l augusti finns utgivna i
tryck (j fr not 20), kommer de ick e att här återges in extenso utan
blott att refereras i nödig utsträckning. Det sistnämnda gäller även
övriga här ovan antydda källskrifter , dock med undantag för vad som
finns bevarat av förhörsprotokollet av elen 5 sept 1628. Då detta är
den förnämsta billan till närmare kännedom om lY asas unelergång
och elen likväl kan sägas vara praktiskt taget okänd för de fl esta, har
jag ansett det lämpligt att här nedan publicera denna urkund och
med samma språkdräkt som för lagan har. Själva originalprotokollet,
säkerligen försett med bisittarnas underskrifter, synes vara helt försvunn et. Härtill kommer det beklagli ga fa ktum , att av skriften ej är
kompl ett i vad rör förhörets bö r j an33.
Protokollfragmentet lyder:

Bild 4.

Början av rådets rapport till konungen om Wasas föroly ckand e,
dat. 1628 12/8. (RA).

The first part of the Council's report to the King on the disaster of th e Va sa
dated 12th August, 1628.

- - - Der till Erich Jönsson swa radh e, att han weclt inth e
Stycke wara L öst, uthan wore alle rast Taliereclhe, dy när Skipet
begynte si j dha, Låp han strax nedher till S tycken, då gick watnet
in egenom Skotportarna, då ropaclhe han der neclhre, att de skulle
fijra Sköten, då wåre de alreclha fijrde. Och för ähn han kunclhe
komma op, war watnet så högclt i Skipet att trappan gick Löss, att
han näpast kunclhe komma op, och mente wela berga sigh på R elingen, när han opkom, Och sägher sigh icke hafwa wist om Skipetz
Lägenheet. Och trodde wist fast det ähn icke hade warit undher
Segell, hadh e det Lijkuäl gådt öfwer änclha, för den swårh et skulclh,
med öfwerbygningen, effter det war swårare öfwer ähn undher,

752

Bild 5. Första bevarade sidan av förhörsprotokollet 1628 5/9. (RA ).
Part of the record of the court-martial on 5th September, 1628.

· Sadhe sigh den dagen inthet ändå hafwa äthet, u than 2 gångå r
druket, och då war han allena i Kaiuthan och hans Påicke, der togh
han ett L ithet stycke Kiöt och brödh, och det war alt det han den
dagen hadhe förtärt.
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Och berättadhe att när de Låge vl·eclh trånbodhen. för :ihn de <~ inp e
till Segels, då sijdde det Lithet, då Låp han nedher till Stycken, och
säah om det skulle f innas någet Mange l! , der wa r inthet, män då
rätte S kip et sigh stax op igen.
Då sadhe H er Carl Carlsson, att han war Lijkuäll förordnat der
opå som een Vice admiral, han hacl he bort haft flijtigt inseende, om
det och war rätt barlastat som det sku lle.
Erich Jönsson swaradhe han wa r ingen Capiten heller Vice amirael
ej hell er sig h derföre uthga f, uthan för een Tygmesta re , derföre förstodhe Cap: och Skip: sig bättre på Barlasten ähn han.
Då förehölt fiscalcn honom, att Byggemestaren sku ll e hahva sagdt,
att om han hadhe fådt wetta att Skipet hadhe warit rankt, och han
der om hacl he wo rdit anmoclet, hadh e han welet sedt till, att de ändå
skulle det hafwa een foot nedherlasta. Då swaraclhe Erich Jönsson ,
hwru skull e han det meera kunna barlasta, när Skåtpo rtarna icke
Låge meere ~ihn 3 V:! foot ifrån vVatnet. de r medh befaltes honom
g iöra a ft rän.
Sädhan inkalladh es Petter Gierclsson L eutenampt opå vVasan , som
Skipet uttaklat hadhe, och wa r der opå när de skulle gå till Segels,
Och bl ef af fisca len ankl agat hwarföre han icke had he gifw et tilkenna att S kipet war så Rankt, der till han swaradhe sigh icke wetta
der uthaf, uthan han hadh e all enast medh uttaklingen haft att bestella, eij hell er sedt hwadh barlast der har inne warit .
Män Stycken sadhe han alle wara wäll fast belagda, och L igger
Skipet som han berättar , före 14 fotter cl iupt och achter ] 6 fötter,
och 15 Skor uthi hålskipet.
Skottpo rtarna säger han wara wedh pass 4 hell er 4 % .Skoo ifrån
watnet. Honom spordhes om han icke sågh att det war rankt, för
ähn de ginge till Segels, Han swaradhe, att när de Låge wedh trånbodherne, och någre Personer ginge tillika på någendere si j dhan,
så sijdde Skipet efter,
Och när de ginge till Segels, hadhe de inthe meera oppe, ähn bådhe
toppeseglen, Fåckeseglet och Mössanen, och när Skipet Lijtet begynthe sijdha, kastade de alla Skötben Lösse, män wädbret war inthe
så starkt, att det kunne draga Sköten utt, oansedt de wäll wore smorde, derföre måtte de sticka Sköten utt, och een Man allena hölt Skötet,
och hadbe aldrigh trodt, att något Skip skulle hafwa gådt omkull
med så ringa wädher, Honom frägadhes hwadh orsaak honom tyckte
der till wara skulle, att det så Lätteligen gick omkull, om det skulle
Wara illa bygdt, heller Lithet barlast deruthi, Han swaradhe att han
det inthe wedt, dy han förstår sigh inthe på Skipzbygningh, eij heller
sågh hwadh barlast der uthi war, Honom befaltes stiga af.
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Sädhan inkalladhes Skipparen Jöran Matsson; blef och af fi scalen
anklagat, att han icke troligen sitt kall och Embete förestådt ha ft- och
ha ft ett sådant opseende bådhe medh barlast och annat, som hans
kall och Embete hafw er fordrat och kräft, deregenom H.K.M z Skip
ähr kommet i olycka,
Der till Skiparen swarade, att han hafwer der in ståpat så mycken
barlast der kunde ingå, Och trodde inth e faleket att de skulle det så
wäll bestella, som han wille, derföre gick han nedher medh Liu s
och iemkadh e och inståppade dett mästa han kundh e, Så att han
,inthe annat kundhe tänckia, ähn att han iw hafwer giort sitt till.
Spordhes om han kundh e märkia Skipet wara rankt , Han swaracle
att när de ginge till Segels, gaf det sigh först Lith et på sidha, och
gaf sigh strax op igen, Och när de komme emot T egelwiken och
det begynte sijda, blefwe någre förordnade, som skull e intaga Styckcn,
män för än de wäll finge ett Stycke in, gick Skipet omkull.
Saclhe och att Söfringh hadhe berättat för amirael Flemingh, att
Skipet war rankt, Och berättadhe derhoos, att när de Lågo wedh
kranen her wed Slåtet medh Skippet, meclh dess barlast, hafwe de
medh 30 karlar Låth et uthi amiral Flemings närwaro Löpa Skipet
öfwer, Förste gången gaf det sigh een P lanck öfwer, annan gången
twå Plankor och 3 gången tree Plankor, då baclh amiral F lemingh
dem holla op, hadhe de Lupet flere ressor , så hadh e det gådt omkull,
Och när detta skedde, sadhe han, att H.K.Mtt ändå wore hema.
Honom frågadhes om då war allt full ba rlastat, Han swaraclh e, på
een Espingh när war barlasten inne, Och sadhe om Gudh will de få
Skipet op igen och wele det Lasta öfer Skåtportarna, Så ginge det
ändå omkull, Honom frågadhes för wadh orsak skuldh, Han swaradhe att Skipet ähr smalt i Båthnen, ähr icke häller någon buek opå.
Säger sigh och hafwa sagdt amirael Flemingen detta feel, och då
han Lasten införde, Då hade Flemingen sagdt, du fö rer förm yken
barlast, att Skottportarna komma förnär watnet, Då hadhe han swarat, Gudh gifwe att det ändå wille stå rätt på kölen , Då swaradhc
honom amiralen, att Byggmest hadhe wäll bygt Skip för, han skulle
inte bekymbre sigh der om.
Berettadhe och, att alla Stycken wäll wore fast giordhe, allen est
ett Litet Stycke om ett Skippd, Lågh der Löst, som ingen L ådha
hadhe, hwilket inthe mycket kundhe hafwe opå sigh,
Sadhe och att när Skippet icke tåldhe de Seglen uthi sådant stilla
wädher som då war, huru skulle det då tåla när Bramseglen medh
a lle de andre komme op uthi stort wädher. Honom befaltes och
giöre afträn .
Sädhan inkalladhes Högbåsmanryen Peer Bertilsson, blef och a f
fis calen tiltalt, det han icke flijteligen hadhe sin tienest förestådt, och

chtet Segel tamp och tygh som hon om hafr bort, uthan ewentyrs

~arit full, och druken, han medh flere , der egenom Skipet ähr om kommet, Han swaradhe att han inte war drucken, uthan hadhe den
dagen warit till herrens N atwardh,
Barlast sadhe han dem innhafwe så mycket de kunde föra, och
kunde icke heller förnimma, att Skipet skull e wara rankt mädhan
det lågh opå Strömmen, uth an mente all ting skull e wara wäll , Män
när Skipet war undh er Segell, begynte det strax sijdha, Då kastadhe
de all e Sköten Löss, Män Skipet kunde Lijkuäll icke resa sigh, Honom befaltes och afstiga,
Sädhan bl e f och Bygemestaren H ein Jacobsson inkallat, och ble f
fö rehollen och tilsport, hwarföre han hadh e Skipet så smalt och illa
bygdt att det ingen buek hadhe, som det opå Liggia kunde, och derfö re gått omkull,
Der till han swar ade, att han hade det bygdt e ffter el en Se rte som
honom gifwet war a f M ester Hindrick, och opå H.K.M z befalningh ,
Sadhe sigh ändå hafwa bygdt det een foot och !'i tumar bredare, ähn
honom war gif wet, Och alle Meniskior säij a att det war wäll bygdt ,
Blef och Arendt Degrot tilspordh, hwarföre det Skipet medh bygningh ähr så illa försedt, Han swaradh e att han hadh e det gjort
effter elen Serte som han medh H .K.Mtt skall hafwa Contraherat
efter det wis som han hade wist HKM om en fransman som han
såg wara bygdt i hållandh för duc de Guise, färmener inthe feel wara
på bygningen , uth an som Byggemestaren meener skall det wara försedt medh barlasten.
Honom blef a f fiskalen swarat att Byggemestaren han skull e tilförende hafua sagdt till Söfringh, att dett Skipet war wäll så styft
som Sante P ers Skip, och måtte wäll så segla uthan barlast, dett
nekadhe Bygemestaren sigh icke sagclt ha fwa . Och sadhe om det hadhe
warit meera barlast, skulle Skipet inthet haft någen fara.
Der emot swarade Söfringh om meera barlast skulle hafwa kommit i Skipet, då skulle Spygaten kommit undh er watnet och Portarne
igen drefne, hwilket icke skee kunde, om man elliest skulle hafwa
kunnat bruka Stycken,
Och Lika så /sade Söfringh :/ ähr befruchtandes lähre det gå medh
det Skip han nu bygger , effter det och blifwer bygclt på samma sätt,
Bygemestaren swaraclhe, att han måtte byggia effter den Serte som
han fådt hafwer, F iscalen swaradhe, att han och skulle först fråga
andra förstanclige Män om saaken,
Arendt D egrot sadhe, att om de wele hafwe alle Byggemestare det
att besee, skole de säija, att det ähr bygdt så, att ded ähr ostrafeligit.
Då blef av fiscalen swarat, att effter det ostraffeligen bygdt ähr,
hwad då orsaken hafwer warit, att det gick omkull.
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De swaradhe, att de wette det inthet, Gudh må det wetta, Arendt
Degrot sadhe, att han hafwer sagdt H.K.Mtt huru Långdt och lnct
dett war, Och H.K.Mtt Lätt sigh det behaga, och wille det så h af wa.
Dem blef af fisca len swarat, fast H.K.Mtt hadhe sådhant welet haft
skulle de [som bygningen war ombetrodd, att säga till T-T.K.M . de t
rättar ).
Spordhes Byggemestaren om han tycker dett han hafwer ett godt
conciens och samwedt att han ett sådhant Skip bygd t hafwer, J T'tn
swaraclhe, att det ähr så wäll bygclt som något Skip wara kan, de r
till blef honom af f iscalen swarat, att Skipet ähr fu ll er wäll bygdt,
Män icke rätt proportionerat som det sigh bordhe,
Fiscalen sadhe till Arenclt Degrot att effter H.K.Mtt hah.vcr contrahe rat med honom, derföre skulle han hafwa gått tilrådz medh
Bygemestaren huru der medh sku lle hafwa blifwet försedt, Så ,tlt
Skipet wäll hadhe mått bygdt blifwat, Så att H.K.Mtt haclh e det
l;unnet bruka, och hafft nytta af ,
Arenclt Degrot swaradhe, att såsom han medh H .K.Mtt ha f m~r
conti·aherat så menar han och i besta måttan ephtcr sitt yttersta concienti dett hafwa fu lgjo rt, Dem befaltes stige a f.
Sedhan inkalladhes och M: Johan Isbrandsson och bl e f af fiscakn
föreho llen, att ephter han ähr H.K.M z tiänare, hwi .i han och icke
bättre opseende haclhe haft, att Skipet hadhe mått så blihva bygdt,
att de hade kunnat tola någen Siö heller wäclher, uthan öfwerbygningen ähr tyngre ähn den unclhre, hwij han sådant i tijdh icke h afwcr
tilkenna gifwet. Han svaradh e att så mycket han förstår sigh opå
konst, kan han inthe fee l see, uthan att det skall wara rä tt bygclt, att
det skal wäll kunne gå meclh sine fulkommelige Segell till S iös,
Sadhe och att det skall wara Lijka bred t meclh Cronan och e f t< r
hans konst och det steck, så mycket han Lärt hafwer, Synes det
wara styffuare ähn Cronan och efter hans konst, som förbemält är,
wedt inthet, uthan det ähr ett gådt Skip. Honom frägadhes hwad då
orsaken war, att Skipet ähr omkull gångit. Dett sadhe han sigh in the
wetta, och tyckte omögeligt wara, att ett sådant skip skulle gå omkull,
Spordes och huru Långdt Skåtporten ähre ifrån watnet på Cronan,
Han sadhe ungefär 4 foot, Då blef Capeten Frans dijt sändt att
förf are.
- - o- *) Texten inom klammer är tillfogad i marginalen av annan hand och har
ej kunnat tydas med full säkerhet. Den ersätter följand e, som överstruki ts i
avskriften: "som sigh better på saken forstodhe sagdt H.K.Mtt hwad det had he
kunidt draga".
G.Hm .

Deres Discurs oc lz Se nsur som hallade w or e m edh uthi fö1·hör et.

Säger Hugh u [?J, Felet står der uthi, att Skipet icke hafw er sin
fulkommelige bredd, Så att kiölen hafwer kunnat bära den tungheet öfwer watnet derföre haclhe bort hah.ve meere vYicht under ,
Den
andra hans Stalbrodhe r beretter. att Skipet ähr swårare of 2.
wan medh Master och Rår, Scgel och Stycker, ähn undh er, Och
skipet ähr ännu inte blefwet watubulit,"'' ) Berettacl e sigh hafwa
sed t i V enet i Sk ip , det 100 str fört hadhe, och Legat 24 foot under
watnet, derföre synes det wara förtungclt öfwer watnet, att Lästen
det icke hafwer kunnet draga,
3. Capeten Clerk säger att hwad Master Segel Rår och annat, anJanger , \Yar det inthet Extraordenarie högt heller bredt , Män
Skipet hafwer inte haft bolskip nogh, och borde holskipet hafwa
warit 2 fötte r djupare, att meere barlast hadhe kunnet instufwas,
så haclh e det wäll stådt sigh.
4. Lasse Bubz meningh war och, att ephter Skipet war så barlastat, att om det meere inkommet haclhe , då hadhe det gådt öfwer
Spygathen, derföre war hoiskepet förlitet, Och fördenskulclh war
felet på bygningen, Ötwerbygningen war tyngre än unclh er, Skipet
war försmalt tilhopdragit.
v. Mäster \!Vellam sadhe, att de r han skulle gifwa sin mening , bordhe
een Bygemestare giö ra sitt facit, och wette huru högdt det bör
wara ofwan watnet, Derföre honom synes fe let wara af det ringa
hå lskep, dy barlasten Ligger förhögt på Cassporerne''""') och så
är der och dee stoora Bielkar der ineliggia som rummet för barlasten bårtagar, och förtyningen ~ir alt förswå r, Och mente att
det kundhe ändå wäll ett Skip byggias af sam ma werke , derföre
ähr det swårarc åfwan ähn n edhan, Sadhe och een Lijknelse. om
man ladhe ett pundh bly uthi een \1\fichtskål, och ett Pundh F iädrar uthi den andra, Och man clroge den \!Vichtskalen nedh er som
bly wore uthi , och slapte elen åthe r Löss, Så woge åther Fieclrarna
elen op tilbaker igen, a ltså ä hr det och här medh. att lasten i
Botnen war förlät ,
6. Hans Förråclz meningh war, och att Holskipet war för lijtct det
fik inthet så mycket barlast inleggias, som höfdes , Skipet war
för skarpt bygclt under , att det inthet kunde öfwerbygningen draga .

l.

*) "vatubulit" säges ett träskepp vara när det legat tillräckligt länge i
sjön för att bordläggningen skall ha hunnit taga intryck av vattnet (svullnat,
G.Hm.
bulnat).
**) "cassporerne", kattspåren, ovanpå kölsvinet liggande klossar, försedda
med spår för mastfoten.
G. Hm.

759

758
7.

8.

Erich Larsson war och i den Meningh, att holskipet war förl ithet
och att underste öfwerlöpet skulle hafwa Legat högre, P å det
att det haclhe kunde Lastat Skipet 2 fötte r cliupare, ephter förtynningen war förhögh och förswår, att Lasten det icke draga
kunde,
Uthi samma meningh war och Borgmestaren Hans Nielson.

Försök till klarläggand.: av hatastrofens förlopp och dess orsal? cr.

Med utnyttjande av nu berörda käll or skall här nedan en i möjligaste
mån korrekt sammanställnin g gö ras av händelseförlopp et och vad därmed kan stå i samband. Jag säger "i möjligaste mån", ty det är ett
beklagligt faktum, att ett par av de viktigaste av de grunclläggannde
källorna, nämligen riksrådets protokoll, är mycket osammanhänga nde,
meningarna är ofta plötsligt avbrutna, interpunktionen är ofullständig
och därmed vilseledande, de förhördas utsagor företer uppenbara
luckor och ofta ger protokollen blott dunkla antydningar om det, som
verkligen har hänt. Därtill kommer, att protokollsförin gen skötts av
med sjöförhållanden a i regel okunniga personer. Vad här sagts om
rådsprotokollen gäller i viss mån även förhörsprotoko ll et av den 5
september.
Inskjutas må, att det givetvis är oundvikligt, att jag i min r edogörelse kommer att beröra en del redan tidigare publicerade förhållanden. Jag vill då särskilt påminna om det flertal artiklar, i vilka
framlidne professor Nils Ahnluncl yppat sin eminenta kännedom om
flottans angelägenheter under 1600-talet. Ej minst med tanke på
önskvärdheten av att vad våra historiska urkunder ha att skänka och
som står i relation till örlogsskeppet W asas undergång 1628, verkligen
blir uppenbarat och bekantgjort, är professor Ahnluncls timade bortgång djupt att beklaga. Han var liksom en fast pelare, ett stöd för
dem, som ägnade sig åt lösningen av i anslutning till en ev. bärgning
av W asa stående historiska spörsmål. Kanske må det vara mig tilllåtet att i detta sammanhang berätta, att när den bevarade delen av
en unel ermast från vraket av Wasa gled upp ur vattnet en gråka:I
novemberdag förra året - det första föremål, som i våra dagar
bärgats från det gamla regalskeppet - visade professorn den mest
oförställda glädje, ja snart sagt hänförelse. Hans levande intresse fö r
just Gustav Adolfs-tiden förnekade sig sannerligen ej.
Så till händelseförlopp et den ödesdigra söndagen elen 10 augusti.
Såsom tidigare antytts, hade W asa uneler våren och sommaren legat
förtöjd vid kranen på östra sidan av det gamla slottet, dels för intagandet av sin barlast, dels för ombordtagande t av bestyckning och
ammunition m m. De sistnämnda arbetena var avslutade den 31 juli.

Bild 6 Den 18 november 1956 bärgades Wasa.s fockmast ur djupet. Frår: mastfot en .till den övre, a v brutna ändan är den 19 m lå ng och 72o c!TI l d lameter
vid däckshöjd . Den översta delen av masten har sederrnera patraffats. Brottytorna passar exakt. Fockmastens (undermast_ens) totala langd har vant 24,5 m.
Tappen till eselhuvudet är 6-kanng. (Mannens press detalJ)

On 18th November, 1956, the lower foremast of. the .Vasa . ~vas salvage~ .. The
masi which had a diameter of 30" stood upnght m rts ongmal pontwn.
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Losskastningen från kran en ägde rum på em vid 3- 4 ti den3 t
Skeppet~ _ clj u~~gåend e var då 14 fot för och 16 fot akter32 och spv~
ga.ttens OJC over vattnet var omkring 15 cm3o Alla kanontalj or v~ r
v~! a nh_a lacle och belagda, e!1dast en li ten 1-p_unclig falkon , som låg
pa clack och som saknad e lada ( lavett ), var 1cke su rracl32 - v ilket
11:te hmdracle, att den gode kapten Söfr ing Hansson, säker på sin sak
:1a.r !1an da~en_ efter olyckan to~s i förhör av rådet3o, utslungade en
Jlogt 1clhg forsakran om, att darest det kunde visas, att "icke ett
stycke var fast, så må de hugga honom i tusen stycken".
___ l st1 ll a och _vack ert väder med svag SS W vind varpades skep pet
torst 111 mot S~d_ra hergen mit~ för de i S taclsgården belägna s k Tranbodarna, alltsa 1 bukten ett htet stycke öster om nuvarand e Slussen
~edan när man l~g ~-är " in und er berget" 31 och innan några segel
ann u var satta, f~rmar}<t e; att skeppet "si j dde efter"32, när " någre
personer gmgo tillika pa nagond era sid an", enligt vad ett par av of iicerarna __uppgav vid för:höret el en 5 september. Den ena , · fälttyg 111 ;istaren Jonsson, som m1sstankte, att krängninaen berodde på nå rrot
" mange l" me d J-:anonerna, sprang ned uneler bdäck för kontroll m" en
märkte inget fel.
Man började så göra klart för tillsegelsgåendet. Det får antagas
såsom sannolikt, att fartygschef en på W asa, för att bringa stilven
m_e r åt den bliva~de kursriktningen ~in vad vinciriktningen medgav,
forde ut ett spnng till lan d akterifrån ("hangde ut ett kabeltåg
efte r"), med vars hjälp han fick fö rstäven att svänga ostvart i samb~ncl__med elen förestående segelsättningen. Därpå gjordes märssegl en
pa foren och storen loss, likaså focken och mesanen - det var allt
och fle r än dessa 4 segel kom hell er aldrig upp unel er resten av fä r~
den_32 . När seglen_ var satta och man var fri från förtöjninga rna,
borJade Wasa "stalla farten", varpå det sköts svensk lösen8 1 • D et
var ty_d li_~en svårt med manövern, ty hon "ville intet gå bi ell er lyda
roret 1 forstone", men "sedan gick hon nåaot" och då "en liten kilc ''
började ta i seglen, "kastade hon sig någ;e resor över och upp t illbaka_ igen" 30 . Vinden var uppenbarligen en aning byig.
N ar seglmgen utefter södra land et med dess bergshöj der väl var
fullbordad och man kom fram till öppnare vatten framför den då~arande buk~en ,;id Tegelviken , had e vinelen fått friare spelrum, det
kom en konng . Det stolta skeppet "begynte mycket att sijcla på ]~i
bord, men en resa eller två r~itte det sig upp igen" . Fartygschefen kallad e on:ecielbart allt folk till si na stationer och g-av order om att kasta
loss marseskoten 30. Enligt löjtnant Gierclssons vittnesmål aj ord es
alla skot loss, vinelen var likväl "inte så stark, att elen kund: draga
skoten ut", trots att blocken och däcksknektarna var " vä l smorda" .
Man måste faktiskt sticka dem ut, och "en man al lena höll skotet"32.
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fälttygmästaren Jönsson hade vid den kraftiga krängning-en sprungi t
ned un der däck för att beordra att läsidans kanoner sku lle dragas upp
i lovar t, så "att skeppet kunde sig rätta igen", vilket dock aldr ig medhanns. Han ropade därifrån upp ti ll däck att man skulle fira skoten.
32
111 en han erfor då, att de var "allaredan f iracle" . Kr~ingningen ökade
och vatten började forsa in genom de öppna styckeportarna. Det steg
snart så högt att trappan till däck flöt lös och han hade stora svårigheter att bärga sig.
Skeppet reste sig alltså inte åter, utan när det kommit "emot B leekholm sudclen" (nuv Beckholmen) "föll det alldeles på sida - - till dess det så sakta gick i grund med stående segel, flaggor och
allo"3l Katastrofens slutskede skall h a inträffat någon gång före
kl 5 em 34 .
Om arbetet för räddning av dc skeppsbrutna berättar källorna
mycket litet. Man vet bara, att "det kommo fuller strax många båtar
dit ut, men det var ingenting att hj älpa". E rik Jönsson var "bleven
full av vatten och illa slagen av lu ckorna" och ansågs de första dagarna ha legat "rent för döclen"3t. Hur många människor, som fick
sätta liv et till, är ej med visshet känt. Gabriel Gustafsson Oxenstierna
skriver i ett brev av de11 23 augusti 1628 till sin broder rikskansleren hiirom35, att "elen gamle kaptenen Hans Jonsson" drunknat
och att "tygm~istaren Erik Jönsson samt kapten Söffrin J ute kommo,
seelan de länge hade varit borta under vattnet, med stor livsfara därifrån ", samt att "vid pass 30 personer med båtsmän, hustrur och barn,
som till Vaxho lm följa ville", sku ll e ha omkommit. Den danske gesanten Erik Krabbe uppger för sin de l i elen här tidigare omnämnda rapporten20, att "det sägs vara över ett halvt hundra personer, däribland
några kvinnor och barn, som ville göra Geleid uti skären". Seclan fartygschefen lyckligen kommit i land, togs han i fängsligt förvar på
slottet i och för förhör men lösgavs mot borgen redan efter ett par
dagars förlopp .
Många av Stockholms invånare bevittnade elen fasaväckande olyckshändel sen från omgivande stränder och höjder, och "det vart formlig
sorg i vår huvudstad, när olycksbudet inlopp", berättar Ahnluncl i
en av sina skildringar från denna tid3n.
W asa hade sålunda sjunkit straxt utanför Beckholmens södra udde,
''gent emot Tegelviken", som det står i ett av rådsprotokollen30 eller,
för att tala med en 1800-talskälla, " utanför det s k Tjärhovet", vilket
ju ä r beläget på Beckholmen3 7 . De fl esta samtida källor anger botten djupet där skeppet sjönk, till18 famnar. Märkligt nog visar sig även j
denna sak elen danske ministern Krabbe ha presterat cle fylligaste detaljerna: han upplyser, att djupet "är vid roret 16 famnar, vid stormasten 14 och vid galjonen 18" samt tillägger, att "vattnet står 7
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f am nar över skeppet". N edan för den översta korgen [alltså salni ngen J
på stormasten är så mycket som 8 alnar ovan vattnet". Abraham.
Brahe säger i sin här i not 34 åberopade dagbok, att " intet var
mera uppe utur vattnet än den översta märsen på stora mask,1' •.
Redan några dagar därefter lyckades en engelsman vid namn Bulmer
som hade erbjudit sig och även fått rådets fullmakt att söka b ~irg~
vraket med hjälp av dykare, att ställa Wasa "kölrätt på botten''3S.
Och så står hennes vrak än idag. En redogörelse för alla de fö rsök
och bärgningsarbeten, som därefter utförts vid senare tillfällen, ligger
utom ramen för denna utredning om vVasas undergång. Det arkivaliska materialet på området är synnerligen rikhaltigt och bör kunna
vara en god källa för inträngande forskningar. För den intresserade
må emell ertid en hänvi sning här göras till elen översiktliga skil dring
i ämnet, som professor Ahn lund publicerat i Svenska Dagbladet av
den 29 augusti 1920.

Det återstår nu enelast att göra några reflektioner i anknytning till
det bevarade fö rhörsprotokollet av den 5 september 1628.
Vad först beträffar vilka ledamöter domstolen bestod utav, så är
endast några få till namnet kända. Enligt vad ovan relaterats, ingick
6 riksråd bland rättens 17 medlemmar. Om man bortser från rik samiralen Karl Karlsson Gyl lenhielm, som omtalas i förhörsp rotokollet, kan man blott rent hypotetiskt uttala sig om de övriga. En
granskning av vilka riksråd, som under tiden 11 augusti- 11 septcmber 1628 (sistnämnda dag upp lästes protokollet från ranns aknin ~-,en
i rådet) finns antecknade såsom närvarande vid sammanträden" i
rådkammaren39, visar att de varierar både till antal och personer. Vid
sammanträdet den 4 september - det som ligger närmast förhörselagen-var fö ljande 6 tillstädes: Karl Karlsson Gyllenhielm , J ohan
Skytte, Klas Horn, Gabriel Gustafsson Oxenstierna, Per Brahe och
Karl Oxenstierna.
Av Övriga 11 bisittare känner man namnen allenast på fö ljande 6,
omtalade i förhörsprotokollet såsom (a v rådet) tillkallade att "vara
med uti förhöret", nämligen kaptenerna vid flottan Hans Klerck (sedermera viceamiral), Lars Bu bb ( seelermera amirallöjtnant och ad lad
Roderskölcl ) samt Hans Foratt, vidare "Mäster vVell am", identisk med den kände bruksmannen vVillem de Besche på Finspång,
vilken redan några dagar efter olyckan kallats till Stockholm för att
biträda vid bärgningsarbetena, och slutligen räntmästaren Erik Larsson (senare adlad von der Linde) och borgmä!itaren i Stockholm H an s
Nilsson. Emellertid upptar protokollet, som synes, yttranden från
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.. nu två personer: "H u ghu" (ordet svårlasligt ) samt en dennes "stall -

·~·oder" . Det har ej lyckats mig att klara ut, vilka som döljer sig
bakom dessa antydninga_r.
o
•
•
o •
Beträffande rannsakmngens slutresultat, alltsa ttll vtlken as1kt domstolen kom ifråga om anledningen till olyckan och i ansvarighetsfrågan, så fö~·eligger :eterligen intet o s?m helst sa~nlat -~ttal.~nde el.~er
domslut fran dess s1da. Det var rnahanda heller mte latt for de narvarande rik sråden att med ledning av de vid rannsakningen yppade
olika uppfattningarna taga definitiv ställning till dessa båda frågor.
Svårigheterna minskades dessutom säkerligen ej av att såväl amiral
Fleming som även konungen blivit i tämligen oförb lommerade ordalag omnämnda vid rättegången. Och av den, som ursprungligen stod
för skeppets riktiga utformande, mäster Henrik Hybertsson, kunde
icke längre något ansvar utkrävas. Han hade nämligen avlidit r edan
på våren 1627 40 .
.
•
..
Man har sålunda endast protokollsfragmente t 1 det skick det ar
,att gå efter, när man vill sammanfatta kontentan av förhöret.
.
En åsikt synes ha varit tämligen allmänt omfattad: W asa var 1
påfallande grad rank. Och många förklaringar härtill angavs också,
de flesta gående ut på, att hon vore fe laktigt byggd. Dels ansågs hon
vara för smal och dels ha fått alldeles för skarp form i bottnen. Denna
saknade buk, sade man, varigenom skeppet ej ägde den fyllighet hos
undervattenskroppen , som var nödvändig för att kunna bära alla de
tyngder ett elylikt örlogsskepp måste föra. Vidare ansåg flera, att
hålskeppet var för trångt - det var så att s~iga "för lågt i tak" i sin tur orsakande att elen nödvändiga barlasten ej fick rum. Härtill
kom att W asas överbyggnad samtidigt måste ha varit särskilt kraftigt 'dimens ionerad (även om elen var avsmalnande uppåt), vilket
också påtalades.
Om också skeppet var i och för sig väl byggt, så får man nog förstå
.fiskalen s replik, att det likväl knappast kunde sägas vara "rätt proportionerat som det sig borde". Och med elen oerhört kraftiga bestyckning, som W asa hade, tillsammans med master, rår, segel, personal
och andra tyngder ovan vattenlinjen, så kan man förstå, att förutsättningar funnits fö r att skeppet bl ev rankt. Ytterligt märkligt är
vacl .som vid förhör et berättades om de krängningsprov, som på våren
1628 - alltså innan bestyckningen ännu var ombordtagen - gjordes
. i Klas Flemings närvaro. Skulle de uppgifterna verkligen vara helt
· sanna - och de motsacles ej vid förhöret - så förefaller det egendomligt, att den erfarne Fleming ej då, även om det i och för sig
var sent nog, lät vidtaga motåtgärder i någon form, utan snarare
bagatelliserade saken.
Man frågar sig spontant hur det var möjligt, att en så gammal och
53
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erfaren skeppsbyggmästare som Henrik Hybertsson kunde ha gj ort
sig skyldig till de felkonstruktioner, som i samband med oly~ka
och även något tidigare påtalats från olika håll. Men, som ovan an~
tytts, han fick aldrig tillfälle att avge någon förklaring i saken. H an
h ade ju tidvis varit sjuklig, och då har det uppenbarligen blivit hans
närmaste man, skeppsbyggmästaren Hein Jacobsson, vilken fåt t overtaga och stå för utförandet av "elen Serte", som givits honom av
mäster Henrik. Och detta måste ha skett på ett tidigt stadium av
bygget, eftersom Jacobsson haft tiiifäiie ge fartyget större bredd an
den ursprungliga, av konungen fastställda.
Även om "master, segel, rår och annat" inte på något sätt var överdimensionerade, ville några, bl a fartygschefen likväl hålla för e, att
det var svårt för skeppet att "bära sina master" på grund av den
rankhet, som byggnadssättet framkallade.
Konungen, som elen 27 augusti · i sitt fält läger i Preussen mottog
rådets rapport av elen 12 augusti och aiitså ännu inte kunnat bli inf ormerad om undersökningens resultat, gav för sin del luft å t den
uppfattningen, att olyckan med skeppet W asa hänt "tvivel fö rutan
igenom deras oförstånd och oaktsamhet som det regera skulle" . Men
konungen höll tydligen likväl styvt . på Söfring J ute, ty när det är
f råga om de åtgärder han ansåg rådet borde vidtaga för vrakets upptagande, säger han sig "förmena [bärgningen J väl kunna ske, dä r man
eljest därpå med allvar arbetar, och vele Vi, att I låta Söfring gå dä rmed till verka, efter Vi intet tvivla att han ju så väl som någon annan
om eljest möjligt är, skall det kunna uppbringa och till rätta hjälpa"41_
En bidragande orsak till att olyckan fick ett så snabbt förlopp,
måste ha varit, att inga åtgärder synes ha vidtagits för att stänga
kanonportarna i tid. Den så att säga inneboende rankheten var ju känd
sedan några månader tillbaka, och att skeppet var påfallande vekt,
hade tidigare erfarenheter samma dag givit vid handen . Märkligt nog
har elen frågan ej ventilerats vid förhöret - i varje fall berättar den
bevarade delen av protokollet ingenting därom.
Av allt att döma kom elen tillsatta domstolen aldrig tiii någon klart
uttalad åsikt om vem eller vilka, som skulle anses ansvariga. V eterIigen blev heller aldrig någon av befälet ombord, ej heller skeppsbyggmästaren åtalad för vad som inträffat.
Går det, såsom man i dagens läge hoppas , att få upp W asa hel och
h ållen, bör det bli möjligt för nutida skeppsbyggnadsexpertis att på
gru ndval av företagna mätningar av vrakets exakta dimensioner göra
upp fullständiga linjeritningar. Men en svårare fråga att lösa är nog
det förhållandet, att man blott delvis har säkra uppgifter om de faktorer, som inverkade på viktsfördelningen i skeppet vid katastroftillfället.
Bestyckningens och ammunitionens vikt är kända. Antalet kanonpor-
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tar och dessas placering och därmed också pjäsernas sannolika fördelning på olika däck bör kunna faststä llas vid den ev bärgningen.
Likaså barlastens vikt och läge i fartyget. Några uppgifter om W asas
rigg har man däremot ej, men man torde måhända utan större avkall
på korrektheten kunna såsom ledning använda sig a v de de tal j eracle
rigguppgifter, som finns bevarade rörande det 1626 färdigbyggda, nåaot mindre skeppet Tre Kronor 42 . Osäkra faktorer är t:xempelvi s vik"' av ombordtagen proviant och annan utredning än ammunition
ten
ävensom besättningsstyrkan. Lyckas det emellertid att skapa en någorlun da sannolik bild av viktsförclelningen , med stöd varav nödväneliga k6ingningsberäkningar kan verkställ as, så skall det kanske visa
sig möjligt för våra dagars sakkunskap att bedöma, om W asa bör
anses ha va rit felaktigt byggd eller ej.
(April 19G7, kompl. okt. 19JS ) .

NOTER.
l.

Der år 1628 förlorade skeppet W asa var der tredje i ordningen inom flottan
med detta namn. Redan på 1500-taler, närmare bestämt under åren 1578-79,
fanns ett skepp med namnet W asa, även kallat G yl d ene \J;!a san. Under det
senare namnet återfinnes hon i "Ett Förslagh på Mantaledt på alle Konung].
Mai:ttz Orligz Skep. Anno 1578" i KA, vol. Sjöexp. 1550-1599. Bemanningen uppges där till 455 man, därav 220 sjöfolk, 55 bysseskyttar och 180
knektar; skeppet var sålunda ett av flottans allra största. Året därpå anträffas
det i ett mantalsregister vid skeppshoimen över personal, som haft klargöringsarbeten ombord på ett flertal angivna fartyg (KA. Skeppsg.handl. 1579:1).
Det figurerar där under namnet W as an (i regel stavat "Wassan") under
ti den 21 april-21 juni. Enligt Zettersten, Svenska flottans historia, del 1,
1522-1634, s. 434, skall "det stora skeppet Gyllene Vasan" ha sjunkit 1579
utanför Kalmar. Som stöd för uppgiften hänvisar han till "Skeppsg.handl."
(i KA) men där har uppgiften ej stått att få verifierad. Sannolikt avsåg Z .
i st. riksregistraturet 1579 7/5 (i RA), där konungen anbefaller ståthållaren
i Kalmar att ett därstädes nybyggt skepp (utan angivet namn), som sjunkit
och enligt ståthållarens uppfattning icke längre går att "bruka till örligz",
likväl skall upptagas och iståndsättas samt sedan sändas till Stockho'm. Ty
i sin efterlämnade manuskriptsam ling vol. 1 med utdrag ur riksregistraturer
har Z. efter brevets slut tillfogat inom parenres "Avser troligen Gy llene Vasen". Att kungabrever emellertid måste ha gäll t ett he lt annat skepp, fram-
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går av vad här ovan anförts. I sammanhanger må påpekas, att P. O . Bcic kström i sitt arbete Svenska Flottans Historia (Sthlm 1884) såsom bil. 2 pub licerat en tabell med rubriken "Svenska flottan 1576. (Riksarkivet )" , där
Gyldene Wasen är upptagen. Detta årtal måste dock vara felaktigt , t y de n
sedan 1937 till Kammararkivet överflyttade, här ovan relaterade hand lingen
"Ett förslagh - - - Anno 1578" är helt identisk såväl till ursp r un~ lig
rubrik (jfr Bäckström s. 53) scm till innehåll med Bäckströms tabell , frå nsett årtalet.
Det andra skeppet W asa i ordningen, iblaryd kallat Rikswasan, bygg des
i Stockholm 1599 och gick förlorar genom vådeld i Djurhamn 1623 (Mari nsta ben, "Sveriges sjökrig 1611-1632" s. 252. Särtryck ur Generalstabens verk
"Sveriges krig 1611-1632", Bil. bd I, Srhlm 1937). I den hösten 1956 förd a
diskussionen om vilket skepp W asa det var, som förolyckades p å St römmen, gjordes bl. a. gällande, att det i själva verket sannolikt rört sig om ett
omkring 1613-14 på Ridö varv i Mälaren tillkommet skepp, som sk ulle i
färdigt skick ha kallats Wasa. Att denna uppfattning var felaktig, phisades bl. a. av professor Nils Ahnlund i ett inlägg i debatten. Men efterso m
en av delragarna i meningsutbytet, konteramiralen Ekman, efterlyste "kom pletterande forskningar" och då det inte är ur vägen med en närmare belysning i namnfrågan, så må följande anföras.
Påståendet att R idö-skeppet skulle fått namnet V.i" asa härrör uppen barligen från Zettersrens ovan berörda arbete s. 302f. Det heter där: "Der sro ra
skeppet Vasa byggdes här [på RidöJ åren 1614-15 - - -". Vad ha r d1
Zettcrsten för belägg i denna sak? Hela det stycke, som avhandlar skeppets
tillkomst och färdigställande på Ridö, har endast två källhänvisningar. D är
borde man ju alltså r;mligtvis vinna klarhet i, var Z. fått namnet ifrå n.
Granskar man nu dessa, nämligen riksregistraturet 1613 13 / 10 resp . 1615
19/5 , finner man emellertid följande: den förstnämnda källan utgöres a v en
fullmakt för amiralen Wellam Rodhwcn att uppfordra "timmermän, so m
· vid Ridö skeppsgård arbeta skola", men något särskilt skepp omtalas d är ej.
Och det andra belägget i ordningen lyder helt korr: "Till Erik Jonss on att
förskaffa hit till Skeppsholmen det nya skeppet, hans K.M:t have r vid
Ridö bygga låtit" och ej heller här förekommer något namn på skeppe t. Det
har alltså visat sig, att de urkunder, som möjligen skulle bevisa rikti gh crc n
av Zetterstens ovan citerade namnuppgift - i sin tur sedermera tage n för
· god såsom korrekt - saknar varje bevisvärde i sammanhanget. Att Zctt er st ~ n
själ v inte varit säker på si"n sak i denna fråga, framgår för övrigt d änv,
att han i sin här tidigare åberopade manuskriptsamling vol. l efter att ha,
med någon omformulering, citerat skrivelsen a v den 19.. maj 1615, tillägger
inom parentes orden "TroligenWasan''. Men även en annan passus ho s sJ mme författare vill peka på, att den omkring år 1615-16 existerande .JX 'a sa
vore ett nybygge, nämligen när han (a.a s. 337f) säger, att "der stora sk eppet
Vasa [blev J färdigbygdt" efter "de svåra krig, konungen ärfde med Da n-
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mark och Ryssland", alltså efter freden i Stolbova 1617, och att om dess
"upptackling kontraherades den 29 Sept. 1616 med amiral Rickard Klerck" .
Han relaterar, att K . skulle anskaffa vissa nya segel till såväl detta skepp som
till skeppen Scepter och Svärdet, vilka senare han i sin uppfattning att W asa
var ett nytt skepp kallar "äldre", alltså äldre än Wasa. Vi skall nu även
underkasta letterstens källhänvisning i detta fall, nämligen riksregistraturet
1616 29/ 9 en välbehövlig granskning. Enligt detta dokument skulle Klerck
"till första öppet vatten, uti nästkommande vår - - - Littackla dessa
våra skepp, nämligen W as an och Scepter och med dem allt tillbehör ostraffeligen utstoffera", varefter följer bestämmelser om allt vad amiralen hade
att förse dem med, bl. a. "goda, nya segel". Därpå fortsätter kontraktet:
"Uti lika måtto skall han ock till föreskrivna tid försörja vårt skepp Svärdet
med fulla och färdiga segel". Det rörde sig alltså här blott om att några
redan existerande skepp skulle få delvis ny utrustn ing i ersättning fö r vad
som under åren förslitits. Vare sig i dessa här återgivna citat ur originalurkunden eller på annat ställe därstädes talas något om, att W asa vore ett
nytt skepp vid tidpunkten ifråga, ej heller betecknas de båda andra någonstädes i kontraktet såsom varande "äldre". Dessa attribut är helt grundade på Zetterstens egna funderingar, och källan ger sålunda intet stöd för
tanken att det där omtalade skeppet Wasa då skulle vara nybyggt.
Nej, förhållandet är i ställer det, att man helt enkelt kan, år för år, följa
der 1599 byggda skeppet W asas öden fram till 1623 i olika detaljer i sådana
källor som riksregistraturet, provianträkenskaper, skeppsgårdshandlingar,
arkliräkningar etc.
Ehuru liggande något vid sidan, må här slutligen påpekas, att Zettersren:;
uppgifter (a.a. s. 232) att 1599 års Wasa skulle ursprungligen ha hetat Ma kalös och därefter Gideon - vilket, om också något bakvänt, återgivits i
höstens diskussion - synes sakna fog. I varje fall ger de tre källor, han
åberopar sig på, intet som heisr belägg för att sådan identitet skulle för eligga.
KA, ~keppsgårdshandl. 1625-1632.
KA , Kontraktsbok 1623-1625 fol. 112-113.
KA, Skeppsgårdshandl. Räkenskapsbok 1625-1626 fol. 19v, varav fr amgår
att det var skeppet Tre Kronor, som då "lopp i sjön".
RA, Brev till Gustav II Adolf: l , från Klas Fleming 1626 2/ 1.
RA, Brev till Gustav II &lolf: 1, från Klas Fleming 1626 [början av J febr.
Det är ofta omvittnat, art detta namn i åtskilliga, ja kanske dc flesta, samtida
skriftliga och även tryekra källor förekommer i formen W as an, W asen etc.,
men dessa namnformer kan tveklöst hänföras till den tidens bruk i både tal
och skrift. Emellertid föreligger flera exempel på att man också använde formen W asa. För egen del är jag övertygad om, att detta skepps så att säga officiella dopnamn var Wasa. Om riktigheten av denna uppfattnmg s-~ s. 780
- även om språkbruket gärna tillfogade ett n på "tampen". - I detta sammanhang är följande av intresse beträffande på 1600-talet rådande plägsed för
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när man döpte en örlogsfartyg. År 1657, alltså ungefär 30 å r efter de n förm
dadc tidpunktei~ för sjösänningen av Wasa, begärd e amiraliretsko!l c~ u:
hos K.M:t att f a veta, vad ett 1 der niirmaste fär d igbyggt skepp "skall h .•.
C~J.
·t·r
när det löper av stapeln, alldenstund det alltid . ha··
och nämnas,
~~r tt
.u
.
broukltgt [ ku rs. h är], att v id den tid en något skepp gå r av bndct till 5 ;Ö ss
·
da p lagar det f a sitt namn" (K rA Am .koll. registratur 1657 4/1
799f). Det i skrivelsen åsyftade skeppet erhöll namnet Victoria . Ha··r r ..,l..l tl.'rad skrivc:se i namngivningsf rågan benäget påpekad av kapten~n f::hr
Bergman.
KA, Likvidationer 92-93 bunt 9, Paridon von Horn. Beloppet ifråga " lr
egent ligen avsett td! ny rigg för skeppet Applet (som på sin tid byggts :n· on

1

8.

9.

H_orn oc h vid denna ridpunkt och ännu på hösten 1628 låg und er en g~ n.Jrr\ 
gnpande ombyggnad uppdraget på stapel på gamla Skeppsholm cn), men . ::slaget användes nu i stället ti ll Wasas upptackling .
KA, Skeppsg.handl. vol. 1623-1626, Räkenskapsbo k för Stockholm 3 sk ~:·~s
gå r d 1625-26 fol. 2 1.

14.

Ibid. "Memorials Book widh Stockhålms skipzgårdh Åhr 1626'' .
RA, Sollentuna kyrkaräkenska per vol L: I: 1.
RAO, Svea hovrän, Liber causarum 1646 vol. 96 pars 2, fol. 172.
"Then Adelige och Lärde Swenske Siö-man" etc. s. 126 (Stockho 'm 17'.1) .
KA, Kontrakts bok 1617-1622 fo l. 94.

15.

KA , Ko n t raktsbok 1626 fol. 106.

16.

KA Kontrakts bok 1627-1628 fo l. 75. Byssegjuteriet i Stockholm föres r,) d i
un d er å ren 1620-'1641 av mäster Medardus Gessus (Ludv. Hammarskiöl d Ur
~~e n:ka ~rti ll criets h ä v de r, Arti lleri- Ti d skrift 1941 ). Order "g~sprä n ~ ''1"
ar sakcriigen en felskrivning i kontraktsboke n och borde rättelio-en ha v.uir
"Geprängen", närmast betydande (prålig eller prunkande) uts:ycknin ".
d r .l
K rA, Ar kliräkningar 1628: 35 s. 44. Såväl här som i ett flertal
~ 1;
"koppar",
av
gjutna
var
styckena
att
om,
talas
tid
denna
källor från
och annan gång t. o. m . av "rå koppar". Det sistnämnda gäller t. ex. iust
Wasas 24-pu ndiga kanoner och 2 av stormsryckena i den å s. 814 återgivna specifikationen , där övriga pjäser uppges vara gjutna "av god m etall".

10.
11.
12.

13.

17.

:n

Det har under sådana förhållanden synts önskvärt att med anlitand ~ a v
nutida analyseringsm etoder få ett besked om den verkliga sammansättnin,;en
av godset l den nyligen bärgade 24-pundiga pjäsen från Wasa. G enom
benägen förmedling av Sjöhistoriska museet har prov för ändamålet ta"irs
på denna kanon av Svenska Merallverken i Västerås. Enligt den prelim in~ra
följande huvudbes tåndsd ~IH:
rapporten därifrån har "bronsen koppar
tenn
bly
z ink

. . ....... . ..... .

91,6 %
4, 5 %
0,9 %
1,4 °/ o."

Enligt den merallografisk a undersökninge n förekommer härutöver VISSa
grund ämnen i låg koncentration.
var 2 62-pundiga, 3 35-pundiga och l 16-pund igc
18. A v d e 6 stormsryckena
(se n ä rm are härom s. 814 ) .
1628:37 (opag.).
19. KrA, Arkl iräkn.
20. K r utförråders samman lagda vikt torde kunna beräknas till drygt 895 kg.
21. D ans ka rigsarchiver, Geheime-arch. , Sverige, No. 236.
22. KrA, Ark liräkningar 1628 : 35 s. 44. Urom från Wasa skörs salut iven från
sk epp et Stora Kronan och från slottstornet Tre Kronor för hedrandec av
den i sjöstriden på DatlZi gs redd den 18 november 1627 stupade amirale n.
KA, Skeppsgårdsha ndl. 1625-1632, "H.K.M:rs och Cronones Skeppsflorta
pro ann o 1628".
24 . R A, Råders reg istratur 1628 12/ 8.
25. R A, RR 1628 28 / 4, Konungens instruktion för råder rör. vad råder sbi l
före taga under hans frånvaro.
26. SR P 1621-1632, I, i Handl. rör. Sveriges Hisroria, Tredje ser. (Srhl m
1878), s. 73f. Att uttrycker "det skeppet som förfärdigas skall" måste ha
a vseen de på Hl"asa och icke på Applet framgår dels av att den beräknade
tiden stämmer väl med vad der tog för tid act få Wasa klar, dels av art
k apten Söfring Hansson, Wasas blivande chef och ansvarig för henn es
klargörande, naturligtvis inte samtidigt kunde ha något att skaffa me d
d et på stapel liggande, avriggade skeppet Äpplet (beträffande dec sist n ämnd a jfr äv~n Klas Flemings brev till konungen 1628 27/ 11) .

23.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

R A, RR 1628 20/ 5, Konungen till Johan Skyttc.
R A, RR 1628 22 / 6, Memorial för fälttygmästare n Erik J önsson.
R A, RR 1628 3/ 7, Memorial för riksamiralen Karl Karlsson G ylle nhi elm.
SRP (se ovan), s. 102-104.
R A, Rådets registratur 1628 fol. 667 ff. Råder underrättade pfalzgreven
J oh an Kasimir om händelsen genom bre v redan den 11 augusti (fol. 659)
m en det innehåller i sak intet utöver brevet till konungen dagen därpå .
R A, Flottans handl. A:I vol. G l, Fartygsbyggna der 1530-1725.
SRP, s. 111 nor 5 upplyser, art sagda förhörsprotOko ll "finnes", allcs1
1878, i avskrift bland "Handlingar om Svenska Flottan' ' i Oxensriernska
sa m!. i R iksark. Eftersom noten även redogör för d omstolens sammansä t tn ing (dock ej namne li gen) och antaler bisittare, är der uppenbart, att
avs kriften fanns bevarad i komp lett skick ännu 1878 . Numera sy nes dock
endast här pub lice rade f ragment av densamma vara i behåll.

34. A bra h am Brahes Tidebok (urg. C. M. & R. Stenbock, Sthlm 1920) s. 170.
35. AOB, Senare delen, 3, (Srhlm 1890) s. 163.
36.
37.

N ils Ahnlund, "Viksrensfynde cs gåta löst", Sv. D. 20 juli 1920.
]. G. Carlen, Svenska Familjeboken, 2 (Srhlm 1850), s. 911. Som emeller·
tid T järhover på Södermalm låg invi d stranden av Tegelviken (l. W. Mu nthe , Forrif. Hisr. II, pi. 83, Schlm 1906) , är d er tänkbarr arr författaren
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kan ha haft sistnämnda tjärhov i tankarna och ej dess namne på Bcckhc 'mcn. Någon förändring av ortbestimningen inn ebär ju detta d ock ej.
3-3. RA , Råder s registratur 1628 13/ 8 fol. 671; Nils Ahnlund, "Ett stor hetstid sm inne i Stockholms hamn", Sv. D. 29 aug. 1920.
39 . SRP, s. l 02-1 11.
40. Han s dödsdag har ej kunnat fixeras närmare, än att han levde än nu de n
21 mars 1627, då nämligen 4 lisp. rullebly utlämnades till honom frå n
arkliet i och för stöpning av djuplod (KrA , Arkliräkn. 1627: 2. opag. U tgifter mars månad) och att han hade avlidit före den 26 maj s. å. (RA O
Svea Hovr. arkiv, Liber causarum 1636 vol. 78, mål nr 8 fol. 9) . Ho s Zet~
tersten (a.a. s. 227) uppges, au han kvarstod som skeppsbyggmästa re på
Holmen ända till den 9 januari 1629, då amiral Fleming å kronans vä ~n a r
skulle ha tillinventerat sig skeppsgården "från mäster Henrik". Men i
själva ve rket var det med hans änka, "H. Margareta S: Mr Hin drichz",
som amiralen i detta fall hade att göra. (KA, Skeppsgårdshandl . vol. 1625
-1632, "I nv entarium" över smedjorna s. d. ). Hon hade nämligen öve rtagit mannen s andel i 1625 års kontrakt, vilket framgår av ett v ittnesmål
i en process vid Svea Hovrätt (Liber causarum 1646 vol. 96 pars 2 fol. 80).
En kvinnlig anhörig yttrade sålunda om henne: "När Mäster Henri k van
död, bad jag att hon strax skulle övergiva skeppsbyggeriet, men hon vill e
intet utan sade: Jag måtte ju fu ll göra det kontrakt som min sal. ma n haver upprättat, förr kan jag intet övergivat".
41. RA, RR 1628 maj-dec. fol. 502 / 163, Konungen till riksrådet 119.
42. KA, Skeppsg.handl. vol. 1622-1626. ~·tockho l ms skeppsgård 1626, f. d.
Röd a nr 219.
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,Äldre tiders bärgning sarbeten vid
vraket av skeppet Wasa .
Av ledamo t en fd kommendörkapte n GEORG HAFSTRöM .

Inlednin g.
I a rtikeln om "Örlogsskeppet W asas unel ergång 1628" uti majhii.ftet
1957 antyddes, att det arkivaliska material , som f inns bevarat rörande
under tidernas lopp utförda bärgningsförsö k vid vraket av W asa, vore
rikh altigt nog och borde erbjuda goda möjligh ete r till fo rsknmg om
vad som hänt skeppet, seelan den dag det förol yckades.
Det må redan här konstateras, att samtliga bärgningsarbete n, som
1
o·J· ort s hör 1600-talet till. Vidare kan nämn as, att det sarVe ·eriio·en
t'
:::,
skilt är tvenne vidlyftiga rättegångsproce sser, framkallade av oeni ghet om ekonomiska åtaganelen i samband med vissa av dessa arbeten,
som givit det rikligaste men också mest svårgenomträng liga mat enal et.
Den ena pågick uneler åren 1665- 68, elen andra under å ren 1668-70.
Båda började i lägsta instans, Stockholm s staels kämn~rskammar_e,
vandrade vidare via Stockholrns råclhusrätl och kom sluthgen upp till
Svea hovrätt. I bägge fallen begärd e elen förlol·ancl~ ~a1:ten revi_sion
av hovrättens dorn hos K. M :t, m en bevarade kanshellaner har mtet
att förmäla härom. Det är ernellerticl g iv etv is ej parternas inbördes
stridigheter och skadeståndskra v, som här kommer att behandlas (an nat ä~ för sammanhangets skull ), utan är det främst de många i samband med rättegångsförfa randet framkomna upplysningar om hur
bärgningsarbete na bedrevs, som är av intresse för ämnet.
Här nedan komm er alltså att redovisas det v~iscntliga av vad samti da källor h ar att berätta dels om ansatser och försök, som gjorts för
att lyfta W asa upp till ytan , dels om de mer ell er mindre framgångs rika arbeten som haft ti ll ändamål att från vraket fiska upp kanoner
och annat a~ värd e, arbeten, varundt:r stormaktstiden s dykare stundtals utförd e alldeles otroli ga prestationer.
~

j

•

1628-1662

De första årens fåfänga ansträngningar att lyfta W asa.
Redan elen 13 augusti 1628, alltså 3 dagar efter olyck~n, utfärdad e
rik srådet f u 11m akt för el en engelske in gen i ören lan J\ u lmer 1 • v dk e:1
befann sig i Stockholm och som erbj udit sina t jänster, att söka "taga
det upp igen". För ändamå let anbefalldes " alla skeppskaptener , bygg-
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mäst~re och .. ~nd.ra of~icet:are vid Skep_psholmen" att vara o honom på
allt satt behjalpltga, sarsktlt med att stalla skeppare och batsmän till
hans förfogande 2 . I sin rapport till konungen av den 12 augusti 1'·
TiO) meddelade rådet, att "Enge lendaren som vi därtill betingat hm ;,
är ingen viss lön och recompens tillsagt - - - förrän han sin loven
och tillsago efterkommit haver".
Rådet kände sig tydligen ej utan vidare övertygat, att Bu lmer sk ull .
helt och ensam kunna infria vad han sagt sig "förmena" vara möjli g•.
Därför sände man samtidigt en skrivelse ti ll \Vi ll em cle Desche jJ;\
Finspång3, enär det var känt, att denne några år tidigare hade lyckat'>
att utanför Nyköp ing taga upp ett skepp med fulllast från 22 famn a r~
djup, och bad honom att snarast resa upp till Stockholm för att "meddela råd" åt Bu !mer och "approbera det maner han ha ve r det att
uppbringa" . Saken brådskade även därför att det snart vore slut pa
sommar och värme.
Bulmer satte uneler tiden igång med arbetet. Rådet kunde ocksz.
meddela konungen i en skrivelse av elen 21 augu sti4, att Bulmer ''it
- - - - dageligen därmed till värka, och nu låter förfärd iga allehanda instrumenta som därtill kunna tjänliga vara. Gamla Svärdet it ·
lagt därhos och brukas därtill, och är nu så vida kommet, att det stå t
kölrätt på bottnen". Att Bulmer var fra mgångsrik nog att lyckas rät ·t
upp W asa innan skrovet hunnit suga sig fast i muddret och botten leran med svår slagsida, är en sak som man ej minst i våra dagar.
när det gäller att göra ett förnyat försök att ly fta upp skeppet ut.·
dess våta grav, måste vara oändligt tacksam för.
I skrivelsen säges vidare, att mäster vVelam väntades vilken da,.;
som helst och att "om englänclaren synes slå felt, vi då honom dä r
till bruka kunna, och skola använda all mänsklig och möjlig flit p<
vad sätt det helst ske kan, att skeppet må komma upp och ti1l rätt;
igen".
Efter det de Besche anlänt, fick han övertaga ledningen av bärgningsarbetena5. Rådet fann nämligen dels att Bulmer syntes "gå något
långsamt därmed om", dels att det förslag till åtgärder, som de Besche
visade upp, vore att föredraga framför Bulmers, "efter man inga
dykare behöver som gå under vattnet uti skeppet, utan förmenar sigdess förutan kunna upptagat".
"Med kapten Söfrings [förre fartygschefen J hjälp och inrådan "
arbetade de Besche nu med all iver på förberedelserna för W asas
lyftande och den 23 september hade man kommit så långt. att det
räknades med att man följande dag kunde "begynna att vinda därpå" 6
De Besche "gav god esperance att det skall komma till rätta igen".
Men trots att de "gjort - - - deras största . flit att taga det upp
med allehanda instrumenter, så är det dock allt härtill än blivit kvar
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Bild 7. Fullmakr, dar. 1628 13/ 8, för den engelske ingenjören I~n Bu!mer ."arr
Ltppraga skeppet Wasan". Detra är veterligen der äldsra bärgnmgspnvtlcgt um,
som utfärdats i Svcnge. (RA)
Th e British engineer, Jan Bulmer's writ of privilege to salvage the .Vasa date d
13th August, 1628. This document probably rep;eserzts ,the fmt offmal salv age
enterprise in Sweden. Jan Bu! mer, who ca !led htmself engzneer to Hts MaJe st y
the King of England", is consequer:tly the forerunner of today's "Dyken- och
Bergningsaktiebola get Neptun", whtch company has promtsed to carry out the
final Lifting of th e Vasa.

liggandes i sitt läger och sig icke ens röra velat", r~pporteracle riksrådet Gabriel Oxenstierna i ett brev till sin brorler nkskansleren den
8 oktober7. Om ba;·a "instrumentern a hålla vele", så hoppades de likval alltjämt på framgång.
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återkommit till St l·
Vid denna tidpunkt hade amiral Klas Flemincr
o c \b
l l . o l . l od l
1?. ~n ~ran ,:ngo;,s '<t ep_atsen och blev därmed d: n. s_iiilvskr ivne ledaren
fot at betenapa bargnmgen av f,V asas. Men svang·heterna var u
l)al·a, oc l1 1· en s1~n·ve lse t1·11 konungen av den 27 november9 säo·e-PPen1
b I Jan
. o •
.
. 1
l l . "U o clet SJ~n
o~a skeppet haver Jag med f ilt lattt arbeta och
) a·... ppa
go,~ torhoppnmg ha_~t nagot att uträtta, men då vi med v;ndancle skol a
go t a s~orsta kraft, aro de draggar och ankare, som vi förment e h-,tva
o
d l.. o
f tt t
a ~ 1 portarna me , osgangne, sa att jaab icke ser något med el \ ..di.a
tt t a" s l~eppet va··I . f ast ~tan dykare, den från Holland förskrivas m;''tste
a
l'
god fast ig·het ' att det näst c·rU(S
formadar jag nar man fincre
seelan
b
... lp vore att uppbringa" .
t1"lJIlJa
. Dent~a- Flemings ~s_tundan att anskaffa clykarb j ä lp för W asas räk·.
t 1"llsl \leV
ucloste roedan 1 Januari 1629 den åtgärden ' att K · M ·t
nmg
.
o l ojj
ban
att
order
med
re),
(Spå
Månsson
enrik
H
m,
l
~;xbo
st~ t 1a _ar~n pa
skulle t s1tt l~_n uppspa11a _dykare l: som kunna gå unel er vattnet :/
och dem lut torsktcka, fo rsakrandes dem på god betalnino· till ~V _
s ens upptagande" (RR 26/1). Det blev sålunda inte till H~lland u :~~1
till ? et ttll Sverige efter freden i Stolbov a J 617 hörande Kexh olms
lan~ I OKar:len, som man vände sig i denna angelägenhet.
I• ran fo~:bereclelsen~a för s?mmarens bärgningsarbete n kan man i
bevarade raket;skapsbock er fran Stockholms skeppsgårcllO inhämta, att
~nder ma~·.s manad ~tbetalacles ett belopp av 70 daler "Till instrum ent
at dykare och under apnl 41 dal er, l! kaledes "Fö r dykare inst rum;nt:'- Och Iit;t längre fram i samm~ källa får man bekräftelse på att
stathallarer: r-:_a Kexholm lyckats eftektuera elen kungliga ordern : 3
d_ykare - 1 rakenskapsboke n kallade "ryske" - bar anlänt och bör jat
·
sttt arbete.
Den 12 i_~ni ~vg~:. ~~eming en rapport till konungen om de återupptagna bargnmgstorso ken 11 , vari förmäles att "efter det E. K. M :t
avrest; [vi~ket skedde_ i mit~en av maj] haver man bekommit där en
ttoo svara tag och k:djor, vtlka alla med stängerna tillika kan sä ttas
sa mycket kraft uppa, som de mest kunna tå la. Dock likväl vele vi icke
~n något tente1:a _förr än vi få så mycket fastigbet som mest mö jlig
ar, och seelan ttlhka med all makt, försöka vad uträttas kan".
. Men hur man arbetade och vilka åtgä rd er man ~in vidtog, vill e det
~d f-17 asa n anbelangar'_''. skriver F lem ing till konungen elen
st g _m t~~
J~h -, sa. _!la\'er ~~~an med all titt på dess upptagande arbetat, dock
ha tyllc!al?s f~~a utrattat, orsaken att ende ls pråmarna med Ga mla
Svar~ct Icke aro mäktil?a nog att bära tyngden, som uneler är endels
a!t b~de block och kedJor gå sönder när man i· bästa arbete 'är och
sa mas te man åter på så lång tid dröj a att allting bliver reparerat och

2?.

"Y

fö rstäl lt. Nu haver jag låtit lägga elit Nya Sviirdet de andra till hjälp
och låtit viii förse blocken med järn. Hav er ock på nytt fäst 17 svåra
tåg och kedjor, varmed vi nu i denna veckan, om väderleken tillåter.
vele försöka vad möjelig·t kan vara att uträtta. Där är större tyngd
än jag någon tid haver kunnat prresumera.
Ännu en intressant upplysning i nyssnämnda källa i skeppsgårelshandlin garna synes kunna ställas i samband med dykningarna vid
Wasa detta år. Det ber~ittas sålund a, att man i juli betalade "Peter
kopparslagare för teen och arbeetzlöbn till en Blysump 33 daler 26
öre". Exakt vad denna blysump fått för användning, är ej gott att
nu med visshet uttala sig om, men att frågan gäller ett föremå l, avsett för bruk i vatten är ju uppenbart, och det ligger då närmast till
hanels att tänka på någon slags dykarklocka i en eller annan form .
De kexholmska dykarna uppbar uneler juni, juli och augusti månader sammanlagt jämnt 100 daler i arbetslön. Dä rjämte röjer handlingarn a, att l daler och 8 Öre gick åt i j u ni för "Dito dikiare till
Brennewijn". Genom beredvilligt tillmötesgående från Finlanels riksarkiv i Helsingfors, som på begäran unelersökt om det vore möjligt
vinna närmare upp lysning om dessa dykare, har meddelats, att det i en
ränttriräkning i Kexholms fästningsräkens kaper kunnat konstateras,
att det 1629 (u .cl.) utanordnats 12 daler åt "Långe Hanss Oluffsson
till Tähre P eng :r åt Swerige mz 4 dykare" , vilka sistnämnda tillhopa
fick 9 daler. Deras namn finns ej angivna, men i ett kvitto å sagda
tärtpenningar kallas de "fiskare", vilket säke rligen var deras normala
yrke.
Vilka metoder de an vände i sitt arbete, vet man inget närmare om ,
och ehuru deras insatser visserligen ej förmått bidraga till att W asa
bringades upp till ytan, så är det likväl intressant att kunna konstatera, att dykare kom till användning så tidigt i vår flotta 1 3.
Om det ovan nämnda, i slutet av juli 1629 avsedela lyftningsförsöket över huvud taget blev av, är ej känt och någon ytterligare rapport
i f rågan från amiral F leming föreligger heller icke. Uppenbarligen
tedde sig svårigheterna överväldigande och vidare försök från myndigheternas sida synes omsider alldeles ha uppgivits.
Vare sig i här ovan berörda rapporter und er åren 1628- 29 eller
i flottan s bevarade räkenskapshand lingar från samma tid framskymtar
det, att man tillvaratagit något av vVasas rigg. Detta innebär ingalttnda, att man underlåtit att söka bärga vad som därvidlag bärgas
kunde - det var tvärtom en av de första åtgärder, som brukade vidtagas när fartyg gått förlorade på rimligt djup. Troligen gjordes också i fallet W asa sådana ansträngningar , och vad man lyckades bärga
upp har säkerligen inlevererats till Holmen, äv en om det numera ej
går att få svart på vitt på elen saken.
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ansatser resultatlösa.

Tanken på att söka bärga Hl asa tycks även ha lekt en och anna 1
" utomstående" i hågen. Säkerligen var det ofta förhoppningen at~
kunna göra sig en god förtjä nst på att därvid taga upp något anta]
av skeppets värdefulla kopparkanoner, som låg bakom intresset, mer
än att få se själva fartyget åter flyta på vattnet.
Den första propån i elen vägen var ju elen framställning, som Ian
HuJmer gjorde, sedan han 1628 misslyckats med att lyfta /1Vasa f rtm
botten (se not 1). Nästa gång saken var på tal var hösten 1631, ctå
en fransk kapten Fermin Mazalet skulle tillsammans med en viss
Johan F ab re ha fått tillstånd att sätta igång bärgningsarbeten H Men
därav blev tydligen inget resultat, ty två år senare, 1633, ingick förmyndarregeringen ett kontrakt med skeppsbyggmästaren Cornelis Gerbrantsen Hellingsman från Hoorn i Holland och hans particip ant
kapten Tyman Claesson att "uppdyka det nedsjunkna skeppet Wasa"15 _
~.i heller om dessa mäns förehavanelen på området har några upplysnmgar gått till eftervärlden.
Året därpå kommer elen ovannämnde kapten Mazalet åter in i bil den .
Sålunda slöts den 20 november 1634 ett kontrakt mellan regeringen
och honom 16 , varav framgår att denne erbjudit sig och "försäkrat att
vilja och kunna" taga upp det "bakom Lustholmen nedsjunkna stora
skeppet". Det stipulerades häri, att därest Mazalet lyckades "eff ektuera sitt löfte" att taga upp w·asa ''med stycker och allt annat innandöme", så skulle skeppet "när det uppe är och flott ligger, värderas, och halvparten av själva skeppet och vad däruti ~ir, stych ena
och dess tillbehör undantagandes [kursiverat här] höra Fermin Maza let till och honom fritt stå, anting-en Hennes K .M :t och Kronans
halvpart till sig lösa, eller ock för sin halvpart taga av Kronan p enningar". Vidare bestämdes att han skulle "bekomma uti garkoppar
halvparten så stor vikt, som alla dess inliggande metallstycken väga
kunna och alla st)•cl:cer sedan höra H.K.M:t och Kronan allena till".
Den i de här ovan kursiverade orden uttalade principiella inställningen
till äganderätten av skeppets bestyckning är värd att lägga på mi nnet
med hänsyn till vad som längre fram på 1600-talet blev tillämp at,
varom mera i det följande.
Kronan utlovade vidare att ställa arbetsfolk och trävirke till fö rfogande, dock med skyldighet fö r Mazalet att svara för avlöning och
övriga kostnader. Rådet ·förpliktade sig slutligen att, om hans m etod
för skeppets bärgande icke visade sig "practicabel", så skulle rådet
vare sig uppenbara "hans konst" för någon, ej heller själv använ da
sig d ära v för upptagandet av lV asa eller något .annat skepp utan h ans
medgivande.

Liksom man sex år tidigare ej litade helt på, att engelsmannen Bul mer verkligen skulle lyckas i sina förehavanden, utan för säkerhets
skull kallade de Besche till hjälp, så syns förhållandet varit liknande
denna gång. Trots att kontraktet med Mazalet ju slöts så sent som
i slutet av november 1634 och denne alltså väl knappast kunde beräknas komma igång på allvar med bärgningsarbetena förrän vintern
var över, så slöt Klas Fleming, själv medlem av rådet, redan elen 12
januari 1635 ett "accord" å amiralitetets vägnar 17 m ed en tysk man ,
Heinrich Zancke från Rostad:, varigenom denne medgavs att " begynna med sitt verk enär som helst fransosen [Fermin Mazalet] haver
gjort sitt prov och man förnimmer elen intet gör! igen att vara" . I
ackordet med Zancke ingick att amiralitetet tillhandahöll denne stark;1
tåg, vilka han skull e göra säkert fast uti 20 portar på vardera sidan a v
fartyget. V idare skulle han "göra en sådan ställning, som man kan
sätta hiivtyg och ginor uppå, cl~irmeclman görligen kan lätta skeppet" .
Kronan å sin sida utfäste sig att ställa folk, skepp och vissa redskap
till hans förfogande samt att, i händelse han lyckades lyfta upp skeppet och leverera det med allt vad däruti var, uti gott behåll, så skulle han "för sitt omak" erhålla .6.000 riksdaler.
Att Mazalet för sin del verkligen kommit igång på våren 1635 med
sina arbeten, visar följand e. Den franske ambassadören d'Avaux .
som uneler åren 1634 ~35 besökte Sverige i politiskt uppdrag,
hade i sitt följe en legationssekreterare Charles Ogier. Denne förde
under resan en dagbok, däri han berättar, att han åsett de pågående
arbetena. Ogier skriver härom :18 "17 april [1635 n. st.] gingo vi
några i sällskap till Mazalets hamn, såsom vi kallade elen kaj , där
baskern Mazalet hade låtit upplägga bjälkar och långa timmerstockar för att upptaga ett örlogsfartyg, som sjunkit mitt i hamninloppet
och ännu låg kvar där. Svenska regeringen hade utfäst en viss summa åt den. som lyckades bärga skeppet". Vad Ogier kallade Mazale'. s
hamn var förmodligen stranden vid Tegelviken. Något närmare besked om hur själva arbetena bedrevs, får vi emellertid tyvärr ej av
Ogier.
..
Men Mazalet hade även andra intressen. Han var synbarligen särskilt kunnig inom bergshanteringen och alldeles vid sidan av bärgningsförsök en på Stockholms ström hade han på våren 1635 erhållit
alla Kronans krut- och salpeterbruk i arrende på 20 år 19 . Detta gjorde tydligen , att han behövde en påminnelse om att därför inte glömma sitt åtagande beträffande W asa. Raclet resolverade också på hösten samma år2o, att "Fermin Mazalett skall nu först här i Stochholm
[kurs. här J laborera och bearbeta opå att skepet W asen må optagas".
.Ä.ven om angelägenhetsgraden av sistnämnda företag var primär
för elen svenska regeringen, så var uppenbarligen svårighetsgraden
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också i klass därmed. Varken Mazalets ansträngningar att kontllla
till ett resultat eller Zanckes eventuella försök - om han nu någ-onsin fick tillfälle därtill- har lämnat några spår efter sig i bev arade
handlingar.

*
Det gick nu fem år i tiden utan att man kan se, att något åtg-jordes i saken. Men i början av 1640 hade en lybeckare vid namn Marcus
Steinman ( Steenman ) , med vilken amiralitetet (ävensom änked rottningen och regeringen ) tid igare haft omfattande affärsförbind clst:r .
vänt sig till ko ll egiet och anfört "huruledes honom en vetenskap skall
vara bekänd, att en människa sig på några timmar skall kunn a fiirhålla und er vattnet, och genom denna invention förmenar att ku nna
upptaga de stycker, som för några år [sedan] med skeppet W ascn
underginge". Denna optimistiska överdrift hade synbarligen avsedd
verkan och den 25 februari dagtecknades ett regelrätt kontrakt mellan am iralitetet och Steinman, vilket gick ut på att han på egen bekostnad fick söka bärga kanoner och annat och behålla halva värdet
därav. Dock bestämdes, att om han fick upp några kanoner , som
var tagna från rikets fiender, så skulle det stå kronan fritt att k:hålla desamma " ti ll ett monument av föregången seger", därvid man
lovade "honom Steenman med annat värde att vedergälla och hefrida".
Något närmare om den mystiska inventionen är ej känt och som
ärendet inte vidare återkommer i amiralitetsko ll egii arkivhandlinga r,
får man taga för givet, att det heller ej blev något resultat av det
Steinmanska uppslaget.
Redan efter ett par år kom en ny framstä llning rörande W asa, nu
gällande en avsedd bärgning av själva skeppet. Denna gång var dd
rådet, som uppvaktades av en viss Carl Classon - om svensk elle r
e j, må lämnas osagt. Han ingav på sommaren 1642 en "supplication
att taga upp den store Vasctl och bekomma försäkringsbrev , att ingen
skall apa efter hans kon~t" . Enligt rådsprotokollet skulle ärendet "remitteras till amirali tetet och ackorderas med honom , behållandes halva
delen av allt, dock med condition, att Kronan skall få köpa till sig
det henne behagar' .' Vare sig i bevarade delar av K.M :ts kanslis
arkiv från deqna tid ( i RA) eller i amiralilctskolle gii arkiv från l G-±2
(i KrA) har det stått att återfinna något närmare om denna sak och
av allt att döma lärer nog titulus Classon, om han över huvud taget
kom igång med några arbeten, ha stött på samma oövervinneliga svårigheter som sina föregångare2l

Forbes får privilegium att bärga W asa.

sedan ytterligare ett decennium förf.~ uti t, korr~mer w asa..~ter på tal
· handlingarna. En skotsk baron, fel ov ~ rsten 1 s_vensk t] ans t J?-lex1 der Forbes vi lken deltagit i 30-åriga knget och daruneler bl a varvat
anh till fört svenska
'
·· de s1·g ( sanarmen 2.700 man skotska trupper. van
oc r1·Jrt i slutet av 1651 eller möjligen i början av 1652) i en skrivelse
no Axel
'
··
" " s l<~·1v1
· ·t
till
Oxenstierna22, däri han berattar,
att l1an. "f··arra aret
·n drottning Kristina och framlagt sma person!Jga och ekonmmska
~ekymmer. Enligt ~hnlund 2 3 hacl~ F?rbes omkring 1650 vid ~n fartygsförlisning sett sm ~genclom bh v.agornas rov och ~;n~1a_ ha~c!e.lse
1-ulle sannohkt ha skanid Forbes 1111pulsen tlll det p1 akttska ms'
tresse för dykar- och bärgningsväsen det", som l1~n strax d..
.. arpao la d e
· dagen . I sin nyssberörda skrivelse till Oxenstierna anholl Forbes
l
"ödmjukt att få tillstånd att fiska upp och"atertaga .v .t.ss e?en el om,
som gått förlorad vid skeppsbrott" och upply~te .s~m;,tdtgt nkskanslern om att han till sekreteraren Gylclenklou mg1v1t ett formulerat
fö rslag till privilegium".
.
De framstående tjänster, som Forbes gjort landet alltsedan han
1631 kom i svensk krigstjänst och de motgångar han däruneler lidit
(han skall bland annat ha förlorat ej mindre ä~: fem br~cler. i kriget)
föranledde i juli 1652 utfärdandet av det begarda pnv1leg1et 24 . Det
heter däri, att han uppgivit sig "vilja och kunna uppsöka och uppfis ka de skepp, gods eller saker, som i h_avet, Saltsjö:1 elle1;, andra
friska sjöar" uti Sverige och dess underliggande provmser genom
skeppsbrott eller andra olyckor försjunkna äro". Forbes och hans
arvingar erhöll enlio-t privilegiet tillstånd att de "uti följande tolv års
tid ovägrat måge Jåta med egen omkostnad upp.fiska alla de skepp
och gods, som de kunna finna uppå" i ovan ang1vna .. farv~ttl:~n, ':arjämte försäkrades, "det han och dc allt vad som darav ~ sa matto
lwn up phämtas och uppfislws, skola ohvalt ::zju!a och .behålla" (kurs.
här ). Det medgavs också att de, om de s~ v1lle, fntt f.tck avyttl:a
detsamma inom eller utom riket, "utan nagon tulls erlaggande ttll
Oss och Kronan". I detta privilegium angavs ej något visst namngivet skepp, som borde upptagas. Men i en i Riksarkivet ~ev"ar~.d
skrivelse i drottning Kristinas namn från september samma ar 2 a rorande hans förestående arbeten samt om förbud för obehöriga att
under Forbes' privilegieticl använda eller tillverka sådana "mångahanda instrumenter", som denne anskaffade för sina bärgningsarbeten, framhåller K.M :t, att "Vi äre tillfrids att han sådant begynner
på skeppet W asa n".
.
. ..
Som Forbes själv inte var sakkunnig på området, gtck han 1 forfattning om att "införskriva och tillhandaskaffa åtskilliga verkmäs54
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tare, bland vilka Bulmer, en engelsman [samme som 24 år tidi:'"are
reste upp W asa på rätt köl], John Greg, en skotte, bägge i d ~1 na
konst särdeles förfarna mästare, item Tobias Königsfels, fordom l11ekanikus i Riga, vilken i sådana saker wahre preuves tillförne gj ort"
enligt vad som upplystes vid en rättegång i Stockholm 166926.
'
För att Forbes' kompanjoner emellertid skulle få en säkrare anknytning till företaget ~in vad han s egna Överenskommelser med cle 111
innebar, vände han sig åter till sin gynnare Axel Oxenstierna med
anhå ll an om en särski ld bekräftelse av det erhå ll na privilegiet27 1l an
framhöll, att medhjälparna "icke dessförutan ville låsa upp sina kassaskrin" - de hade nämligen förklarat sig vilja "deltaga i insa ts
och vinst vid sjunkna skepps återvinnande" . Ett halvår senare ha de
frågan mognat och den 28 maj 1653 konfirmerade drottning Kristina
innehållet i det förra privilegiet genom utfärdand et av ett nytt, mera
preciserat och fullstäncligare 2s. Originaltexten till detta brev i riksregistraturet är på latin , men en svensk version av detsamma återfinnes i nyssberörda rättegångshandlingar av år 166929. Efter inledande hänvi sning till Forbes' fö rsta privi legium, "vilket Vi med dd ta
Vårt brev i alla sina clausulis vill ratificera, och till dess ovannämnde
herr Baron en större och vissare renumeration [belöning] kan givas
för dess trogna tjänster han Oss och Vår Krona bevist haver, vele
Vi", forts~itter drottningen, "a v nåder tillägga denna fu llkomlige privi legii uttydning, att undfly alla tvister och controverser, som em ell an
K ronans betjänte eller andra Riksens unelersåtare på ena sidan, och
ovanbe :te Baron Alexander Forbes, hans arvingar eller fu llmäktige
på andra sidan kunde komma, på vis och sätt som fö lj er. Näml igen
av detta brevs kraft efte rlåta och vele Vi, att all den rätt, som Vi
tillförende och av ålder haft hava, eller Vi f'ill denna dagen pra: /cndera kunna, i försunkna skepp och gods, siw/l transfereras in på A lexander Forbes och honom allena, med arvingar och fullmäk tige i fö rskrivne privilegii tid efterlåta dem att nyttja och bndw" (kurs. hiir ).
"2. efterlåta och vele Vi, att ett Kronans skepp W asa benämnt [även
elen latinska originaltexten har, såsom framgå r av bild 8, samma namnform: "Regia navis, qui nomen Wasa"po med allt i henne försu nk et
gods, i synnerhet kopparstycken, var [därest J de upptagas kunna,
skola alldeles herr Forbes tilldömas" (kurs . här).
Som framgår av de ovan kursiverade citaten ur drottning Kristinas
konfirmationsbrev, avhände sig alltså K. M :t och Kronan nu för 12
år framåt (räknat från 1652 16!7) elen tidigare pretenderade, naturliga ägander~i.tten till W asa och hennes kanoner, vilken rätt uttryckligen hävelades ännu i 1634 års kontrakt med Mazalet. Det för F o1·beS
synnerligen förmånliga privilegiet innehåller. härutöver ett fl ertal
punkter, som är av mindre intresse och allt för vidlyftiga att i detta
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Bild 8 .. Början av Alexande r Forbes' privilegium, dat . 1653. 28 / 5, rörande
bär<>a nd et av Wasa och hennes bestyckning. Observera den offJcJella stavnmgcn
" av skeppets namn å 13 raden uppifrån i privilegictexrcn. (RA).
Coionel Alexander Fcrbes's writ of priv ilege of 1653 concerning the sal,vage of
the Vasa and her grms. Nate the official spclling in those days of the shtp s name.
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sammanha ng beröras. Nämnas må endast, att han utlovades årligen
få tullfritt införa 100 skeppund hampa för sina behov och att, nä
han så önskade, Kronans skepp skulle utlånas till honom "för en hi l!i;
betalning, och sammaled es skola ock landssolda ter, bönder och torpare, i synnerhet båtsmän, vara skyldiga för betalning honom hjälpa
och skall sådant Våra amiraler, över- och underp rovinci aldomar~
notificeras ". D essa senare bestämme lser var givetvis betingade av att
privilegiet ju gällde ej blott Wasa utan även andra skepp, varhelst
de sjunkit på svenskt vatten utefter rikets dåvarande kuster. Det enda
egentliga krav, som i konfirmati onsbrevet ställdes på Forbes var, att
om någ ra ytterligare av kronans skepp skull e sjunka, "det Gud avviinde", så var han "skyldig att låna alla sina instrumen ter och hantverka _
re [till] Våra amiraler och deras betjänte efter samma konditione r
därmed att upptaga".
Det måste ha varit ett svårt bakslag för Forbes, när han nu h:tde
vetat fö rskaffa sig så utmärkta privilegieb rev i och för sin verksamh et, att all a hans tre vidtalade kompanjo ner Bulmer, Greg och Königsfels31 "strax dödde", enli gt vad som upplystes inför rätta 167032.
Troligen hade de aldrig hunnit verkställa något bärgnings försök. ty
Forbes' son, kapten Tam es Forbes, som vid hovrätten förde sin faclcrs
talan, uppgav då på förfrågan att varken Bulmer eller Königsfels
hade "antagit" något vrak enligt hans faders anvisninga r, samt berättade att "deras materialie r äro ännu tillseeneles hos en borgare här
i staden". Tidpunkten för deras bortgång är okänd men i varj e fall
levde Königsfels ännu på hösten 165633 och synes ha avlidit snart
därefter.
Konstatera nd et av att Kön ingsfels levde under större delen av år
1656 kan ha sin alldeles särskilda betydelse i frågan om planerade
bärgningsa rbeten vid vraket av W asa vid samma tid. Bland flotta ns
gamla arkivalier i Krigsarkiv et finns ett par stora samlingar, s k
"oordnade " handlingar och i den ena av dessa samlingar, kallad "nya
n :r-serien" och närmare bestämt i dess bunt n :r 12, betitlad "Skeppslistor, olika slag, 1600-talet", ligger nämligen en i blyerts utförd ritning (42 X 32 cm), som på baksidan har följande anteckning : Instntmcnter att Taga vp Skicppct Waasan medh Anno 1656 (se bild !J ).
Ritningens proveniens har tyvärr ej gått att fastställa, men uneler fö rutsättning att sagda årtal är korrekt34, så kan man möjligen våga
g issa på, att den kan ha Tobias Königsfels till upphovsm an . Denne
hade då bakom sig en 18-årig tjänst inom artilleriväs endet och hade
avancerat till tygmastar e och mekanikus i R iga. H ärunder hade han
bl a gjort omfattand e undersökningar av hamnar och farvatten i ö stersjöprov inserna, ritat ett flertal kartor och sjökort, byggt fyrbåkar etc
samt "belaclene Schiffe, so von den Anckern und den Eisgang durch-
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Bild 9.

"Instrument er att Taga vp Skieppet w:·aasan medh Anno 1656". Infälld: Text å ritningens bab1da. (Kr A).
Sketch from 1656 showing instrume n ts for salvage work on the Vasa. The origin
and interpretatio n of the sketch are not clear.

785

784
rissen und vcrs~mken g:cw~sen. wieder. aufgehobcn und i.iberl ide n
Und was dergletehen nutzltchc Werke m wehrender Zeit meh r v 1.·
för 11 gefallen sein" 35 . Han bör alltså ingalunda varit främmande
PP.
. .
.. -an clet av en cly l']
1 ( ntn mg. Och kanske var det 1 så fall bl -1 1
got
på o ritningen synliga .. "materiali erna", som ännu 1669 fanns all' h~~
Stockholms- borgaren · Om denna 1- 1't 11 mgs
skada hos .elen ovannamncle
.
'
antecedentia se vtclare s. 800.
orbes'
F
lexander
?~t l~l e~1a resultatet un?er de första åren av A
till att han på våren 16'6
synes ha vant anleclninuen
pnv1leg1et1cl
) .)
b
.. f f d
tt:a a e ett avtalmed en på dykeriområd et veterligen förfaren skntte
':,1cl . namn Jacob _Maule. Kontraktet med denne36 undertecknadvs i
~lbmg den 11 apnl. _Det framgår hiirav, att utom Maulc var på denne~;
s 1 ~la eng~ge:·acl, 1 vaqe fa ll ekonom iskt, den svenske krigskommis sarien
v1cl armen 1 Tyskland Johan Hoffsteclter von Ki.ihnberg "nebenst ihr
P~rt~cip_~nten", vilka senare dock ej är namngivna i dokumentet. 1 fä~
ma !tl~val noteras, att bland dem var en man, vars namn kommer att
o~ta !1gurera längre fram i samband med bärgningsarb etena på ~Vasa,
namltgen Hans Albrecht von Treileben37
. Kontraktet innebar i stort, att Forbes med stöd av sina privil q.;i er
gav Maule och konso_rter t.u llmakt att bärga och behålla dels sk eppet
T17 asa, dels_ det utanior Got~borg u n~ er J 643- 45 års krig sj unkn a
danska am tral sskep]~_et _S o plna3 8 med 1 dessa båda far tyg befintliga
kanoner, gods och ovnga effekter, "was es sein maa". Maule och
h_ans _kOJ~~ortium . förpliktade sig att som motprestati~1 använda all
sm fltt for att bnnga skeppen till ytan, att lära Forbes "die \ i\Ti ssen?chaft und Kunst", som de tillämpade vid bärgningsarb etena sam t att
111?1~ 14 dagar seelan ovannämnda båda skepp eller ettdera av dem
bhv1_t upptaget, betala till honom dels ett belopp av 6.000 riksdaler,
vartill _arbetsoml~?stn;derna beräk~1acles uppgå, dels en summa av
8:000 nksclai:r for bada skeppen ttllsammans. Om de å andra siclan
eJ lyckades fa upp dem före påföljande 8 oktober. så skulle full makten åt:r~ämnas till vorbes och kontraktet anses helt upphäv t. Det skt~ll e
dock al1gga Forbes att skaffa och tillställa dem en konfirmation av
kon~mg Karl X Gust~v på drottning Kristinas privilegium av 16;)3.
I handelse av framgang med bärgningsarb etena ansåas kontraktet
automatiskt förlängt l år fram till 8 oIdober 1657 var~uncler M aule
och konsorter fick rätt att med stöd av Forbes' ~rivilegier och på
egen bekostnad upptaga andra sjunkna fartyg.
Som Forbes er:~ellertid ej _inom stipulerad tid infriat sitt åtagan de
att utverka ny~snamnda konfirmation , träffades ett nytt kontrakt parterna emellan 1 Hamburg 1657 7/3, särskilt rörande de inböreles ekonomiska förhå!_lanclena: va~vicl ~)estä~11des att det clbingska kontraktet
skulle anses gallande 1 2 ars tlcl. Ststnämnda överenskomm else fö r-
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;pyades i sin tur 1658 1/6, likalecles i Hamburg. Vid siclan härav
träffade A lexander Forbes dagen därpå pr ivat avtal med Maule och
en engelsman Math. Rochefort, varigenom de senare förpliktade sig
att, så länge Forbes' privilegium varade, lära denne - muntligt ell er
·skriftligt - "alle Kunst und \1\fissenschaften clurch ihre ferncre
Experientz" rörande "Erhcbung der Schiff und Giiter" (texten till
det engelska originaldoku mentet föreligger blott i en översättning till
tyska ). S lutligen är i detta sammanhang att anteckna, att drottning
Kristinas privilegium av 1653 till Forbes hade på dennes begäran
blivit konfirmerat av Karl X Gustav i Wismar 1657 17/1039.
Vid en rättegång vid Svea hovrätt 1669-70 mellan Hoffstedter
och kapten Forbes lämnades på rättens förfrågan elen upplysninge n,
att Ma u le in kommit i land et första gången 1656, men något nämnvärt
bärgningsarb ete, i varje fall vad W asa beträffar, hade uppenbarli gen
inte blivit gjort under åren 1656-58 . Den till förhandlinga rna inkallade Treileben tillfrågad es vad konsorti et syss lat med uneler dc två
åren , vartill denne svarade, att "de gjort sig om konsten in formerade,
som främmande var, och togo fuller några stycken opp" - från vilket skepp säl!eS ej, men säkerl igen gä ll de uttaland et Sophia. T ett
vittnesmål 1668 21/5 41 upplystes nämligen, att Treileben hade med
sig adjungerat Maule, "som tog några stycken opp i Göteborg, vilka
Treileben försålde" .
Såsom tidigare nämndes blev det elbingska kontraktet av 1656 mellan Forbes och Maule ( jämte dennes konsortium) seelermera förlängt att gälla i två år, varunder man hoppades hinna taga upp skeppen W asa och/eller Sophia . Vid elen nyssnämnda rättegång. som
Forbes inledde närmast mot Hoffstedter och Trei leben, tillfrågades
de sistnämnda om anledningen varför ingenting had e blivit åtgjort
uneler elen tiden. Dc svaracle42 , att uneler elen korta kontraktsticl en
hade "varken skeppen eller godsen kunnat så hastigt uppbringas" men
väl hade de förlorat "många tusen daler" därpå, innan man "rätta
konsten att respirera und er vattnet uppfinna kunnat". De hade dessutom tvingats att " rätta sig efter tidernas och väderlekens bekvämlighet". I och med att man vid de två årens utgång icke hade lyckats
bärga ettdera eller båda skeppen, blev såväl det elbi ngska kontraktet som dess konfirmation kontraktsenl igt ogiltiga - de helt enkelt
"expireracle" , som m an då uttryckte sig.
Treileben introducerar dylwrkloclw n i Sverige 1658 och erhåller sitt
första , all111änna privilegium.

I en inl aga till K. M :t~3 berör Treil eben elen nyssnämnd::~ kanonbärgningen vid Göteborg och uppger, att han "Anno 1658 en synner-
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lig hos oss aldrig tillförne kunnig invention under vattnet uti en
klocka på stort djup att respirera, här i vårt kära fäderneslancl ],ractiserat och vid Göteborg uti stora havet på 18 famnar djuphet, ~1Yc
ken av det sjunkna danska skeppet Sophia i Hans höggrevliga Lxc
Riksdrotsen s pnesence, upptagit", ett märkesår i dykeriets histo~
ria (j fr not 108). Vidare berättar han , att "Hans höggr<.:v l.
Exc. mig befallte samma invention E. K. M :ts sal. Herr F ader
glorwyrdigs t i åminnelse underdånigs t att prcesentera", T n:i leben hade med an ledning a v rikselrotsens uppmaning förfoga t sig
till Karl X Gustav (som då befann sig vid Kronborg), medför;~nc]~
en rekommenda tion från Per BraheH, vari denne intygade, att Treileben låtit en man "upphämta ett svårt 8 pund. kopparstyck e på 18
famnar djupt av skeppet Sophia och sett själv karlen gå under v<•ttnet och förrätta vad till göra var, med förundran av många miinniskor, det är en stor behändighet och kan skaffa stor nytto, varom
han sj älv vid sin ankomst gör underdånig bättre ber~ittelse" .
Treileben var uppenbarlige n mannen, som visste "hur en slipsten
skulle dras". Med stöd dels av elen från riksdrotsen medförda r ekmnmendationen , ett dokument, "vilket H.K.M :t - - - mycket n ådigt
upptog", dels av sådana inflytelserik a män som Karl Gustav Wrangel
och Krister Bonde dröjde det inte länge om, förrän han vann sitt mål.
Inför konungen hade Treileben så lunda fått tillfälle framlägga "h wuledes han på egen bekostnad haver låtit i främmande land uppsöka
och därifrån hit inhämta en förfaren mästare Jacob Maule benämnd
och flere hans medhavande , som med en särdeles invention och behändighet veta försjunkna skepp, stycker och gods utur sjöbottnen
att uppbringa, vilka mästare och intressenter, Oss ock han i unden1ånighet ombedit och prcesenterat haver" och begärt att nådigt privilegium måtte utfärdas för honom och dem. Privilegiet, varur sist an ii>rda citat är hämtat, underteckna des av Karl X Gustav på Kronborg·s
slott elen 2 december 165845. Det gick helt till sökandens favör: Treileben sattes som "Directoris av detta verket" och äv en hans medhavande
intressenter antogs i konungens tjänst under de följ ande 21 åren
enligt närmare angivna villkor. Han skulle därvid "allena hava makt
denna inventionen att bruka och fortsätta", i stort sett efte r enahanda
konditioner, som en gång av drottning Kristina gavs åt Alexande r
Forbes.
För att möjliggöra för Treileben och hans medhjälpare (de sen are
finge högst uppgå till 20 personer) att i enlighet med privilegiet håila
sig med "nödvändiga instrumente r och redskap, som är kedjor och
tåg till att gå i vattnet och regera instrumente rne med jämte allehanda slag skruvar och domkrafter, kivtyg, urverk till att spränga
med under vatten vad som behöves, item särdeles sågar, kopparski-
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Bild 10.

Början av Hans Albrecht von Tr~ilebens privilegium, dat. 1658 2112,
rörande dyknings utförande Y!d nkets kuster. (RA).

Th e introduction to Hans Albrecht von Treileben's writ of privilege of 1658
for general salvage in Sweden.
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vor och maskiner av koppar och tenn, stora och små med mera sådant, som annorstädes och med stor omkostnad måste förf ärdio·a
och icke här i landet nu i förstone så kunna tillverkas", medg-~v~
dem att under de 21 privilegieåre n få tullfritt ut- eller införa diirför
behövliga materiaher och varor till vissa angivna kvantiteter. I tablån
däröver ingick också spanskt, rhenskt och franskt vin samt britn nvin! Det hela innebar enligt privilegiet en å rlig "skälig lön, underhåll
och subsistens" för Treileben av c :a 2.400 daler silverm ynt. Det blev
alltså Stora sjötullens sak att kl arera dessa transaktione r. Privilegiet
angav, att konsortiets personal förväntades komma att vistas "uti
Göteborg, där de sitt tillhåll hava, eller evad annorstädes dem Ligligt falla kunde". De befriades från varje slag av borgerlig tuno-a
ävensom från utskrivning. Till sist utlovade K. M :t, att - för <~tt
Treileben och hans intressenter med deras folk och betjänte skulle
bedriva arbetet "med desto bättre ro och säke rhet - - - ta~a
dem med hustru och barn samt gods och egendom, rörligt och orörligt, uti Vårt kungl. hägn och försvar, för allt våld , hinder och oiörrätt i vad måtto det helst vara kan".
K.M :ts principiella inställning till de kommande bärgningsarb etena
var, att de medgivits "ide allenast till deras [alltså Treilebens och
hans intressenters ] egen och privat nytta, utan jämväl och för nc"imligast till V år och V år t rikes märkeliga fördel och förkovring". Detta
citat har här kursiverats, enär dess innebörd står i bjärt kontrast till
vad Karl XI :s förmyndarre gering senare fann gott att tillämpa på
området, varom närmare längre fram.
Ett viktigt förbehåll gjordes i detta privilegium, nämligen att det
"intet skall lända till prtBj udice av det som tillförende [alltså i drottning Kristinas privilegium av 1653 28/5] speciatim och per expressum
är undantaget - - - v ilket ~ir Wasa"46.
Det kan synas egendomligt, att - även om man bortser ifrån nyss
angivna förbe håll - ett så vittgående privilegium blev utfärdat fö r
Treileben, innan de för Forbes' del medgivna 12 privilegieåre n var
till ända. Men Treilebens talförhet i förening med de förmå nl iga
rekommenda tionerna han fått och måhända även det förhållandet,
att Forbes under de dittills gånga sex åren sedan han fick sitt första
privilegium ej lyckats uträtta någonting av värde, hade förmodl igen
övertygat konungen om lämpligheten att göra slag i saken. Att överste
Forbes, som på senhösten 1658 befann sig i Helsingör, var beredd att
motverka Treileben i dennes strävanden att få frågan definitivt och
snabbt avgjord till sin egen fördel, är uppenbart. Enligt den här
i not 26 åberopade källan var det nämligen Forbes' bestämda åsikt,
att Treileben - trots mellan dem "auf Ehre, Treu, Glauben, Reputation und Cavaliers Parole" upprättade skriftliga kontrakt- hade ge-
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"falsl ·a uppo-ifter" och bakom Forbes' rygg sökt påverka ko-

11011~en att' förlå1~a honom det åstundade privilegiet. Något allvar~·un~e försök att före avgörandet låta höra Forbes själv, gjordes tyd-

l:~:n heller ej. D etta framgår avet~ vittnesmål vid. Svea hovrätt tolv

'~ senare47, då Forbes' befullmaktigacle ombud, overste Ht~go Ha3\uon, kunde upplysa, att " när saken var före hos K. M :t nar Tret;~ben fick sitt privi legium, sänd~s fu ll er efter honom. [ Alex.an~ler
·bes] men han brukade mec11Cm den dagen och begarcle dtlat!On
F01
'
till morgonen:
dock blev likväl samma dag reso l verat " .

*
Om några arbeten på W asa var det sålund a,. ej minst _med häns~n
till det pågående kriget med Danmark, naturligt. nog eJ nu tal v1d
denn a tid - Forbes hade därtill inga resurser,. t ~ll s~nnerhet som
specialisten på clykerion:råclet, M.aule, numer_a mg1ck 1 elen . arb~ts
grupp, som T reileben cl1ngerade 1 kraft a': s1t~ nyvm:na, pe1 ~onltga
privilegium. Och Treileben å sin sida ha;le }.u, sasom na1;mts: ~J b~fo
genhet att befatta sig med Wasa , sa ]ange Forbes pnv1legmm
varade.
Under slaget i Öresund den 29 oktober 1.658 me llan h o 11..an d sl(a
flottan (som ingrep på danskarnas sida i knget) ?ch d.en svensk~,
blev det holländska viceamiralss keppet Brederode skjutet 1 sank Karl
X Gustav gav Treileben befallning att sÖ~<a taga ~pp "stycken ,~ch
vad han kunde" från detsamma. Han bargade salunda. 1659 ett
parti stycken av ovan sagda skepp ,m.ed sina.dykare o~h,mstrumen
ter till Hans K. M :ts tjänst och nad1gaste s~rd el es noJe , me.n han
blev omsider tvungen att avbryta arbetena pa grund av att f1enden
mgrep 48 .
.
, ,
·· .
·d
.
Sedan Treileben avslutat s ma drygt arslanga arbeten 1. 01
esun varunder han även tog upp en stor galliot på 7 famnars djup vid Landskrona, utförde han, eller kanske mera adekvat uttryc!zt - ha?.. befann
sig nämli gen vid många till fällen på annan ort - 1 h~~1s t]anS~ anställd personal åtskillio-a andra bärgningar under de narmaste aren.
Bland annat u'ppfiskades sommaren 1660 på en m~nacls tid __15 kanoner från det tidigare omnämnda skeppet .sop!~~~ och barg~des
ett handelsskepp på 180 läster, som sjunkit v1cl N 1dmgen. Slutltgen
är att anteckna arbeten på ett av flottans mindre skepp, R esande M a~,
vilket på senhösten 1660 stranda~e någ_o1:st~des. i farvat!n.~~ v1d
Lanelsort och sjönk på 14 famnars djup. Danfran bargades ~afoljande
sommar med h j ä lp av elykarklocka både kanoner, ankare, tag och segel, vilket allt inlevererade s till amiralitetet49 . Dessutom lyckades ~an
f å upp en del med mynt fyllda schatull m. m., som ombord medforts
o
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greve K. K. von Schlippenbach ' vilken omkon1 V !·d
av riksrådet
..
l
Aven dessa effekter fördes till StockhoJm5o.
o l yc<an.
Det må här. inskjutas, att Treileben efter Karl X Gustavs död utverkade bekraftelse av 1658 års privilegium. Konfirmation sbre
vet
.
.
.. l d
-t k d
un d e~ ec.~na e~ av an <e rottnmg Heclv1g E.leonor~ elen 10 _september
1
16.61 ... Aven 1 detta kung~: brev, hksom 1 det alclre, poangterades
pnnC1plellt, att arbetena framst skulle bedrivas "till Vårt och K _
ro
nans bästa"
Treilebens. J?a1:ticipant, ~en . skotske dykaren mäster Jacob Maule
uppvakta~e 1 JUh 1662 am1rahtetskollegium, varvid han ej blott frirklarade s1g redo att - om amiralitetet ställde viss materiel till fcir.~ogancle - taga upp det nyssnämnda skeppet R esande M an, utan
~v:n (och. det~a. sannolikt utan Treilebens vetskap eller medgivande )
pas.tod .s1g vliJa ut ur grundet upplyfta skeppet Wasan med sma
v.anhg~. mstrun:enter" . Han_ lovade att l~mna skriftligt besked om
sma narmare onskemal. Harmed sade s1g kollegiet vara "väl ti ll
freds" och skulle sedan taga ställning till hans väntade förslan5~
Nå~ot viclare.i det!a ämne har jag ej kunnat återfinna i kolleg~et~
~rl<1v, vare s1g fran Ma~les eller amiralitetets sida. Förklaringen
tlll dokumentens tystnad 1 saken kan vara den, att man i amirali~.etsko llegium sannolikt dragit ~ig till minnes, att det otvetydigt var
ov~rst e ~le~and~r Forbes och mgen annan, som alltjämt hade priv i~eglll~ pa bargnmgen av W asa, och att man insett att Maules proJekt 1 det avseendet var från bör j an dödfött.
0

1663 - 1683
P eckell vill utverka privilegium.
Med året 1663 ingick bärgningsarbetena i en helt ny fas . Tidio-t på
sommaren ha de på Stockholms horisont dykt upp en man vid ~anm
Andreas Peckell, vilken i fortsättningen kommer att låta tala om si ()'
en he} del i fallet W asa 53 . Peckell har i en inlaga till Svea hov r;it~
fyra ar senare 54 relaterat, att det var under vistelse i Liibeck 16r58,
som han "kommit på de tankar att practisera huru man med behändighet må uppbringa utur sjöbottnen försu~lme skepp, med dess
ballast, stycken och gods ; därnäst eftertänkt vad rikedomar som
på en och annan ort ligga förclrunknacle, i synn~rhet Kronones ö~-logs
skepp med metallstycken och mycket penningar, som det fördrunknade Wasen var förutropat därutinnan skulle hava varit". Han
begav sig seelermera till Stockholm i hopp om att kunna utverka privilegium åt sig för dylikt bärgningsarbete "på min egen risico och
omkostnad".

F ör ändamålet har han sökt kontakt med kamreraren och kassören
vid Stora sjötullen Olof Stare, vi lken genom sitt ämbete var insatt
i frågor om bärgningsprivilegier och därmed sammanhängande penningförhå llanclen. Stare hade då till skrivit Treileben, vi lken uppehöll
sig i Hamburg, och underrättat denne om elen nye mannen på området. Trei leben lär vid denna tid inte ha hyst vidare stora förhoppningar att - om han också fick - kunna uträtta något i dykeriväg
i vad det gällde W asa. Dels hade han detta år haft en plan på att
"komma åt" W asa genom åstadkommandet av en förlikning med
överste Hamilton i dennes egenskap av Alexander Forbes' befullmäktigade ombud. Han erbjöd honom en summa av 20.000 Rdr men
då H amilton därvid krävde 30 .000, "sade Treileben sig intet töras förlikas för de stora Herrar, som med honom participerade"55. Dels var
det ett praktiskt skäl: hittills hade Treileben blott erfarenhet från
dykningar i klart saltvatten. Även ett uttalande av hans närmaste
man, den erfarne Maule, kan ha bidragit till hans negativa inställning. Maule, som (sannolikt året förut, se ovan) måste ha personligen undersökt vrakets belägenhet, förklarade nämligen 1663 inför
tvenne namngivna officerare - och tvivelsutan har Treileben orienterats därom - att "die W asa we re im schleim se hr vers unken, und
dazu were es dunkel zwischen elen bergen, er zweifelte daran dass da
einige apparentz zu were, man konte grosse Unkosten daran wenden, und wiirde doch endlich nichtes claraus werden" 5 G. Mau le betecknade för sin del "die Salvirung an der Wasa als eine Unmöglichkeit".
Treileben uppges därför faktiskt ha ställt sig villig att för "en viss
summa penningar" överlåta sitt innehavande privilegium på Peckell,
och han anmodade i anslutning härtill sin "cammerad och mästare"
Maule, som var i Stockholm, att avsluta ett kontrakt om dylik överlåtelse.
Sedan Peckell vid sammanträffandet med Maule yppat för denne,
att han vore i besittning av vissa sina egna "Inventiones, - - zu dero bequemen und sicheren versunkene Schifs und gliter Salvirung dienlich und gehörig" och förbundit sig att fullständigt visa dem
för Maule, ingick de båda ett den 18 juni dagtecknat "Ackord", baserat på att Treileben komme att avstå sitt privilegium till Peckell.
I ackordet överenskoms om samarbete parterna emellan vid kommande bärgningsföretag - som vanligt mot löfte om strängaste
diskretion rörande materiel och metoder, ja, det framhölls uttryckligen, att man inte ens för Treileben skulle uppenbara någonting som
helst om Peckells "inventiones". Som Maule ju emellertid ännu var
bunden av sitt participantskap till Treileben, skulle dock ikraftträdandet av överenskommelsen med Peckell bli beroende av tidpunk-
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ten för Treilebens väntade ankomst till Stockholm. Om denne ej ha~e anlänt inom ~O d~gar, så förklarade sig. Maule beredd att betrakta
s1g som lost fran sttt samrare med Tretieben och skulle i stället
"treu und fest - - - halten" vid Ped~ell och dennes participanter57. Ytterligare en anledning till att tidpunkten för ackordets ikraftträdande uppsköts till "Treilebens personliga hitkomst" var, att Stare
~;·~?de. sig kun~a,"av Treileben ~)älv" förskaffa Pe~kell P.I:~vi legiet
for nngare kop . Observeras bor, att Wasa, som JU alltjamt var
Alexander Forbes' rättmätiga egendom och eventuella bärgningsobjekt, icke med ett ord berördes i ackordet - även om Peckell för si n
personliga del redan från början haft just W asa och framf ör allt
hennes värdefulla kanoner i livlig åtanke.

*
Det var alltså tydligt, att Treileben var i annalkande. Det dröj cle
heller inte så länge förrän han ankom till Stockholm. Datum härför
har jag ej lyckats fastställa, men av allt att döma måste han ha anlänt i sådan tid att ackordet mellan Maule och Peckell automatiskt
gick i stöpet.
D~irmed var också Peckell fri från sina åtaganden gentemot JVhule och kunde i stället träda i direkta underhandlingar med Treileben .
Enligt en av Treileben fem år senare till K . M :t insänd "cleduktion"3s
framgår, att Peckell härv id uppgivit, att han "med synnerliga inventioner och vetenskap, som ännu ingen människa i världen kunnig,
själva skepp med stor behändighet, lätt möda och ringa kostnad,
uppå några och 20 famnars djuphet upptaga kunde". Det är ju
ganska sannolikt, att dessa Peckells mndhänta löften om vi lk en enkel
sak det sku lle vara för honom att klara bärgningsarbetena, även fö r
samt iclen måste ha verkat betydligt överdrivna. Men det var å andra
siclan långt ifrån någon ovanli ghet att man gärna "braverade" i övermått med sina egna ideer och uppslag. Peckell framlade även fii r
Treileben hur han tänkt sig gå till väga vid en eventuell bärgning
av W asas kanoner m . m., nämligen att "uppriva överloppen [säkerligen en fe lskrivning för "överloppet", i detta fall alltså huvuddäckel J
och salvera det som i d j u pet under överloppet var förborgat".
Dessa Peckells dj~irva men också mot själva skeppet nog så skoningslösa planer kom Treileben att helt sadla om i privilegiefrågan. N ~i r
han väl insett vilka möjligheter som med användande av dylika metoder borde öppna sig för ett snabbt tillgodogörande av skeppets bestyckning, "'ville han" , berättar Peckell59, "ingalunda gå ifrån sitt
privilegium, utan mig straxt pnesenteracle, att jag skulle bliva med
honom en interessent och således ett visst quantum lj3 del utfäst -

_.-av det som av mig skulle kunna bliva salverat'', varjämte Treileben ställde en hel del andra förmåner för Peckell i utsikt.
överläggningarna mellan Treileben och Peckell resulterade i upprättandet av ett kontrakt dem emellan, dagtecknat den 15 augusti
166360. Enligt detta antogs Peckell såsom medintressent inom Treilebens existerande privilegium och skulle vara beredd att på hans
anmodan omedelbart och med all flit sätta igång ifrågakommande
arbeten och detta i egenskap av "Expediter solches wercks". Vidare bestämdes bl. a. att Peckell skulle erhålla en fjärdedel - härtill
hade alltså den tredjedel krympt, som vid de preliminära diskussionerna var på tal att han skulle få - av de (privata) skepp och däri
befintliga stycken, penningar och gods, som komme att upptagas ur
vattnet med hjälp av Peckells ovannämnda "inventioner och vetenskap". Gällde det däremot örlogsfartyg, skulle - eftersom, såsom
orden lyder i kontraktet, "Konungens skepp och metallkanoner äro
regalier, vilka K. M :t icke gärna vill låta komma utom riket" Peckell och hans intressenter erhålla sin fjärdedel av det bärgades
värde i reda penningar.
Till detta kontrakt fogades den 19 augusti en "Revers" rörande
parternas inbördes förhållanden, när det avsåg bärgningsarbeten i
Nederländerna och Danmark, där Treileben tydligen skaffat sig vissa
privilegier på området.

Treileben tar Peckell till kompanjon och skaffar sig nytt privilegium :
får rätt att bärga W asa.
Om Treileben sålunda genom Peckells uppslag här såg en chans
till ny framgång, så var dock huvudföremålet för de diskuterade
bärgningsarbet ena, nämligen W asa, alltjämt tabu. Det gällde alltså
för honom att på något sätt övervinna den svårigheten. Hade han
i årets början varit i viss mån pessimistisk, så syns han vid detta
laget helt ha återvunnit sin normala framåtanda .
Det blev nu uppenbart, att han snarast ville få ge sig i kast med
problemet W asa - om det så också skulle ske genom ett definitivt
och i förtid arrangerat "expirerande" av Forbes' ännu giltiga 12åriga privilegium. Vem eller vilka av regeringens medlemmar, han
Uppvaktat för att lägga fram sina spekulationer i frågan, är ej klart
men osannolikt är inte, att det var riksrådet och amiralen greve Nils
Brahe, vilken för övrigt även var tjänstförrättande riksamiraL I varje fall var det denne, som drog upp ärendet i rådet den 19 augusti 61 .
Uneler påpekande av att överste Alexander Forbes "haver i 11 års
tid intet det ringaste gjort" för att i enlighet med sitt privilegium
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taga upp "de försunkna skeppen" (varmed avsågs Wasa och den
danska Sophia), tillkännagav Brahe, att Treileben nu "offerera 1 sig
vilja innan 14 dagar göra begynnelse och försäkrar att h an kan få
upp skeppet W asan och haver här folk och redskap vid handen
allenast att han fing e tillstånd därtill". Man beslöt med anleclnin~
härav att uppdraga åt riksråden Bengt Skytte och Sten Bielke, kanslt
rådet Joha n Gyllenstiern a samt amiralen Rikard Klerck att närma re
undersöka denna sak och snarast avge rapport i senaten.
Redan dagen därpå var ärendet klart att på nytt upptagas ti ll behandling62. D enna gång var det riksrådet Bielke, som förd e ordet.
Han meddelade, att han och "de andra" översett Forbes' privil egier
och därvid kommit till samma uppfattning, som amiral Brah e dagen
förut framfört, och påpekade, att "nu restera a llenast några ma•1ader". Forbes' ombud, den här tidigare omnämnde Översten HamilLon,
blev därpå inkallad63. Han hade under gårdagen av de ovannä mnda
herrarna erhållit vissa skriftliga frågor att yttra sig över och begit r de
nu några dagars anstånd att besvara skrivelsen. Men med elen saken
blev det inget utav. Rikselrotsen Per Brahe, Treilebens gamle gynnare, utlät sig helt onådigt, att "det behöves intet skriftligen att förkla ra
detta, utan nu frågas, om han på Forbes' vägnar haver fol k ()Ch
materialier vid hand en att begynna på och taga upp de skepp, ~om
äro försunkne" och hänvisade till att Treileben erbjuder sig att utan
kostnad för kronan taga upp dem och att "nu strax" börja dä rmed.
Forbes hade haft 11 år på sig och likväl ingenting åstadkommit och
hans privilegieticl "ändas nu straxt i nästkomman de juli" .
Härtill svarade Hamilton, att "de kunna väl lida, att Treileben
låter bruka sig", men ville att Treileben skulle tillhållas "fullgöra sitt
kontrakt han med oss ingått ha ve r och svara därför, och dera s riitt
dem förbehållen" .
Rikselrotsen sade sig lämna åt Treileben att klara sina kontrakt
"det bästa han kan", men Hamilton "måste säja om han unelerstår
sig [förstår sig på J till att taga skeppen upp" och vidare "m äste
översten sätta eautian ifall Kronan skulle taga någon skada därav
att det inte sker". Hamilton nödgades vidgå, att han varken kunde
det ena eller det andra.
Efter en vidlyftig diskussion beslöt rådet, att Treileben skulle ''få
tillstånd att upptaga skeppet W asan och S. Sophia efter h an nu
haver folk och materiaher vid handen" och varken "Forbes - - ej heller överste Hamilton, som hans fu llmäktige är, nu kan cletsamm ~
preestera eller ställa eautian till våren [riktigare: sommaren] , da
det privilegiet exp irerar".

*

Den 27 augusti _l: lev detta rå_dets shilln~ngsl~,g~::de omsatt i. han~! 
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Tre ileben hade nu vu nnit sin kanske h1tt1ll s sto rsta t ramgan
g. l-1a n
hade inte blott ernått, att A lcxander _Fo rbes' privi legium, n~ira 1 år
· an den sti rJul eracl e ticlen va r till anda, bllv1 t tran sporterat over
11111
.
.
.
å honom sj älv utan även fö rbnals 1. (l onallon
tor s1g- oc l1 cl c sma
~vå sjunkna örlogssk epp m ed vad däruti ku:1cle finnas 65 . I vadmån
han lyckades ur praktisk ~ynl?unkt genom1ora sma planer, darom
må elen kommande framsta ll mngen lam na be;;kecl.
... .
..
Vad för st angå r privilegiets n ~irmare mn ehall k a n 1olpnde. nal~1 nas. E ft er en återblick på bestämmelse rna i det Fo rbeska pn vdeg1et
av år 1652 med dess följclpri~ilcg!um av år _165 ~ samt e~t k:mstate_rancle dels av att Forbes e j tullg jort s_m.a dan a tagna forp l 1 kt~~se1.
dels av att han s " fullmäktige i detta tallct . oversten llam1 ton _ - "nek ade sig ku nna något till saken göra" och "myck~t m.mclre
någon eautian - - - i den n.a höst ~;:er ~~ r - - :;-- forn;~t- att
sätta", fortsätt er kungallrev et sal unda: Vartore och p~ det V a1t ?ch
Riksens h ~irutinnan ve rse rande interesse icke bngre matte bh va t orsumm at . have Vi hii.rpå varit het~in kt a och för gott funnit, cl ~tta verket i nåder atl uppdraga Vår trounclersåte , Oss älskebg, ac!el och
välb :g Hans A lbrecht von T rei jl eben, efter såsom h em~ yr1V1leg1~m
för Forhes i sig själv nu expirerar, såsom Vi härm ed ocl1 1 delta Vart
öppna brev s kraft up pdraga och ef terlåta h onom Treljleben, efterskrivna sl;qJp, som ;iro /;j/asen och Sopl1ia, vilk a nu hgga nedsunkna.

1

m ed dar}'a fiutliya styc!tcu och yods, c~'ad ll~lllll det helst hav a kaJ;
på si}l cyc 11 beleosinad att u/'f'laya. oc/1 för Sl_(J och dc suw_ att IIJ'Ufa
och bella lla; U tall att yöra nbgon reda och ra!.:enslwf' dm·for nu eller
fram deles [kursiverat h:ir]; vilken ock hav er lovat och tdlsagt. alt

vilj a och kunna innan några veckor. l iil _såchmt_ arbete go ra en_ begynnel se på o vanl ll'!..": skepp. fiiregivanclcs s1g dartill noclvanchgl tolk och
materialin allareda hava i hereclsLav' '. Vi ser hii1· av elen ovan kursiverade kxtc 11 . hur ckn av kronan ;i.111m 1(53-J. hiivclack ~iganclerätten
såv äl till ~Vasa som till hennes kanoner sålunda definitivt blivit ~;pp
given till förmt111 för enskild person. Och av det uttryckhg;t papekand et i Tre ilehens första. av Ka rl X Gustav år Hi58 utbrdadc pnvileg ium , aH h~irgningsarbetena medgavs cbrför, att ck_ avsågs blJva
utfö rcia "förnärnliua sl" för K. M :ts och kronans eget hasta - darav
finn s intet kvar
clctta kungabrev. l\ll an sträcker sig . som synes,
blott till alt deklarera all "\'årl och Rik s~.:ns h ärutin nan verse rande
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jnteresse icke längre måtte bliva fö rsummat" - en sLiligen tom f ra s
·1 sammanh anget.
Som en molprestation till sina fö rm åner skull e Treileben vara förpliktad "a tt med samma sin konst, fo lk o<,;h instrum_enter yår_a am.iraler och deras unelerhavand e t1llhancla ga och betJana, sa otta na"'ot av Våra och Kro nones skepp, det Gu d avvände, härefter sku lle
~åka i sank eller förolyc kas" .
K M :t utl ovade att stödja Treileben genom att skydela "honom.
han s fo lk och instru menler" för varj e fo rm av intrång från utomståendes s ida så Einge hans tidigare erhållna priv ilegium varade
(alltså f ram till 1G79). Skuile någon dessförinnan begära alt få
privilegium för att tillämpa n_å_gon nyuppfunnen. bärgnin gsn_1el?d,
så förband s1g K. lVl :t att eJ utiarcla dybkt pnv1legmm utan hanvtsa
vederbörande till Treileben, som ~igcl e "med honom på b;i sta s;ittet
han kan och gitter att ackordera och sluta" .
Sist påpekades a v K. M :t, att därest Forbes hade något att "a
part" tilltala Tre il eben angående något deras inböreles kontrakt, sil
finge Forbes v~inda sig till "fo ro com petenli" att få saken vederbörligen u tförd, "och Eimnas be!'.<: Forb es' riitt i detta fallet oprxjucliceracl". Priv il egiet är undertecknat av änkedrottnin g Hedvig Elconora samt fem av riksråden.

*

Bild 1 L

Början av Hans Albrecht von Trcilcbens privilegium, dat. 1663 27/8,
rörande bärgning av Wasa. (RA).

The introduction to Hans Albrecht von Treileben's writ of privilege to salvage
the Vasa dated 27th August, 1663.

Innan vi går vidare i redogörelsen {Ör arbetenas igångs;ittande, må
några upplysn ingar bär ges ur arkivmater ialet rörande den av Treileben ditt i11s, enkannerligen sedan som ma ren lGGJ, använda materielen och om förfarandet vid de dykningar, som därv id ägt rum under
hans regi.
Beträffande ldoclwn och dess anviiildnill!J uppges. att denna (som
Treileben nyssnämnda sommar låtit nyti ii verka i Stockbolm ) varit
"ovantill vid och nedantill trång" samt att elen VCir försedel med en
strax un der klockan hiingande 4-kant ig blyplatta, på vilken elykaren
stod unel er arbetet Niir klockan sänktes ned mot däcket på ett skepp.
medförda elykaren dels en liten båtshak e, dels bukterna av ett ombord på bärgningsflotten fastgjort rep. Vid antriiffanclet av en kanon
hade h an att " in E il" d1·aga tampen a v repet igenom "öronen" eller
delfine rn a på kanonen och knopade så fast repet däri samt gav med
:n ann an li na tecken att han ville upp. l hans arbete måste givetvis
aven h a ingått a tt - om det inte redan utförts i samband med ticlilossa
~are ned st igning eller de eventuellt redan var bortmstade overfallen på kanonens tappa r, som h öll elen fast vidlådan ( lavetten).
In för S tockholm s kämn ersriitt vittnades röra ncle klockans använd-
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ning, att "i djupene% väder bort går, cbrcmot så mycket vatten j, ..
..
" l:J1l,?.11111l11er " , _vt']]..:et orsa l;at att " clyk_aren sto rt besvar
haft''. J en ;ulllan
1..:a a omnamnes, att vattnet clärvtd steg elykaren "bis an elen l lalss''
så att han "wegen enge der lu ft nicht ausclauern noch etw as ni.itz:
Ilehes - - - verrichten" [konnte J. I Övrigt hade inga and r;1 s;i :_
sl..:i lcla "instrument" förekommit vid arbetena än "en stor hak e". va:·.
pmte vtttnacles, dels att Treilehen "talt om sprenge vYercke" samt del'
att. elen å s. 800 närmare omnämnde styrman Höjer, vilken ~l' d at~
1661 vant anhtacl av T. som clykarleclare, haft ett förslag at t ntecl
blåsor uppfylla vädret i klockan", varom han "confc rerat" med l' reilehcn.
Beträffande bele/iidnaden konstaterades, att Treilehens dyka re 'intet haft några skinnkbcler, vilka för kölelen och vattnet beska rma
kunde" , utan dc hade blott tunna linnekläclcr, vilka " clc tagit pa sig
så 111\·cket dem tycktes nOf~· vara"

Peckells plan för arbetet på W asa gick principiellt ut på, in l l att
söka utan vidare lyfta upp henne till ytan i befintligt skick med bestyckning, barlast och allt annat kvar i skeppet - ett företag. ·;om
han siikerligen bedömde vara outförbart - utan att, såsom ti d i.~ a re
antytts, i första hand söka biirga de åtrå värda kanonerna. Därd !t.: r
ämnade han även befria fartyget från tyngelen av barlasten. "Alsdann
ist nun noch i.ibrig mit geringer mi.ihe das ledige Schiff her 'Ufzubringcn und zu salviren". Med dessa förhoppningsfulla ord avslutade Peckell sina nedskrivna tankar i ~i renclet 66 . Beträffande arbetsplanens första etapp, alltså kanonhärgningen, så borde det j u n le
erbjuda så stora svårigheter att få upp de lG lätta pjäser, som var
p lacerade på eller ovan huvuclcläck, men det var för att vi1scntl J,_:cn
unelerhitta arbetet fö1· dykarna vicl en kommande hiirgning av de -P1
2-±-puncliga kanonerna i 2 :a och 3 :c lagen, som Peckell avsåg :1 1! 1 1ed
användning av sina egna " invention er " men utan clykarhjiil p ri va
bort huvuddäcket och kapa dess elileksbalkar i elen mån de an sågs
vara 1 vagcn.
Feelcell sätter
hösten 1663.

gång förarbetena å Treilebells vägnar

Över en månad tog förberedelserna för arbetets igångsiittande
vid T~Vasa. Som vi nyss sett, så hade Treileben visserligen försäkrat
in för regeringen, att han hade "här folk och redskap vid handen''

ch att h an redan " innan 1-+ dagar" kunde börja arbetet med att

~ få up p skeppet". Och riksrådet Krister Horn berättar i ett brev av

den 2 oktober till sin broder, ambassadören i Moskva Bengt Horn,
att "Treileben arbetar med all flit på skeppet Wascn och ob li gera r
sia· mycket högt att taga icke allena alla stycken upp utan ock skeppet
67 Det skulle emell ertid snart visa sig,
1 det innan någTa veckor"
att dessa överdrifter inte hade mycket med verkli gheten att göra. I
själva verket hade Treileben vare sig det ena ell er det andra "vid
handen". Han förlitade sig diirfö r helt på Peckell och hans kommand e åtgärder. 1\'Iccl stöd a v deras inböreles kontrakt lät han Peckell
ta hand om saken. Det blev alltså i stiillct dennes sak att skaffa både materiel och personal, vilket ju icke v-ar gjort i en handvändning.
Utöver de specie lla "invcntionn" a v egen konstruktion, som Pcckell
tidiga re hade låtit förfilrdiga, anskaffade han "en mecl särskilt vinelspel utru stad skuta, vidare båtar, tåg, läderkläcl cr åt dykarna samt
flottar och andra för ändamålet tjän liga och lämpliga instrument"68
N ågon detalj e rad beskrivning a v hans nyssnämnda " inventioner"
återfinns ej i de bevarade riittegångsbancllin garna, vilka el j est är
till överflöd ordrika. Men så mycket vet man, att de utgjort s bl. a.
av " långa stiinger". som i ånclarna hade bakar resp. skruvar, vidare
"stora blockhakar", "ett siircleles uppvinclande" samt " en stor tång,
vilken lJ:J kartager [2-±-puncliga kanoner] hålla kan"BfJ_ När man jämför de här sammanställda notiserna ur 1660-talets källmaterial med
den till redogörelsen för 1656 års hiinclelser anknutna ritningen (se
bild 9 samt s. 782 och not 34), så blir man verkligen benägen misstänka , att ritningen helt enkelt gäller några av Peckells mångomskrivna
"instrument" av år 1663. Och cbrmcd sku Il e också de här tidigare
uttalade tvivlen om riktigheten av ritningens datering till år J 65G få
anses befogade. T-länger ritningen sålunda ihop med Peckell, måste
å andra siclan framhållas, att handstilen i dimensionsuppgifterna icke
är hans. Men ingenting motsäger ju, att han kan ha uppdragit åt
lämplig person att efter hans anvisningar utföra ritningen. Hur denna
seelerm era hamnat bland amiralitetsko llegiets arkivhandlingar, är en
Öppen fråga .
Granskas ritningen niirmare, ser man strax, att den inte kan sägas vara gjord med större ackuratess, elen saknar skala och kan
närm ast betraktas som en principskiss. Den vill uppenbarligen återge
en med tvenne vincispel försedel lyftanordning, upphängel på tre
kraftiga balkar av en alns (0,59 m) tjocklek i fyrkant. Lyftanordningen själ v besti'tr a v fyra vertikalt hängande stockar, så placerade
smsemellan, att dc parvis omge ett stort ok av trä, på mitten försett
111ecl ett stadigt järnbeslag. Stockarna bar ett flertal fyrkantiga hål
for in stickande av spiin·ar. Oket i sin tur kan vindas upp medelst
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något i vardera nocken av oket fästat hisstyg - på ritningen <Lll t .
hel_t _symbo lisk.t ~lott med en tUl:n li nje men som i sjilva ve 1 1:~;
sakerhg-en utgjor des av en kraftig talJa eller gma. Dessa h 1sst ..
båda löpare rulla~es upp på spelens vals~r, vil.kas dri~hjul, som j 1 ~J~
en diameter av t cm a lnar (2,96 m ), f tck s m rotation a v smii rr.
haneldrivna va lsar . De sistnämnda synes vara försedela med fyr bnt ~~
hål,_ vare. sig dessa nu ii r avseelda för pall ar eller för spelspaka; t~l
kratts vmnande. H ela a~1orclnmgen kan förmodas ha varit placerad mell an ett par bargnmgsfarkoster.
o I oket~ centrala järnbeslag påhakades så ena iinden av en av dessa
J~n ga st~nger,. sot:n Peckell använde sig av. Enligt ritningen va 1• en
saclan stang eJ mm ch·e an tolv a lnar (7,11 m) i liingd. Man ser hur
övre iindan av nästa stång är påhakad n edtill i ele n översta stån••en
S lutligen ser man i ritningens nedre vänstra hörn ä nnu ett "i ns.7ru~
ment", en stor sax. Alltjämt uneler elen förutsättn ingen att dt • iir
P ecke ll s biirgn ingsanorclningar, som ritn ingen åte rger, torde sax en
kunna identifieras såsom elen "stora tång", vars existens och anv·in dning blivit omvittnad vid domstol. Peckell hade låtit p robe ra elen "i111
giesshaus", varvid el en visat sig "perfect" kunna lyfta en kanon om
c :a 11 skeppunds vikt (W asas 24-puncliga stycken vägde i medeltal 8,8 skpd).

*
Vad pers,onalen beträffa r, hade de fö rsta a v Peckell engagerade
dykarna, namltgen O lof Larsson och Johan N ilsson Prin tz biir jat
sin anställni ng på M ikelsmässoclagen, a lltså den 29 september, n~ e
dan Anders Amunclsson kom tre veckor senare och l-Ians skomaka re,
Peckells hjälpreda vid tillverkningen av skinnkläder m m, den 16
maj .1664 70 . Såsom närmaste man an litade han en dansk skeppare
Jochm1 Nesse att under honom sj~ilv "das folck und was beij dem
wercke zu verrichten zu dirigiren". In alles . h ade Peckell tolv man
~nstälicla under tid~n fram ti ll slutet a v j u Ii 1664. J ämte dessa var
aven narvarande v1d början av arbetena på Wasa den sommaren
1661 på Treil ebens bekostnad från Ho lland inkomne svenske kro·
nostyrmannen Fredrik Herman Höjer (sede rmera känd såsom å lde r·
styrman och navigationslärare vid flottan ). Hans roll var här n;irmast att fungera som Treileben s observatör eller "Expeditor och
Inspector ", som det kallades. Denne Höje r hade av Treil eben an·
vänts bl a som leda re vid dykningsarbetena på skeppet Resan de
M an ett par år tidigare (se s. 789).
De stora arbeten, som uneler Peckells ledning började hösten Hi63,
var beklagl igtvis av medvetet destruktiv art för det gamla regal·

skeppets vidkommande. T ic!pL~~1kten f~r företag::\~ igångsättande var
enligt Peckells egen uppg1tl m medi o Octobns .
Hur tedde sig månne fVasas vrak för dåtidens dykare, där det
låa i mörkret på dryga 30 meters dj up? Ja, redan av Mau les iakttaaelser vet man ju, att det hela inte verkade vidare inbjudande så~0111 arbetsobjekt Pecke lls fo lk kund e nu dessutom konstatera, att
skeppet var helt belamrat av grova kablar, tåg med järnhakar samt
kättingar och allehanda redskap . vilket allt var kvarlämnat från tidigare försök att lyfta fartyget. Den nyssnämnde Anders Amunds5011 vittnad e in för riitta, aLt vad han såg där nere i skeppet närmast
kunde liknas vi cl en "gå rclsb råta" 171
Det blev, såsom Peckell framhåller , ett högst oväntat arbete man
fick m ed att först "med stor möda" röja u nelan elylika besvärande
hinder och "bana en v;ig", innan något vidare Över huvud taget
kunde företagas. "Nä r jag kom till skeppet", berättar Peckell, "befann sig att därvid för[ c] detta [all tså vid de i'tlch·e bärgningsarbetena l så stor makt brukad ;i r , att ock hela bor elen [ovan huvuddäck J
av båda sidor på skeppet vore frånrivna, som [varav] pg med mma
instrum enter ett [ "eine ganze Sei te oder Rigelbort" ] uppbekom", och
tillägge r, att "när nu en sådan force på skeppet skedel är, kan lätteligen hända, att några små stycken på elen ena ell er andra siclan med
avrivne iiro"72. Åtminstone en eller annan av dessa kanon er kan a ll tså tänkas då ha fal li t utombords.

En resenär från fjiinan land gör sina ia!?ttagelser vid
en provdylming.
R edan någon gång uneler andra hälften av oktober, sålunda strax
efter det Peckell tag it itu med sina röjningsarbeten, gjordes ett par
nedstigningar, som dock inte stod i sa mband med själva bärgningsarbetet utan hade annat ~indamå l , nämligen att dykarna skulle "visa
deras konst". Styrman Hö jer har sålunda vid ett förhör inför Notarius
publicu s i S tockholm 166578 upplyst, att ett par av h ans dykare "sedan" (detta uttryck kan av det aktuella tidssammanhanget att döma
tidigast ha avsett år 1662 m en bör a v vad som här längre ned anföres,
med största sannolikh et för läggas till hösten 1663) varit "uppå några
höga Herrars l :som åstundade att se huru de uneler vattnet ginge :1
begäran några gånger på det sj unkna skeppet W asan nedergångna,
varav de ett stycke t rä med sig upptagit till vårdtecken, att skeppet
bekvämligt låg, så att de dä rutav upph ämta kun_cle vad som behö~ 
cles, och skedde detta på en ell er två dagar; men 1cke haver Hr Tretleben ell er någon annan på hans order l :som honom veterligt :1 där
något arbete gjort uti elen intent ion och menin g att upptaga stycker
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av bemälte skepp - - - utan vad som då föröva des det sked el~:
för d c höga l lerrars skul l att låta dem se huru man u;1cl cr vattn
et
g ick och va r skeppet var at t finna".
. D et m ~r kl iga är nu, a tt det fakt isk t fö religge r en ögon vitlnessk Il dnng, _sknven av . en helt utomstående person och ju st gällande dessa
n edst1g nmgar, vilka skett "mot slulct av oktober sistlidn a år l() (i;l' '
såsom tidpunkt en_är preciserad av skildringens författare. Den ne \a,:
elen 1tahe nske prastma nn en och fm·s kn ingsresand en F r a ncesco Nl ri
vilken på en fiircl upp till No rdkap ankom sommaren 1663 t ill St< ;lk~
ho l_m, där han stannade ett halvår såsom husp räst hos den framke
r es1clenten M . cle Chassan . Det va r h ~i.ru ncl er d en vetg· irige Neo-ri f 1·;tillfälle att öve rva ra dy kningar vid vVasa.
'
<>
'
Hans .beskrivning- Över elen skandin aviska r esan " Viaooio set tlil.
'
bb
t n onale m otto lettcre", utkom i Padova 1700, två år efter förf at tar ens bortgång 74 . l-l an bcr~i.ttar från sitt S tockholms-besö k att lnn
h ~rt "att hiir fö r n åg-ra å r seela n en uppfinning g jorts fö r ~tt k unn a
ga ned ~Il] l:~vsbo~tncn, utar: risk oo;h till vilket djup som helst r 'J .
for att ater i mn a torl o rad e torem al ' och fortsätt er : " l-l e1-r residl"l\ _
ten , min beskyddare, hade fl era gå nger talat med mig om denna sak
och han hade lovat mig att sj iilv föra m ig till elen plats, där vi kunde se, hur det g ick till. E n dag utrustades alltså en liten båt och vi
stego i denna tillsammans med några a ndra herrar hans vänner 1 1r
i Stockholm, och begå vo oss ut i skärgården ell er 'golfen till etl ;:vs~ånd av ungefär en italiensk mil härifrån [Om man h y poteti ~k t
tank er s1g, att dc embarkerat vid S ke ppsb ron i n ~irheten a v Slottsbacken , så shimmer den a v N egr i uppg-ivna unge fiirliga elistan sen
~ä l m ed avståndet cl~~~:i från till IV asas bge J, en plats där fö r mån,_;a
ar sedan ett skepp Jorhstc ell er kantrade och gick till botten med
man och allt. Anlända till målet, steg-o vi över i en sk uta, där de m iin ,
som sköta detta arbete, gingo ti ll ver ket på följande sätt sedan dc
hade fått sina ordres av herr rcsidenten .
'
Dc hämtade elen man som skulle stiga ned t ill havsbotten. h<.ll
satte sig ned, och man räckte h onom en ring ell er band a v j ~im , så
stor, att man kund e träda in en fot och ett ben. och d enna cl r"g
h a_n på sig lJPP til l ~ver knäet; cbrpå tog han på sig en hög läd e1:_
stovel och lat den ga upp öv er ringen, varpå två andra män bundo
fast elen på h onom mecl en ![mg sladd görande flera varv då rill "l' il
var unge~;ir två fing rar bred. 1-:!an ~nl) ragte elen and:·a 'ri ngen ~ch
stove ln pa det a ndra benet på samma siitt; därpå gav m an how 1111
en tredje ring, stön c ;in cl e första, vilken h an drog på sig över huvud , ~x lar och armar ned till midjan. Seclan satte han på sig ut~npa elen _a ndra ch-akten ett par st ru mpor, ävenleeles a v gr() vt
skmn ell er lad e r, och till sist en liknande tröja, och man band iast
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det ena och det andra ovanpå dc nämnda rin~arna vid midjan_ och
vid låren. Å terstod att skydela huvudet, och fo r detta tog han m t et
nat iin en huva av vanhgt klade och han d rog 1cke ens ned el en
:t~l halsen utan lät elen sitta ovanpå som en vanlig möss~. Sålun_el_a
va r ban färdit? att börja a rbetet, . r;ste s1g ?ch bo q a~e ga _steg J or
steg för at t sl1 ga ur skutan , vantran han g1ck ned pa en t lotte, _ - . P å den na var en klocka av bly, 5 pal1111 [l palmo = c :a
25 cm J hög, och bred i proportion cliirtill , vilken m ed_ ett rep, !~st
·c1 dess översta del. kunde hi ssas upp av ett par m an m ed hpl p
~. ~ en talj a, som bars upp av tvenne trähalkar. Då_klocka n ly ft s upp
ti ll något m e r än 1/:! man shöjd. steg elen ovannamncle mannen m
däri , klädel på detta sätt. och steg upp på ett väl fastbundet hlystyckc,
som hän g de i klockan i s~iillet fö"r k!äpp ; ell er också go r man n a r~
unelerkanten av klockan tyra sma hal 1 densamma , genom v1lka ga
fy ra sladd a r , som v~i. l fast knu tna gå nedåt och ]);ira upp detta_ blystycke, fastsatta på samma s;itt i dess fyra hörn . Blystycket hanger
då 2 palmi lägre än klo ckan. l)e g[LVO mannen 1 han el en en rund
trästav av en g rovlek något mindre än en pik och 2 eller 3 bracCia
lång [l lJraccio = m ell a n :>5 och GG cm J, i va rs ände va r fas tspi~
kacl en krok av järn fö r att han cb r mecl sku lle kunn a gnpa tag 1
föremå l som han up ptäckte.
Så sköt man ut kl ockan över vattnet och liit elen sjunka nccl med
den ne man, som nedsteg ;incla ti ll hotten, v ilken på denna plat s ii r
på ett djup av l(i man slängd er, såsom j ag fann geno:Tl at: mäta ~l_e t
med en lin a; - - - . Då jag nu sett d etta och 101·sta tt. varto r
mannen kunde stanna där nere un eler vattnet ~imla till en halvtimme.
sade jag, d å mannen kommit u pp igen. att jag ville stiga in i Idoekan
och gå ned på samma sätt som han hade gJOrt. Herr r es1clenten var
emell ertid orolig och a vrådel e mig f rån att göra de t, sägande att om
den mann en lyc ka des gö ra det genom att han vore förfaren i konsten,
så skulle j ag icke ha lycka ts, då jag icke vore i y rket. J ag förklarade
för Han s nå d orsaken till <.ett mannen kunde va ra så hnge uneler
vattnet , och att det fö lj aktligen icke erfordras någon skickli g het
alls [!J , och den är fö lj and e. Vid första beröringen med v~ttenY.tan
komm er valten i liten m;ingd in i k locka n, emedan man Icke ratt garna
kan få klo ckan ned till vattenvtan ulan någon li te n lu tning åt någon
sida, och va ttnet s jiilvt. som -icke är st illa, hå ll er icke det vågriita
planet · och även emedan elen innestiingda luften. sammanp re ssad
och av,k ylcl av vattnet. drar ihop sig och uppta r mindre plats ;in för ut . Vattn et kan icke helt fy ll a klockan , delta av den vanhga orsaken,
som icke m edgiv er kropparnas genomtränglighet, som fi loso ferna säga, och v il ket också visar sig i ett g las, som man nedsankcr 1 vatten
med m ynningen nedåt. P å det sättet kommer mannen :inda ned till

so-±

sos

bottnen,
de övriga
veta
. hur 111)'Cket de böra s~i.nka ned ho11, .
.. medan
o
o
•
oc 11 f orsta .. gangen, da de 1cke veta det g·er han tecken chrom ae1l0ll1 '
.
.
'..
.
(._
l 111
att med van ster hand dra 1 eott _fmt sno re, som pa sserar unel ert-. IJockans kant och slutar uppe pa t lotten. H an kan se ( lju s) där nv r
ty vattnet. som iir en genom skinlig kropp , låter solstrålarn a triin g:
1genom.
Då han g ivi t tecken.. och halas upp , sedan han ur)pehållit siu u 1 _
1
cl e1· vatten gott oc l1 val en kvarts timme, hade han med si o· en,.., ~t o.
planka av järnek m ed sto ra och tunga skållor av järn, som l nn h acl~
hugg1t tag 1 med hak en . Jag frågade honom ge nom tolk, om han
had e kunnat stanna där läng re; han svarade att upp ti ll en hal vtimme men _ICke längre, Skull e han kunna det, detta - '30 111 jag lr11r ,
men _1 ag glomd e att fraga honom - emedan elen där inn cstän <>< h
luften blir för uppvärmd av andedräkte n, och sannolikt därfö r "at't
man plågas för mycket av köld en i ben och lår, som ju äro neds~in k ta i
va ttn et; mann en darrad e nämligen, ehuru infödd i land et samt stark
och van vid kroppsliga a nsträngnin gar. Det var då mot slutet av ok1(Jber a_v sist lidna år 1663, vilket var orsaken till att jag icke av nyfikenhet lat 1111 ~- sanka~ ned till bottn en inne i klockan, såsom jag had e
beslutat 1111g att gora, c!etta av fruktan att ådraga mig någon opa~s
hghet. v ilket 1cke skulle ha varit fa ll et sommartid ".
_Efter denna utförl iga redogörelse för vad h an sjä lv var m ed om ,
go r N egn eme ll erttcl ett miirkligt tilhigg: "Dauarna inn an hade el e
dragit upp 16 små kanoner av brons, som befi1~na sio· på toro·et · de
ha på bottnen fö rst bundits fast av mannen , som seda1~ stiger ~'P P ' och
ge r repet till de andra som vänta honom däruppe, då han en sa m
ICke a_r stark onog" . D et syne_s uppenbart , att här måste före li gga något mtssforsta ncl vtcl rechgenng en av Negris anteckning ar. Uppgi ft en
om att namncia kan oner redan skulle ha blivit bäro·aclc innan N eori
i okt?ber 16?3 var åsyna vittne på platsen, kan
var~ korrekt,
so ~11 ;~ven Ho_.1 ers ovan relaterade utsago tyder på. Negri, som i sm
sk!lclnng anvander uttrycket "sistlidna år 1663", kan alltså ha formu lerat uppgiften i fråga tidig-ast J 664, förmodlige n i samhand med
när han på återviigen från Nordkap än en "~mo· besökt e Stockh ohn
och då fått höra om vi ssa kanon er, som vid cl:n senare tidpun kten
nyligen blivit upptagna.
Den här ( bild 12 ) visad e elykarkloc kan är återgiven ur "Viaggi o
se tt e r~tnonale" ocJ: sku ll e ju , om elen verkligen haft till förlaga en
teckmng av Neg ns egen hand, .ha varit av allra stör sta doku mentariska värde såsom en illustration i detta sammanha ng. M en sjä lva
klockans form st_a mmer 1cke all s m ed el en beskrivnin g vi har av Treileben s v1d dyknmgar na i Stockh olm använda klocka ( "ovantill vi d
och nedantill trång") och autenticite ten kan ä ven i övrigt siittas i
0

e{

;å-

Bild 12. Dykarklock a. Ur det italienska arbetet "Viaggio settentrional e" av
Francesco N egri, däri denne redogör för sina intryck från bevistandet av en
provdykning v id W asa i oktober 1663. Ifrågavaran de arbete kom ej i tryck
förr än år 1700, tv å år efter författarens bortgång och bildmaterial et härrör icke
från Ne gri själv (se s. 804). D et är alltså tyvä rr en annan klo cka än Treilebens,
men vad man på bilden se r av dykaren och dennes placering på blyplattan samt
av den kraftiga båtshaken, tord e likväl i stort sett kunna anses tillämpligt även
på den Treilebenska klockan. (Kun gl. Biblioteket) .
Sketch of di v ing-bell in th e Italian explorer's book "Viaggio Settentriona le"
(Padova 1700). Negri v isited the Vasa di vers at work in October 1663 and he
also intended to dive himself.

fråga genom ett par på or iginalg ravyren jiimte klockan förekom mande (m en hiir ej återgivna) bilder , elen ena föreställan de en öv er
en tunna på en sandst rand liggand e, na ken och till synes livlös man.
och elen andra av bildand e en släde e. el. D et har också visat s·ig, att
elen italien ske fo rskaren Roberto vVeiss i sin i not 7-:1: åberopade a rtikel klarlagt, att illustration erna i "Viaggio" icke iir origin al utan
har av dem som stod för utgivandet av boken tag its ur and ra och
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numera delvis okända arbeten. Vad man ser av dykaren och de J> nc
placering på blyplatta n uneler klockan s2ml a v den kraftiga Lats~
hak en, torde likv~il kunna anses tillämplig t ~iven på elen trcikhcns lq
klockan.

Arbetena på lVasa pågick unel er hösten 1 (1(i3 och hela vintern <tnom men blev my cket störda av int riiffande otj~inlig väderlek "Ch
ej min st av hcs viirande isgång. N iir clct v::sen ll iga av dc bc lamr:iJ,dc
gamla kablarna och kättin g<! rna vill hade undanröj ts, grep ma n si o
an med ari JCte l på att enligt plan en riva bort hu vuclcläckct m . ~
1
Pecke11 uppger. att han med s;na stiingcr " med haLar. krokar "l'h
skruvar på ändarna '' under denna tic! re v undan och log up p al,._
handa "skiirstoc kar, ribbo r, plankor och allt a nn at, som hörde , ]]
1
Överst<\ dä ~,kct - ~ ja, iiv en. någ ra [uppenba rligen tom n 1]
styckelad or , ma11es ulgo ranclc omknng 30 vagnslast er.
I decembe r synes Treileben ha besökt arhetspia tsen och dä n 1d
uppskatl at vad som för siggick, ly i slutet av månaelen tillskrev h n
sin förtroend ema n i Göteborg , att denne skulle anmoda två av T r,·ilehens egna dykare att resa upp till Stockhol m, "icke till den än r',t.
att cle hiir skola brukas till någon svårht eller rara. ulan att vi ma.'l'
göra en viss ano rdnin g, huru vi verk et iörst i vår fbr nere med m;'1~t
skolc driva. vartill de iinnu någ ra bttare viigar li.ira måste iin SLill
cle
härtills. vist [v etat] hava" 75 . Peckell hade nämli o·en uneler höst en
..
b
aven vant sysselsatt m ed att utfunder a en del förbättr
inga r av n .ttenelcn, hl a av dykarn as beklädna d . Han anskaffa de så lunda ' 'hequeme lede rne kleider". så att dyka rna kund e vara mindre besvä r<tcle av det kalb vattnet samt försåg cll·iikt ern a med ringar av jii1n
att trädas på armar och ben för att därmed öka b theten' ( j fr N eg1is
hesknvnm g s. S02 ). V idare prövade han ut tre olika sätt att till fiira
dyka ren fri sk ersiillnin gs lu f t. Av dessa 1T1etoder känn er ma n till d t
par. En av dem bestod av en anord ning med en slangförs edel tun n:t.
som var av seeld att le ve re ra luit till dyka r kloc kan. Hiirigeno m hade
han så "fö rii ndrat ]dockan, att en karl över en halv timme därm· d
kan arbeta uneler vattn et och ulriilla vacl av nöden är" . mot att 111
•lykare förr blott kunde uppehi'tlla sig i klockan hälflen så lång ti d7•i.
l~n ann an metod syn s dock inga lunda ha varit framgång
srik, att
dönn av ett u tta lamlc av T rei lel;en . Denne beskriver saken så. att
P~ckell "sänkte n.eder i vattnet en m an [A nd ers dykare] uti
en skintlklac.lnmg. med ror utur vattnet [en annan kä ll a ka llar det "en lång
pipa ''J, därit;eno m han respi r era skull e · kom han dock icke nå o-ra
alnar neder ' i vattnet f0rr än han förk~avas vill e. och genast i;l'll
up ptagas måste. att han sedan ÖYer ~ <bgars tid till s:ings låg o,h

Bild 13.

Andreas P eck ell s egenhändi ga namnteckn ing .

Sigrh<tttre of Andreas Peckcll.

bloclen spotta de'"''- S lut 1ige n kan n ~imnas, att Peckell förhittra d e
blyplattan så tillvida a tt det blev möjligt för dykarna ~tt ,s ttt~ _l,tksom i en sadel i ställ et t ör att , såsom de 1 regel gJo rd e, sta pa plattan.
Detta innebar även ökad siike rh e\, enär det för r h ii nt att de råkat
halka av.
Vår en 1661: d~'/lminyarna efter !1l asas lwnoncr tar Slll börja 11.
I februari eller ma r s 1G!i-t (olika upp g i Her föreligge r ) kom. dc
båda Gö teborgs-d ykarna . L ars Andersso n och Olof Olofsson ~_v tlka
var it i Treilchen s tjänst ~i nd a sedan 1G:i8, till Stockhol m. l\lar de
erfor hur litget var· vid iVasa, ha clc de yttrat, a,tt "de icke kon;m1t
hit om de vetat det de sk ull e begyn na a rbeta pa Wasan, utan angrat sin· de voro hit överreste , är ~ck åtskillnad emellan salt vatten ,
där d~t httare och ljusare ~i r att upptaga något än i fri skt vatte1.1" 7 B
Emell ertid w 1v de si~r i kast me el saken och därmed borpcle de fors la
clykninga rn;' på a llv;r vid W asa. Treil ehens klo~ka, som Peckell fick
hyra (den var " aussgeclungen"! av He:·man H oJer , hlcv nu a~~Mm_
tacl från sin förvaring splats pa Ladugard slandet (n uva rande Ostelmalm ), varpå dc satte igång sina neclstign ingaL Att de had e hetyeland e svårig·het er att övervinn a är ty dli gt. l ~J m mst klagade cl_e_ over
"den olidl ig~ kylan" i vat tn et. Först e ft er fl era an strängan d e torsok ,
varunder ~le arbetade så att "stövlarn a nersmord es av styckenas
gröna ärg", lyckades ~le få upp den fö rsta kanonen .till ytan . Detta
skedde den l april 1 GG-t, i viss mån en miirkesda g for W asas c\e\1 9 .
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Ej nog med att det var s vårt fö r dykarna alt ar beta med hiinsv n
till el en 1·inga lu ftmängden i klockan. denna visade sig dessutom j a
1
vid tidigare an v~in dning "igenom stötande fått en lit en rämn a på
sig", så a tt det läckte in vatten. Peckell Lit chrför omgåend e l. 1ga
henne hos "en kannegj utare", varefter ytte rli gare tre ell er fyra ],anoner blev bärgade under den n ~i rmaste tiden. Var någonstan s <kssa
fö 1·st upptagna p j iiser befan n sig, nii.r dyka rn a tri i Had e på dem
ombord i Wasa ell er på sjöbottn en intill fartyget - finns ej an gi\cl.
::Vlen enli gt vad som vittnades vicl ett iörhör inför :--Jot<~r iu s puh liu1s
i S tockholm tre år senare, så hade det visat sig uneler clc tidigare rbetenas gång, att "man med stängerna kunde fatta uti styckern a "''h
kasta dem över hon!, men icke taga upp dem, viikeL clykam a '"'k
hade sagt sedan de kommo, att styckerna på elen ena siclan voro ; h
borthiivnc [j fr s. 801 J, cle sågo ock själv a, <\tt styckelådorn a 'LOmJ,J<t
utan stycken däruti upptogcs" 8 Förmod ligen gällde i varje fall ut
talandet om de "borthiivna" ka nonern a sådana pjiiscr, som en ga 1,_:
varit p lacerade på eller ovan huvudchcket .

°

Pcckell omtalar i en av sina riittegångsin lagor l GG78J, att dc ;l\
Treileben från Göteborg först efterskrivna dyk:!. rna blev - så s, 1
avs ikten var - av honom "underv istc och brde hurusåsom de, ul n
något Överlopps upptagande eller sönderln·yta nd e [ cletta gälle! c all l -;å
batteridäcke t mellan de båda undre lagen J, på sidan av skeppet nti
styckeporlen kunde stycken utbringa". Givetvis fick även h ans cgn;1
dykare del av samma hirclorn. Det framgår på annat ställ e i sa11111 a
källa, att Peckell i generalkrigs kommissa ri e Hoffstecltcr s n:irv;t "
hade demonstrera t för Treilehen hur man på "3-handa man er" ku 1 Jde praktisera ut de 2-1:-pundiga styckena i 2 :a och 3 :e lagen genolll
kanonportar na. Hoffsteclter och Tre il eben stäl lcl c sig tvekand e till
möjligheten härav, vilket för dem va r något alld eles nytt. Hoffstcdtt r
påstod, att "vi hava det fuller på 1000 maner försökt" (al lt så pa
andra skepp) och sade: "Peckcll, det går icke an, det ii r en om ö j r . .~
ting", men han ti llade å anc1ra sidan. att "sft framt det går an, sk;-tll
det vara och bli va eder invention" . N å g on n:irm are beskrivning J,fl
hur pjiiserna skulle tagas ut genom portarna, står tyvärr ej att fi nn1
i handlingarn a, men att elen hiir tid igare omtalade "stora tången" a\·sågs komma till använ dnin g vid upplyftanclc t ti ll ytan av dc 2-1--puncliga styckena, iir uppenbart.
Sedan Trcilebens dykare från Göteborg smån ingom ökats ut med
ytterligare fyra, nämligen O lo f A mbrosison , J oh an 13ertilsson, Nils
N ilsson och Joh an 'Ni ck, synes Treileben på vå rsi clan ha börj at n;irva ra på arbetsplatsen dock utan att pe rsonligen 'Tigga sig i" arbc-

Bild 14. Början av protokoll från förhör i Nyk0bing på Falster _166? 151_2 med
den danske skepparen J ochim Nesse, vilken från hösten 1663 ~1ll l n;aJ _1664
varit i P eckells tjänst vid arbetena p å w-asa. Ness~s omfattand~ Vlttnew.1_al v1sade
sig bli ett starkt stöd för Peckells sak 1 Svea hovratt. (RAO).
Firs t part of the Danish skipper, Jochim Nes;e's testimony 1666. Nesse was
emplo yed at the Vasa 1663-1664 and his statements strong/y supported Andreas
Peckell's case in court.
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part! Clpanter hade ~~nehal l 1t v1ssa penningbelopp, som Peckell s k u ll~·
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de a: tolket, som t Jd tga re arbetat uneler Treilcben, riitt oför stå en d~
td l v1ssa av ha ns nymodigheter på dykningsom rådet, medan cle di .. _
mot beträffande röjnings- och. rivningsarbeten a sagt , att clc bo-e 1 ,~ l
" -- l
va d ..P ec l'e 11 ett c 'tu erat och bll viga bragt, nu me ra utan hin der flc h
b~~va_r, k~mcl c . nede~fara och .. uträtta och stycken ut u r W a asa up pIJJ II1ga_ san;,t tdl~gt nu se VI ogonsk_en!Jgen det ske kan, som vi fö r 1 r l
u1t e t10clc!e , enligt vad sty rman HoJe r kunde VIttna in fö r kä mn iirsrattcno l St~ck holm 166!)8 ~. ~i[åhäncla var Peckell hell er ej riktigt siiker p<t T red cbens egen 1nstallnmg ull hur han bedrev arbetena. J •; 111
tog darfor - det var i mitten av april - skriftli g ed av de ni o
man, som han då hade i si n tjiinst. att de sku ll e var; honom "tnY ne
uti all t görligit, och möjeligit, det han oss till sitt verks fortsättat~(k
att upptaga skepp bjudandes och befallandes varder särdeles och i
synnerhet ingen ting för någon utan hans vilja, vetskap och sa 111 tycke uppenbara .av all t det som uneler vårt arbetes förrättande 1 ·Isse ra kan. utan allt st t!la och hemlioen hos oss hålla och han s o; •n
" '
och bästa i all a måtto troligen sök~ och befordra" . '
A'onflikt mellan dc båda lwntfaniuacma : Treileben
,r;ör siy av med Pedell.

Trots_ dc dissonanser, som kun11at skiinjas vara i antågande 11 ·llan Tn:dehen_ och oPcckell, skred likväl arbetena på att bärga [[ 'asa s
hestyckl:mg tr~mat under s~>mmaren. Mot senare delen av juli s >g
e:11cllert1d kontlikten ut 1 tull blom. Trcileben , som uppcnb ari i~ ·n
ville bh av med Peckell, hade vidtalat folket8'J att "cle skull e ick e
lyda Peckell " . Han uppmanade dem att i stillJet arbeta åt honom or h
utbste s ig att han "vill e clem cl~irföre betala". Och vidare had e ha n
sagt sig själv "vilj a driva Peckell ifrån sku tan". Oaktat att f le ra
a~ _dem ju svurit Peckell sin ed, var de synbarligen inte sena ct ll
fo lJ a Tre1lebens anman ingar. Peckell upplystes t o m av en av dy-
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karna, att "han h ade där icke det ringas te att beställa" och ombads
helt enkelt att " draga åt bergen" .
Intill denna tid h ade man uneler Peck ells ledning lyckats taga upp
inalles 15 kanoner från W asaB 4. S jälv beskriver Peckell i en till K.
M :t ställd skrive lse 166485 dessa kanoner som "eine ziembliche partei
grosse und kleine Stticken - - - vom Ersten und An deren uberl off h erau f gebracht" och anhåller att i en lighet m ed K.M :ts givna
resolution få växla dem i "zollfrei Kupfer " motsvarande 56 Skp,
varigenom han kunde få ut sin kontraktsenliga andel av deras värde.
I Stockho lms rådhusrätts uts lag 1666 12/11 står a tt läsa, att Peckell
vid nyssnämnda tidpunkt had e "verket uti full gång bragt". Treileben hade dessfö rinnan " låtit sig bemälte Peckells instrumenter beh aga och Peckell sig betjäna av klockan" . Men när Peckell med stöd
a v kontraktet ansåg sig berättigad e rhålla överenskomme n fjärdedel
av värdet av vad han dittills bärgat, så var Trei leben ingalunda m ed
på noterna. Han å sin sida vill e inte erkänna, att P eckell och hans
"inventioner" hade någon som helst del i de verkstä llda kanonbärgninga rna utan hävdade i stället att denne fastmer själv brustit i sina
egna skyldi gheter genom att inte ha tagit upp "ett enda stycke",
mycket m indre något skepp "som kontraktet honom till binder".
Med denna konträ ra inställ ning hos Treileben var det givet att
samarbetet dem emell an hängde på en skör tråd. Som dessutom Treileben och hans personal, såsom tidigare anförts, hunnit bli vederbörligen info rme rade om P eckells m etod (er) för bärgning av skeppets
återstående bestyckning, nämlig-en de k varvara nde 24-puncliga kanonerna i 2 :a och 3 :e lagen, så borcle allting vara klappat och klart
för att uneler åsidosättande av P eckell Öv erta ledn ingen av arbetena .
Och därmed var det ögonblick inne, då Treileben för första gången
p ersonligen "gripit Wasan an", enligt vad han själv uppgav vid ett
förhör inför S vea hovrätt år 166884 . Detta skedde, sade han "uti
många Herrars prresence och närvaro".
Även från en av cl ess'l dykningar finns bevarad en samtida - dock
helt kortfattad - relat ion av ett åsyna vittn e, nämligen riksrådet
Krister H orn , som i ett brev av den 22 ju li 1664 till sin broder i
Moskva har berört saken67 Bland nyheter från elen svenska huvudstaelen berättar Horn i sitt brev, att "Treileben arbetar sta rkt på
taga stycken upp utur W asen och haver allareda bekommit 17 vackra
stycken, ibland vilka halva cartauer ock äre. Det är sannerligen
mycket artigt och si på elen karen som gå [r J uneler vattnet och bebinda dem med stora tack el, att en hissnar si när som karen fälas
till vägs" . Att de nyssnämnda uneler Peckells ledning redan upptagna
15 kanonerna ingick i elen i Horns brev relaterad e summan, är visserligen - av rätt naturliga skäl - ingenstädes dokumentariskt belagt
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men av hela saksammanhan get framgår, att så måste vara fallet.
Som tidigare nämnts kom den första av W asas kanoner upp till ytan
elen l april. När sedan Peckell ungefär vid mitten av juli praktiskt
taget slutade att fungera som "expeclitor" för bärgningsarbetena
hade, alltså under en tidrymd av tre och en halv månad er, b ~i rga ts
inalles 15 kanoner eller i medeltal l p j ä s i veckan och detta med
några av Trei lebens erfarnaste dykare såsom förhandsmän. Det fa ller då av sig självt, att samma personal inte plötsligt skulle ku nna
ha bärgat 17 kanon er på några få dagar. Krister Horns uttryck
om de 17 kanonerna, att " ib land vi lka halva cartauer ock äre"
täcker ju ävenledes bra Peckells ovan citerade beskrivning om "grosse
und kleine Stiicken" från l :a och 2 :a lagen.
Sedan Treileben sålunda haft till fäll e ge denna uppvisning, va r
han redo att definitivt avkoppla P eckel l. "Ultimo J uli j" lät han skutan "våldsamligen P eckell fråntagas". Det framgår ej av handlingarna om Treileben var personligen närvarande vid det remarkabla tillfället men väl att vissa av hans personal utan skrupler verkstä11de avhysn ingen. Det förefalle r som om elykaren O lof Olofsson, en av Treilebens förhandskarlar f rån Götebo rg, varit den som
därvid ledde de övriga. "Då Peckell till staden resa ville" och hade
stuvat ned en del av sina ti llh.ö righetel', hade "Olof sprungit i båten,
tagit dädan blyet och andra instrumenter" under förevändning att
de vore Treilebens. "Inte det ringaste - - - utom några sängckläder" fick han med sig 8 6. I en år 1667 ingiven "deduktion" till hovrätten vari Peckell berör hur Trei leben hade med sitt fo lks hj älp
"mir meine Skute mit allen zugehörigen Instrumenten - - - gcwaltthätiglich zu seinen privat nutzen abnehmen lassen" - framhåller han, hurusom dessa händelser faktiskt utspelade sig "s u b
b r a c h i o e t i n c o n s p e c t u R e g i o", alltså närmast "under
Konungens arm och i hans åsyn" - längre ifrån W asa till Kungl.
slottet var det ej, symboliskt sett.

*
Att Peckell efter vad som inträffat började hysa tankar på att
domstolsvägen få frågan om Treilebens åtgä rder mot honom undersökt och avgjord, förefaller rätt naturligt. Och Treileben å sin sida
kunde ju knappast vänta annat. Redan "1664 förr än vi komm o i
rättegångs action", säger Peckell .i en inlaga till Svea hovrätt 1667 87 ,
hade Treileben - som synbarligen fått höra talas om Peckells planer- "u ti Hr Starenflychts [alias den till detta namn år 1664 adlade kassören i sjötullen Olof Stare] prresentz sig fördristat att säja
mig 1 ogonen: Peckell , daferne Ihr Euch wercl et erkiihnen einen

aeri chtlichen Process mit 1mer anzu_far:gen, soJlet_ Ibr Eure Ungliick
"· J1 t kÖimen iibersehen 10 Jahr Will tch E uch m Process herumbniC
'
fuhren, denn kombt wo Ih1: wollet, so habe ,Ich Euch scho_n vorgebauwet" etc etc: Detta va~: JU kla1:a -~erh.a fra:1 ~en man_s stela, som,
edveten om sm egen stallnmg, mtor overstathallaren 1 S tockholm
~66 i samband med ett mot honom själv planerat reseförbud poängt rade sia vara "en Svensk infödd Adelsman" medan han i en annan
e m tida ~1 laga betecknade sin motpart såsom "en f remmande Lösker
5
~h utlendsk Contractz brytare". D et sparades inte på tillmälen par~erna emellan vid dåtida rättegångar. P eckell visste alltså vad han
hade att vänta.

For tgång en och resultatet av lwnonbi:irgnings arbctct under
den Pech ell-T?' eilebens lw perioden.
Vi åt ergår nu till bärgningsarbet ena uneler de närmaste åren. TreiJeben var numera elen oomstridde ledaren, och vad personalen beträffar, synes han i fortsättningen icke ha haft någon närmaste man
som mellanhand över dykarna och de övriga vid arbetet engagerade
karlarna. I varje fall ger handlingarna intet besked härom. Maule
hade han alltseelan hösten 1663 brutit med och ej längre velat tillmäta honom nårron vederhäftighet (han betecknade denn e sin förr
så betrodde m e~l arbetare såsom "i detta verket icke probat utan
ignot", m. a. o. oduglig och ovetande), och styrman Höjer ha~e, sannolikt någon gång på sommaren 1664, upphört att vara hans_"mspektor" vid arbetena. Vad så materielen angår, konstaterades 1 rådhusrättens utslag år 1666, att Treileben, sedan ~an "stött ~ch dr_ivit"
Peckell från arbetena vid W asa, "icke dess mmdre hans mvent10ner
och in strumenter brukat haver". Måhända var så förhållandet i första
börj an efter Treilehens övertagande av ledningen, men tre av dykarna vittnade samma år vid kämnärsrätten, att "de av P eckell s mstrumenter alienast brukat tången, men de andra hava de intet fått ~)ru_ka
efter Treileben det icke så vi ll e"8 8 . Den notisen är ju av särsklit mtresse eftersom de aktuella arbetena gällde de 24-puncliga kanon erna,
för vil kas upptagande tången speciell t var konstruerad. De övriga
av Peckells instrumenter "ska Hades till H olmen tillika med den stora stocken [?J och brukades icke mer", säges i ett annat vittnesmål.

*
Man kanske skulle vilja förvänta, att i det omfattande kä~ lmater ial
som föreligger i fråga om 1660-tal ets bärgn!ngsarbe!en vid W asa,
borde finnas uppgifter och till och med detalJerade_ sadana, om hur
många kanoner som under Treilebens ledning verkltgen_ t~gs upp ur
djupet efter elen sista juli 1664 och åtminstone ungefarltga ttdsan-
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givelser härom. Men så ä r icke förhållandet, i varje fall vad betrit fia .
de digra rättegångshandlingar, som jag begagnat mig utav. E mclle 1:_
tid har i tidningen Svenska Dagbladet för den 4 sept. 1958 a v majoren A. J. Hedberg publi ce rats ett dokument (se nedan), som innehåll er flera intressanta detaljuppgifter rörande 39 av från lf"asa
bärgade kanoner. Originalhandlingen har likväl visat sig sakna såväl datering som underskri f t, varför man ej får någon ledning för
bedömande av tidpunkten för dess tillkomst, ej heller ger elen b e~ke c]
om i vilket sammanh ang elen upprättats. Spec ifik ationen ingår i en
skoklostersam lingen (RA) tillhörande bunden volym (nr 63 ), innehållande brev till Karl Gustav \iVran gel, men har ej något saks;tmmanhang med de närliggande breven (avs~indare dragonöversten läran Sperlin g på Spedingsholm i Halland ) vad inn ehållet eller ;! rsprunget b e tr~iffar, men väl samhörigh et till ticlen . Dessa brev är namligen daterade uneler 1664 resp . 1665, de år under vilka det väsen tli ga
kanonbärgningsarbetet vid Wasa ju pågick. Aktstycket har följ an de
lydelse:
"Spesification på dee Metalie Stycken som ähr tagne utur Ske ppet Waascn.
Nembl:
26. St: 20-pundige [jfr not 105] Swänska hafwa 3/4 kuule gods 18 C aJiber
långa, hwäga hwar 8 Skep:d några lisp. teknade med G.A. R.S. gutne Äh r 1627
af Råå koppar.
3. Skrootstycken skiuta 35 Pund: Järn, 10 1/ 2 Caliber långa, ähr P ål nisk e,
gutne 1564, ähr af god metall med spetz Camar.
1. Rasewilds Skrotstycke, skiuter 16 Pund: Järn, 14 Caliber långt äh r af
godh metall med spetz Cammar.
2: St 3 Pund: obekante hafwa kuule gods, 33 CaJiber långa, wäga h war 3.
Sk:d 8 lisp 5 markp af god metall.
3: St 2 1/ 2 Pund: obekante, hafwa kuule gods, 34 1/ 2 Caliber långa af god
metall.
2: St: 3 Pund: obekante, hafwa kuule gods 33 112 Caliber långa af god metall.
2 St: Skroot Stycken, Swänska, sk itita 62 Pund Järn, 6 314 Caliber långa,
gutne af rå koppar.
39: Metaile Stycken."

Vid vilket skede av dykningarna man just hade kommit till ilet
i specifikationen uppgivna beloppet 39 bärgade kanoner, är såsom
ovan antytts omö jligt att fastställa och har för övrigt ingen a vgörande betydelse. Här gäll er fast mera frågan a tt komma till en uppfattning om hur många av W asas samtliga 64 p jäser, sota slutgiltigt
blivit bärgade. Det är då att minnas, att i Treilebens privilegium av
den 27 augusti 1663 (s. 795) uttryckligen medgavs, att vad fö r ka-

er och gods han än lyckas taga upp från W asa, så var han icke
1
o
l
.. nu e11 er f I~amskyldig att )ö r~ nagon
reda och ra•• 1.;:ens<ap.
cl""art. or_
deles". Det ar da ganska klart, att hat~ for sm_ del mte had e na~on
anledning a~t i__ sina domst~l s tnl agor cltrel<t sknv a n~otparten . dyl~k~
uppgifter pa_ nasan. Och mahanda ar cl~t denna bestammel,;;e 1 pr~v1~
legiet, som foranlett att mgen av de berorda clomstolarr~a nagon gang
tällt frågan, huru många kanon er, som verkh gen bltvtt upptagna.
s Peckell däremot hade så mycket större skäl att för rätten framlägga sin uppfattnin g om vilka kvantiteter__som bärgats, enä1: _h an å sin
sida hävdade, att arbetena skett med tlllhplp av av honom SJalv konstruerad e instrum ent och, i varj e fa ll delvis, med tillämpande av hans
metod er , och därför krävde han också kontrakt senlig andel av det
bärgades värde.
..
.
Det har därför kommit att bli Andreas P cckell, som ar den, v1lken
i nåara av sina rättegångsinlagor gett oss n~irmare besk ed i denna
läna~ omdiskuterade fråga. Peckells klara instäl lning till att hans
kra~ gällde ej blott vad som bärgades uneler den tid han sj~il~ ledde
arbetena utan ä ven vad som kom upp uneler den penocl darefter,
då det var Treileben som direkt stod för rusthållet - därvid nyttjande vissa av Peckells instrun:ent ~ch m etode r -:- gör att Pe cl~ells
uppgifter om kanonantal etc. syttar pa hela elen penod, varuneler bargningsarbeten pågick med stöd av 1663 års privilegium för Trei leben.
Vi kan sålunda av handlingarn a inhämta, att saken första gången
förel es på tal i en till Svea hovrätt den 29 mars 1667 av P eckell ingiv en skrivelse, där han som exempel på vad Treileben bärgat "med
min inv ention" uppger, att "över 400 Skp m etale Stycken allenast
ur skeppet W aase [äre J uppbragt vordne"S9 _ Siffran, som alltså avser alla kanoner, som Peckell då kände till vara bärgade, förefaller
ej öv erdri ven, då man vet (se s. 746 ), att h ela bestyckningen, 64 pjäser av olika slag. vid ombordtaganclet officiellt uppgiv es ha vägt
468 1/2 skeppund.
Andra gången detta ärend e är uppe är el en 18 juni 1667. Peckell
påvisar då i en till hovrätten ink ommen inlaga, "h uru som igenom mig
och min invention ett sådant ve rk är inrättat, varmed 55 metalline
Stycken utur skeppet W aasen - - - äre vordne salveracle" 90 .
Ett tredje bebgg finnes i en den 21 oktober samma år av Peckell
ingiven s k deduktion , ·•arur följande passus här utdragits: "- - und also nun - - - durch meine Einrichtung und Invention aus
der W asa 55 metallene Stucke - - - salvirt"9 1 .
Och slutligen ha vi en av Peckell till hovrätten den 21 febru_ari
1668 ingiv en skrivelse, vari han kommit till fö ljande uppfa~tm_ng
om totalantalet bärgade kanoner: " - - - är dock igenom mm mvention över 59 metalline Stycken under överlöpet av andra och tredje
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lagen. salverat" 92 . Som i de båda u.ndersta lagen endast föreles 2-:1:.
:pu1:d:~a kano.nei~ ~ch det ombord .eJ fann~ .. fler äi; 48 dylika, måste
1 stfhan 59 mga aven ett antal lattare pJaser fran huvudcläc]
' oc 11
byggna d.
··
over
.. Hu.r pass kon:ekt elen ena ell er .andra a~ d~ssa kvantitetsup pgif te r
adr, ~orefal.ler svart att nu uttala s1g ?m, eJ mmst med hänsyn tJI! att
~ ar avgtvna av elen ena av de tvistande parterna i en rätteuåno·
dar elen a.~1dra parten är tyst som muren, när det gäller samma är~nd~·
I ci.et lag~t ar det emellert;d tacknämligt, att bland Svea hovrä tt~
han~.lm&"ar 1 ett helt ann~ t mal - dock även det bl a gällande wasa
- namhgen emellan Tre!lebens participant, krigskommis sarien J [o fi.
stedter .och. kaptenen James Forbes och anhängiggjo rt i sagda rätt år
1669, forehgg.er en ~ttest från ~ t?c.kholms tullkontor, daterad elen 20
december 1667 93 , VIlken ger otf1C1ellt besked om antalet un der år
1665 utskeppade kanoner från W asa. De däri omnämnda be frakt il rna
hrr Cronberg och Hoffsteclter, var båda medintresse nter till Treile-·
ben. Dokumentet ha r följande lydelse:
"~ :? 1665 Ähr uthsk eppat Gamble kopparstyck en, medh Åthskilhge Skeppare, som fö llier N embl.
d. 12 J ulij medh Skepparen Anders Olofsson till Liibäck
Räntmestare n Hr. Cronbergh
1 152 Skp 17 lisp gl. kopparskytt . . . . . . . . . . . . . . . . 18 str.
el. 28 Septemb: meclh Skepparen Anders Olofsson Till Liibäck
Räntmestare n Hr. Cronbergh
6 str.
l 40 :14 :6 mk gl. kopparskytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. 17 N ovemb : med h Skepp: Jacob \ Nästphal Till L ii bäck
Räntmestare n Hr. Cronbergh
l 41 :3 :9: mk g!. kopparskytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 str.
d. 23 Dito medh Skepp: Hindrich Bömke ·T: LanclzCronil
Krigz Commiss. Hr. Hoffstetter
1 136 Skp G!. kopparskytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l(j str.
el. l. Decemb: meclh Skepp: Hanss Dankwart T: Liibäck
Krigz Commiss. Hr. Hoffstetter
117 Skp g!. kopparskytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 str
Summa
53 _stycl~en wäga ~lz till 38! Skp 14 lisp 15 mk.
Att sigh salecless befmner utht Tullbooken wara angifwet och
passerat, Attesteras härmeclh aff
Stockholms Tull Contor d. 20 Decemb: A :o 1667.
B. ]. Nilsson
mpna

Tullnär."

Som synes av själva attesten, så talas det blott om "gamla kopparstycken", me.d an intet nämnes om_ deras tidigare samhörighet n:ed
J;Vasa. Emellerttd har hovrattens ret erent, assessor Gotthard Stnjk,
utarbetat en fyra helark lång sammanfattn ing av vad som i målet
förekommit 94 . U nder hänvisning till ovanberörda tu ll attest talar där
assessor Strijk om skeppet "Wasa, utur vilket intet bevisas - - - ,
förr än 1663 års privilegium [för Treileben] däruppå gavs, något
vara upphämtat, utan till ett visst kvantum 1665 utskeppat". Att det
är 53 av W asas gamla kanoner attesten gäller, är därmed uppenbart.
Däremot vet man prakt iskt taget ingenting om deras vidare öden
sedan de lämnade Stockh olm. Av ett officiellt intyg av Notarius
publi cus i Hamburg Johannes B russ , dat. 1666 13/4 (RA, Biogr.
T: 19 ) framgår blott, att Treileben då vistades i staelen och bedrev
underhandlin gar om försä ljning av vissa "metallene Sti.icke" - antalet
beröres ej - och att det gä llde kanoner, som utskeppats av k. räntmästaren Bör j e Cronberg (j fr tullattesten ovan) . Enligt vad Treileben uppgivit för den hamburgske Notarius publicus, väntade han
dagligen på brev från konungen av Danmark, "der die Sti.icke kauffen , auch die scbwersten ---habe n wollte". Jag har låtit denna
sak gå vidare till elen danske sjöhisto rikern kommendörk apten H .
Ki:.er, vilken välvilligt sökt få klarhet i frågan. Resultatet härav är,
att Danmark otvivelaktigt köpt kanoner från Tyskland på vårsidan
1666, men närm are detalj er härom har ej stått att vinna, än att uppdraget ifråga sannolikt verkställeles av den danske generalamira len
Cort Acleler, när han på resa till Holland uppehöll sig i Hamburg.
I Tullverkets arkiv, där jag givetvis sökt efter komplettera nde upplysningar i ärendet, har det visat sig, att man icke äger en enda
handling bevarad från 1600-talet. I Kammarark ivet skymtar emellertid i sammanhang et en notis bland Stora sjötullens räkenskaper 1660
-167095. U neler rubriken Extram·cl. Afkortninga r år 1665 (utan
datum ) l ~ises: "Hans Albr. v. Treu leben tullfritt utskeppa låtit - - 20 S kp koppar löper till 280 Rdr som utgör uti Smt - - 420 :- :-" . Det är j u tänkbart att denna "koppar" är identisk med
några av W asas f. d. kanoner, men säkert är det ingalunda.
Håller man sig all tså till de i tullattesten angivna 53 pjäserna,
så återstår summa 11 av elen ursprungliga bestyckninge n att söka
klara upp vart de kunnat taga vägen. Av dessa 11 bärgades år 1683
- dock ej av Treileben - ytterligare l kanon, varom läses närmare
längre fram. Och enligt en rapport av den 9 okt. 1957 från den för
utrönande av förutsättning arna för bärgande av Wasa tillsatta kommitten hade man observerat en 24-pundig kanon stå kvar ombord i
vraket med mynningen pekande ut genom sin port i unelersta batteriet. Denna kanon ha r sedermera, den 5 sept. 1958, bärgats och be-
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Eild 15. EP 24-pundig kopparkano n - måhända den enda, som till vår:1 d.1"ar
stått kvar ombord i Wasa - har av dykare tagits ut ur sin kanonporr läng <t
akterut på babordssidan i understa laget och blev den 5 september 1958 bär;;a d
upp til·l ytan av Stockholms stads pontonkran Lodbrok samt förd i lan d t ill
Beckholmen för vidare befordran till Statens sjöhistoriska museum. (S venskt
Pressfoto).
A 24-pound gun of bronze was found in 1957 in its original position on the
lower gun-deck of the Vasa. The gun was lifted in September 1958 with the
help of the big pantoan crane "Lodbrok". The figures and symbols on the gun
were the first evidence that the -ship really is the Vasa from 1628.
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funnits vara en av de 46, som år 1627 var nygjutna för W asas räJ-_
ning (se bild 15 ). Därmed är man nere på siffran 9. Här har t icl~
gare (s. 801 ) antytts, att Pecke ll höll för möjligt att någon eller
några pjäser oavsiktligt tippats över bord i samband med de zilcl re
bärgningsförsöken. H ar el en misstanken fog för sig, så visar det si"
måhända f ramdeles, om vår tids dykare lyckas taga igen något a~
vad som en gång kan ha blivit dolt under bottenslammet. Uteslutet
ä r ju inte heller, att ytterliga re pjäser ännu kan stå kvar inomhurds.

En liten slutlwntrovers. Arbetena vid Wasa upphör. Utgång en
av de båda processerna.
En högst egenartad episod i bärgningsarbetenas historia uneler perioden Pecke ll-Treileben inträffade på senvintern 1665 och kan fö rtjäna att här omnämnas. Treileben hade ju i juli året föru t dt ertrycldigt förpassat P eckell från a ll delaktighet i dessa a rbeten och
hade också fått kännedom om att Peckell allvarligen övervägde att
stämma honom inför rätta. Han hade för sin del karakteri sL rat
Peckell som "kontraktsbrytare" och därmed borde, synes det, avbrottet dem emellan vara definitivt.
Men så i slutet av mars 1665 vände sig Treileben till N otarius
publicus i Stockholm, Alexander P etre96, med en begäran att denne
å Treilebens vägnar skulle fråga Peckell, om han vore sinnad att
"sofort mit aufgehenden Wasser zu arbeiten anfangen und mit seinen
Inventionen nach Inhalt des Accords das - - - Schiff - - Wase genanclt, diesen Sommer ii.ber auffbringen". Treileben hade,
framgår det, fått höra talas om att P eckell "noch ein und anclere inventiones wisse, die ihren Effect wohlthun sollten" och måhända
hade Treileben en käns la av att hans egna resurser ej förslog att
taga upp själva Wasa (vartill han ju enligt Krister Horn "obligerat
sig mycket högt" något år tidigare), även om det visat sig mö jhgt
att bärga kanonerna ur skeppet. Framstöten kanske för övrigt helt
enkelt var ett försök att hej da Peckell från att skrida till rättegång.
Det är inte gott att veta.
Efter 14 dagar fick Treileben besked i form a v ett av Notarius
publicus undertecknat dokument, va ri denne berättar, att Peckc ll
som svar hänvisat till att han redan till kämnersrätten inlämnat en
" klagolibell, varutinnan välborne Herr Hans Albrecht von Treuteben
vorcle hans mening förnimmandes". Som Peckell alltså inte fa nn
anledning att "cathegorice" förklara , om han över huvud taget
re flekterade på att åter befatta sig med W asa, så hade Pet re - som
såväl nu som längre fram under processens gång tydligt visade si g
vara Treilebens man - å elen sistnämndes vägnar uttalat en hög-

yl!.

tidlig protest mot Peckell och lovat att " på det kraftigaste" se
tt P eckell bleve lagsökt för sitt förmenta kontraktsbrott 97 . Nagot
~ytt samarbete me llan. ~~ckell och Treileben blev det alltså inte.
och brytningen var deftmttv.

*
M ed året 1665 var sålunda den väsentli ga delen av bestyckningen
bärgad. A lld eles oavsett ven1 a v
h~rvi~ le?ande p ~rso~erna, ~om
må ha haft den formella ratten pa sm stela t deras mb~rcles trata ,
kan det utan tv ekan sägas, att Hans Albrecht von Tretleben, som
redan 1658 introducerade elykarklockan här i landet och sedan under
ett par decennier innehade privi_legiet att v_ar~. allenabes tamman~e
a ran att_ ha vant
0111 dess praktiska användning, ttllkomme_~- h kval _
den drivande kraften i det hela och har da rmed b!tvtt en fOt·grundsfigur i dykeriets historia ..
..
Men generalen vinner mte slaget ensam, sager en gat:nmal tes. Det
har inte i handlingarna synts någon antydan on:-. att Tretle~en _ p e:_son ~
!igen skulle ha prövat på dyka rens vanskl~ga varv. Det ~a darfor eJ
vara ur vägen att i detta sammanhang mm~1a s, ~tt d~ vtd W asa_ genomförda dykeriarbetena utförd es med enhgt_ vart satt att ..se oandligt primitiva och långt ifrån riskfria medel, t becl~svart morker ?ch
därtill på ett just uneler sådana fö rhållancien b_esvarande stort djup
med dess kalla vatten, vilket länder dessa dukttga svenska 1600-tals
djupdykare till ovansklig heder. Dess bättt_-e har i1_1te_t ty~t på, att
någon enda man gått förlorad, ä ven om t11lbud darttll eJ saknats.
Dykarnas namn. i den m.1n de är kända , återfinns i bilagan.

et:

*
Genom att W asa var på expedition, när hon plötsligt gick ~ill
botten i full t rustat skick, så är det klart att det ombord funmt s
måno-a för en eftervärld både ur sjömilitär och allmänkulturell synpunl~t högst intressanta för emål , som varit väl värda _att bärgas. ~ en
det rikhaltiga arkivmaterial et från de Pe_ckel~-Tr~1lebe nsk a rattegångarna har intet att berätta om att man vtcl bargnmgsarbetena tillvaratagit andra föremål än kanoner.
Man kan nog med en viss grad av säkerhet förm_oda, att _o mbord
medfördes bl. a. ~iv en ett rätt avsevärt belopp pennmgar. Forst och
främst skeppets egen kassa ; men eftersom å W asa var e111barkeracl
den för hela beredskapseskadern i Älvsnabben avsedde befalhavaren,
fälttygmästaren Erik J önsson, och hon allt~_å även ~ar att anse_ som
flaggskepp för sagda sjöstyrka, så ~r det hogst troltgt, att det tanns
ytterligare penningmedel ombord vtd olyckan.
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Bild 17 a och b. Ur Mårten Triewalds arbete "Konsten at lefwa under watn"
etc. (Stockholm 1743) är vidstående bild och ovanstående text hämtade. Eh uru
de avbildade instrumenten hänför sig till 1700-talets första hälft, torde der~s
återgivande här likväl ge läsaren en viss uppfattning om en del av den dyken och bärgningsmateriel, som i äldre tider kom till användning. Säkerligen hade
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mer än ett av dessa instrument gammal hävd, när de omsider avbildades av
Triewald. (Kungl. Biblioteket).
Old Swedish implements from the early 18th century for ship salvage giving
a general conception of thzs type of mstruments.
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Som vi eri nrar oss, så nämnde också Ped.:ell vid ett tillfäll e
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tälla begärd revision av Svea hovrätts respektive domar. Bevarade

· att
· att ha haft ej blot
.. d run 1-.:nacle.. W asa " hade rykte om s1g
'' d. en f or

~elar av kungl. kansliets diarier från denna tid i såväl revisionssaker

metallstycken utan aven "mycket penni na-ar" ombord. När Treilel t
· )_en
direkt 0111 ]):<~gsitt privilegium år 1663, säges däri' increntin<r
fick
1
b
b
.
nmg av penningar men väl av "gods, evad namn det helst hava k· "
- vilket väl får anses inbegripa även pengar. Inte hell er uppgif~n .
om att man lyckats b~rga några dylika från W asa har kunnat spår:~
1 handlmgarna. I va q e fall Peckell sk u li e säkert (i eget intresse) ha
upptyst dor:1stolen om saken, om så varit fa llet. Man kan däriö r
~nahanda vaga framkasta den tanken, att det inte är uteslutet, att
mnehållet 1 W asas ka ssakista än i denna dag kan vara intakt flC h
kanske kan åtedinnas på sin ursprungliga plats.

som andra ärenden ge intet belägg härför. Man har sålunda blott

I och med att 1664-65 års dykningar bringat i dagen huvuclav skeppets kanoner, tycks arbetena vid W asa ha upphiirt
hksom av sig själv. Treileben innehade a lltfort privi legiet på att
bärga såväl bestyckningen m m som själva skeppet men hans intressen synes ha r iktat sig åt annat håll. Dels vistades han under dc
närmaste åren mycket utom lands, mest i Holland och i Hamburg·,
uppta~en av heltand.ra spörsmål och dels hade han h em ma i Sverige
at~ skota om c!e. rattsliga kontroverserna med Peckell , vi lket säkerl igen
storde smn estnden en hel del. Det var för öv rigt inte bara den omfattande processen med Peckell, som han hade på halsen. Bland annat
var han även inblandad i det mål, som kapten Forbes på sin fa ders
vägnar anhängiggjort mot hans intressent krigskomm issarien H ofistedter von Kuhnberg. Så man kan i viss mån förstå , om han vände
W asa ryggen, ett skepp som säkerligen kostat honom betydande
summor och mycket bekymmer. I ett brev till Karl Gustav vVrano·el,
skrivet i Amsterdam 166798, med beklagande att han icke kun~tat
f~rskottera beta l ning~n av en . av honom på vVrangels uppdrag !Jestall d kaross, framballer Tre!leben, att han "ännu icke en dakr
mäktig är utav de stycken jag utur W asan haver upptaait" och tilllägger, att de "som jag tror snart alla med förlust sålclab äro".
Om också liggande på sidan av huvudsyftet med denna utredning.
s~ b~r det k:nske på otal 0111 de meromnämn da båda rät.tegångan:~l ,
namllge~ 166u-1668 ars process mellan Peckell och Tretieben (vtcc
versa karand e och svarande) samt 1668- 1670 års process mellan
~orbes och Hoffstedter (vice versa kärande och svarande), vara av
mtresse att korteligen beröra utgången av desamma. Såsom inledningsvis nämnd es, är det ovisst om K . M :t överhuvud taget lät verk~arten

hovrättsdomarna att gå efter.
Svea hovrätts dom i målet Peckell-Treileben föll den 2 juni 1668.
Riksdrotsen Per Brahe hade dessförinnan på allt sätt sökt påverka
rättens ledamöter till Treilebens förmån, "alldenstund det skul le göra
fians Grev l. Excell ens ont, om saken ell er domen skulle gå honom
Treul eben under ögonen, eftersom Hans Höggrevl. Excell ens hade
varit den förste, vilken hon om uti detta verket skall rekommenderat
hava" och " därför håller att Anders Peckell är den, som med liten
sanning umgår". Ti ll dessa påtryckningar tog hovrätten likväl ingen
hänsyn och resultatet av processen blev, att Peckell förklarades kontrakt ~.enligt berättigad till "en fjärdedel uti alla de, så av honom
själv som seclei·mera av Treuleben såväl av vVazan som andra farkoster upptagna stycken, gods, penningar och vad mera".
I målet Forbes-Hoffstedter - vilket gällde fullgörandet av 165G
års kontrakt (om bl. a. upptagandet av W asa) mellan A lexander Forbes och Hoffstedter jämte konsorter (med Treileben som huvudintressent) - föll hovrättens dom den 28 mars 1G70. Den gick Forbes helt emot, i det hovriitten fastställde und errätternas domar, vilka
i huvud sak innebar, att Hoffstedter och konsorter befriades från
erläggande av det av Forbes krävda be loppet l 9.500 Rdr.

Treilebens senare verhsamhet.
Det föreligger ett par dokument från Treileben, ställda till K .
M :t, båda odaterade men förmodligen skrivna 1680 ell er 1681 9 9,
där han begär konfirmation av sina (redan utlupna) privilegier av
1658 och 1663 "med 8 eller 10 å rs prolongation samt några flera små
tilldregeliga villkor och explikationer". Det ena brevet är åtföljt av
en bilaga i to lv punkter, där han lägger ut vad som av honom "desidereras". I det andra brev et berörande den begärda prolongationen säger han sig uneler åren 1675- 79 på grund av kröningen, kriget och egna utlandsresor för "silverf iskeriet" (j fr not 37 ) ha lämnat "själva dykeriets för rättning uti sal. assessor Cronströms händer, vilken ock styckena på mina vägnar av Applet [sjönk 1676] till
Eders K. M :ts tjänst har upptaga låtit", men som Treileben "nu själv
sinnad är vid varje tillfälle högstbemälda privilegium att practisera" ,
så begär han K .M :ts konfirmation av "berörda privilegier - - så att ingen utan mitt lov och minne må min invention såsom klockor
Och ramar få bruka vid förlust av sådan dess redskap och farkost
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Libertons honanbärgning på W asa 1683.

Men även om Treil eben ej längre hade något med T.Vasa att skaffa,
så var clet gam la skeppe~ inte a.lld el~s bortglön;t och synbarligen fan~s
Jet alltpmt folk , som vtlle pro~a. s111 lycka))~ samma satt .som Tr:lleben gjort ett par decenmer tJcl!gare. I borpn av a~gt;stt .1682. mgav sålunda en ma.1_1 vid. namn L tberton - h.an ~ar 1 langliga ttder
och i htteraturen anda 111 1 vara dagar vant kand under namnet
Coberton, vilk et dock visat sig vara fe laktigt 101 - en ansökan hos
1{.M :t, vari han erinrar om "elen särdeles invention", som han ticligare erbjudit sig att "effectuera, Eders K.M :t och fädern eslandet till
t jänst" och som han alltjämt offererar. Han uppger att han g jort sig
bekant med de inv entioner, som tjänar till att " upptaga av vattnet och
av sjöbottnen det som nedsjunket. ingen till tjänst, såsom fö rlorat
är" och b eg~ir nu att få ett liknand e privi legium , som Treileben erhöll 1658. Han vill, som han uttryck er sig, "på min egen om kostnad
verket fortsätta". S lutligen säger han sig bland annat ha "fattat de
tankar, u t a v skeppet W asa n ämna undersö ka , något mera el ära v att
finn a, seelan H r. Treileben det dese rerat" 1 0 2 .
Liberton vann framgång i sina sträv and en härvidlag och den 17
augusti 1682 tilldelade K.M :t honom det begärda privil egiet, 1 03
"alldenstund cl e privilegier redan äre expirerade , som Hans Albrecht
von Treul eben med dess intressenter bekommit att få av sjöbotten
upptaga vad som nedsjunket och förlorat är". D et som eventuellt
kunde uppfiskas från Wasa ti ll äts Liberton "fö r sitt eget - - behålla och sig till nytta använda". Dessutom "må han ock dykerikonsten practisera och fort sätta det b~tsta han kan och gitter", men
beträffande de förmåner av tullfrih et jämte flera dylika, som på
sin tid ingick i Treilebens privileg ier, så skulle sådana däremot icke
beviljas Liberton.
Genom en skrivelse från riksskattmästaren Sten Bielke i augusti
1683 till K.M :t i Bielkes samtid a egenskap av president i Statskontoretl04 har man fått en glimt om Libertons arbete vid vraket av Wa sa. Detaljuppgifterna är synbarligen grundad e på en redogörelse från
Liberton - om skriftlig eller muntli g, är ovisst. Under erinran om
att denne vid två tidigare tillfällen " lovats rekompens" av konungen
för sina omkostnader på " det arbetet Eders K.M :t veterligt är",
anhåller Bielke att K.M :t ville "giva honom någon undsättning att
fortsätta sitt verk, så ock att med en stö rre vigeur driva det han
hav er, efter Eders K. M :ts nådigste tillåtelse och privilegio, före med
dykarna. H an hav er i dessa dagar u tu r T.V asan bekommit ett meta ll
stycke, som ska ll skjuta 20 pund svå rt och väger emot 9 skeppund,
0

Bild 18.

Hans Albrecht von Treilebens egenhändiga namnteckn ing.

Signature of Hans Albrecht von Treileben.

samt vad som upptages", och påpekar de "reala tjänster uti de fö rlupna olyckliga händelser såsom styckerna av Äpplet, N ycheln [sjönk
1679] och Stora Kronan [sjönk 1676], förutom ock annat mera",
vilka tjänster genom hans "berörda invention Eders K.M :t li kvisst
njutit".
Det förefa ller som om K.M :t ej skulle gjort sig någon brådska
med att upptaga dessa hans ansökningar till prövning. I varj e fall
tyder det här nedan omtalade, för annan man utfärdade privi legiet
av år 1682 på att Treilebens önskemål tills vidare ej beaktades. !\är
giltigheten av Treilebens 21-åriga privilegium gick ut 1679, utgjordes hans medintressenter av Hoffstedter och nyssnämnde assessor
Marcus Cronström. Denne av led samma år, och Hoffstedter Hi80.
Cronströms sterbhus "fann sig därifrån [från privilegiet] avsagd,
a lltså ock transporterat sin rätt uti instrumenten och alla dykerikonsten tillhöriga appertinentier till välb. Hr. Hoffstedters sterbhu s,
som sedermera dessa till K.M :ts Amiralitet efter anfordran Juver
leverera låtit"too
Först 1688, hela nio år efter det hans gamla privilegium av J 658
gått till ända, fick Trei leben begärd konfirmation att "practisera och
fortsätta" detsamma (RR 1688 22/6). Men det blev en kor tvarig
glädj e för honom, enär han snart därefter gick ur tiden (jfr iiven
not 37 och 101).
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vilket skall av vattnet vara förskämt, så att vid kammaren , där korset är av järn, skall salta vattnet hava fö rtärt järnet, så att ett hå)
där vara skall så stort, att man elt halmstrå diiruti sticka kan los
Han hembjuder Eders K. M :t detta samma stycket underdånig-st fiirst ·
Men där Eders KM :t samma stycke nåcligst intet Lehagacle, att h a ~
1
då finge sälja det åt andra till sin subsistenc e". (I en anteckning med
annan handstil står i marginalen , att "K.M :t intet nu har nåo-ra
medel till dess [och några andra kan one rs J inlösen att tillgå" ). "'
Redan efter fem dagar kom K.M :ts svar på elen Bielkeska framställn ingen1oo. Beträffand e elen av Liberton erbjudna 24-punclig a kanonen, så reflekterad e K.M :t inte på elensamma utan gav det beskedet, att "det stycke han har dyka t upp utur W asa n må han sälj a åt
vem han bäst gitter".
Det är ej känt, om Liberton lyckats finna flera än den nu näm nda
kanonen på Wasa. Att han för ~indamål e t haft dykare i användnin g
är klarlagt, men i övrigt har handlinga rna rörande honom ej ha ft
några upplysning ar att ge betriiffand e hans personal och materiel.

Shttord
Med 1683
års kanonbärg ning vid W asa slutade elen epok på cl l\'o-t
o
1:>
ett l1a lvt arhunclrad e, varuneler tidvis mycket stora ansträngni ng. ar
lagts ned på att söka lyfta upp skeppet till ytan, ett företag som r:itt
snart visade sig outförbart med elen tidens tekniska resurser. Dykares deltagande i arbetena kanske redan 1628 men s~ikert 1629 är viirt
att härvid ihågkomm as.
Tidvis blev betydligt mera framgångs r ika arbeten med att bärga
det mesta av den värdefulla bestycknin gen genomförd a med rationell användnin g av dyka re . Överste A lexander Forbes håll er före i
sin rättegångs polemik mot Treileben 10 7 , att dykarklock an år 1G:i8,
när Treileben introducer ade elen i S verige och betecknad e elen såsom "sin egen och ingen annans invention" , i själva verket då , ar
"fast durchgehe ncls in Engelanclt bekannt". Även om Forbes h;, de
rätt i sitt påstående, så torde det inte vara ur vägen att här än en
gång poängtera, att Sverige genom de omfattand e och förnii mliga
arbeten, som under synnerlige n besvärliga förhålland en av sv ensk
personal utfördes med dykarklock a för snart 300 år sedan , intager
en mycket framskjute n ställning på den praktiska dykerikon stens
områdelOB

*

Sedan W asa praktiskt taget tömts på vad man ansåg k~nde ?msättas i penningar, var intresset för det gamla skepp;t .p a Strammens botten säkerligen minimalt, och allt efter som artwncle ~fter
årtionde gick och årh undrade lades till århundrad e, bleknad; 1111~ne~
av detta Gustav II Adolfs stolta regalskepp totalt bort. Langt m 1
vära egna dagar var det egentli gen inte en enda människa, som med
full vissbet kunde ange , var det låg sjunket. Seclan vraket av Wasa
härom året blivit exakt lok aliserat och de förbereclamle b~irgnings
operationer:1a kommit igång uneler kon~~11endör. Edw. Ciasons ledning , så ma det slutligen u.~talas der:. fo~·hoppmn~.en, att det skall
förunnas vår tid att genomfora den bargnmg av splva skeppet, som
för ~ilch·e gen erationer visade sig förbli ett olösligt problem.
(Okt 1%8. )
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NOTER.
l.

~'

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Bulmer betecknar sig
en till "Ihro Gräffliche Exellentz" ställd
odaterad skrivelse (RA, Biogr. II ser.) såsom "Ingeniör von [S.M:t
dem] König von Engeland". Adressaten torde icke gärna kunna
vara någon annan än greve Abraham Brahe, rådets främste ledamot. Skrivelsen synes ha tillkommit någon tid efter det Bulmer lämnat ifrån sig sitt uppdrag till Willem de Besche . Den är till sitt innehåll så tillvida märklig, som han dels ej med ett ord b erör sin andel i
de första bärgningsarbetena på Wasa och dels säger sig ha erfarit,
att det sjunkna skeppet "Ihro Greffl: Gnaden von Ihro König!:
Maijtt soll vorehret sein" - ett sakförhållande, som förefaller allt
annat än troligt. Nu begär emellertid Bulmer - måhända under
intryck av felslagna förhoppningar om att kunna lyfta skeppet att brevemottagaren skall tillåta honom sätta igång med bärgning
av kanonerna "durch meine freije Kunst" och därvid "von keinen
menschen vorhindert zu werden". Han utber sig vidare att såsom
present få behålla den första kanonen han lyckas taga upp och
genom försäljning av densamma skaffa sig rörelsekapital för fortsatt arbete. För varje skpd av därefter upptagna pjäser vill han
ha 20 Rdr specie och beträffande annat "Gutt darin befunden wird"
önskar han få behålla hälften för egen del.
Vad svar Bulmer fått på sin framställning är ej känt, men av
allt att döma blev han aldrig i tillfälle att taga upp någon kanon
från Wasa. - Det kan i detta sammanhang nämnas, att Bulmer
år 1631 "på egne og participanters vegne" fick tillstånd, gällande
i 10 år, att i danska farvatten uppsöka och upptaga sjunkna fartyg
m. m. mot 50 % av det bärgades värde (Louis E. Grandjean,
Skibbruddets Saga, s . 65. Kobenhavn 194 7). Om Bulmers anknytning till 1650-talets bärgningsföretag i Sverige se s. 780.
RA, Rådets reg. 1628 fol. 671.
Ibid.
RA, Rådets brev till konungen 1612-1632 fol. 156.
AOB, sen. del. 3 s. 165 samt RA, Rådets br. till konungen 16121632 fol. 160 (12 / 9).
RA, Rådets br. till kon. 1612-1632 fol. 159.
AOB, sen. del. 3 s. 167.
En detaljnotis från bärgningsarbetena denna höst må anföras ur
arkliräkningarna i KrA (1628:35 s. 73): Den 8/ 11 står antecknat
"Till store Wasas upptagande annammade Söffring Hansson Rullebly 2 lisp. 18 mk" och på annat ställe (under 1628:37) säges vidare
om samma utgiftspost: "som de skulle hava på Wasan och löpa
neder i sjön med och taga upp skeppet".
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

RA, Skr. till kon. från Klas Fleming.
KA, Skeppsg. h and!. vol. 1625- 1632, lägg 1629, "Kontanträkenskap
på skeppsbyggn."
RA, Skr. till kon. från Klas Fleming.
Lbid.
Jfr även uttrycket " löpa neder i sjön med" i not 8, alltså g älidnd,.
redan 1628 års arbeten.
Nils Ahnlund, Ett storhetstidsminne i stockholros hamn, Sv.D . 1920
29 /8. Jfr även Erik Grill, Jacob De la Gardie, s. 125 n. 4 (Göte borg 1949).
Mårten Triewald, Plägning til konsten at lefwa under watn etc.
(Stockholm 1741, opag.). - 1633 å rs kontraktsbok i KA har il'tet
att upplysa i ärendet.
RA, RR fol. 1220. Se även SRP samma dag. - I själva verket h: 1 de
Mazalet redan i augusti 1634 infunnit sig i rådet och fram ställt
sina önskemål för den händelse han fick tillstånd att söka taga
upp Wasa. Han erhöll då ett preliminärt bifall därtill (SRP 16:34.
12/ 8, s. 202) . Se även RA, Handel och sjöfart, vol. 37 Dykeri och
bärgning. (Sistnämnda, här ofta utnyttjade källa benäget p av sad
a v Anders Franz en).
RA, Biogr. M:6 (Mazalet).
Charles Ogiers dagbok under ambassaden i Sverige 1634-1635.
översatt från latinet och utg. av Sigurd Hallberg, s . 94, ingaende
i arbetet "Från Sveriges storhetstid" (Stockholm 1914). I en not
i dagboksutgåvan uppges, att Ogier i sin latinska originaltext be ·
tecknat Mazalet såsom Mazaraeus Vasco. Se även art. "Främlim;ar
i forna tiders Stockholm" av fil. lic. M. von Platen i arbetet "Stock·
holm 1252-1952. En minnesskrift" s. 118 ff (Örebro 1951) .
Grill, a .a. s. 126.
SRP 1635 11/ 9 (s. 173).
Beträffande fallet Steinman se KrA, Am. koll. reg. 1640 25 / 2 (källan
benäget påpekad av hovr.not. J. Gillemarck), vidare samma r f. ·
1637 22/1 och 1638 14/2 samt SRP 1640 24/3 och 1642 26 /10 o.
19/ 11, ävensom RA, Biogr. (Stenman resp. Steinman) samt Slw kloster-saml. I, fol. vol. 215. - Beträffande fall~t Classon se SRP
1642 7/ 6.
RA, Oxenstiernska sam!. Brev till Axe l Oxenstierna, ser. B, odat. cc h
liksom a lla Forbes' brev i denna serie skrivet på latin. För öve r sättningen står jag i tacksamhetsskuld till arkivarien dr . s . Söder!ind.
Ahnlund, i not 14 a .a.
RA, RR 1652 16!7, fol. 1057.
RA, Handel och sjöfart, vol. 37, Dykeri och bärgning. Skrivet"cn
återfinnes icke i RR 1652 vol. Sept. Okt.
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31.
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33.
34.
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Rätteg. II, fol. 12. Inlaga från Forbes 1669 22 / 10,
RA, Oxenstiern ska sam!. Brev till Axel Oxenstierna, ser. B. Från
Alexande r Forbes, dat. 1652 4/11.
RA, RR fol. 23 f.
Rätteg. II, fol 23. På baksidan av sistnämnda dokument står: "Latinsche Explications brefwet vertera t". överensstämelsen med orig inalet är vidime rad a v bl. a. sekreteraren i K.M: t s kansli Anders
Gyldenklou.
M ed kännedom om dessa officiella belägg för den rätta namnformen
bör, må man hoppas, vidare diskussion i det ämnet vara överflödig.
Det må i detta sammanhang påpekas, att när skeppets namn förekommer i citat, användes (såväl i 1957 års artikel som i den här
f örevarande) genomgående den namnform, som originalhandlingen
har.
Den sistnämnde hette ursprungligen König och adlades Königsfels
1653 19/ 10 (RA, RR fol. 1976).
Rätteg. II, förhören 4 / 3 och 5/ 3 1670.
RA , De Ja Gardieska sam!. Brev till M. G. De Ja Gardie, ser. C:1.
Från Tobias Königsfels, dat. Riga 1656 4/ 11
Ritningen är ett arkivaliskt sett helt fristående dokument, ej åtfö ljt av missiv eller beskrivning i någon form. Notisen på dess
baksida - utförd med en för tiden normal kansliskrivarstil - säger
visserligen. att ritningen hänför sig till år 1656 men det är likväl
möjligt, att anteckningen ifråga skrivits dit vid en senare tidpunkt,
av stilen att döma dock knappast senare än 1670-talet. Man !~:an
vidare konstatera, att de å s j älva ritningen förefintliga dimensionsupp lysningarna är skrivna med en annan och mera flytande handstil än anteckningen på baksidan. S om papperet emellertid har
vattenstämplar, visserligen på grund av fuktskador och ritningen
som sådan, svåra att tyda - i varje fall för lekmannen - har jag
bett en expert på området, läroverksadjunkt G. Liljedahl, Stockholm, att om möjligt söka komma till närmare klarhet beträffande
den sannolika tidpunkten för ritningens tillkomst. Adjunkten Liljedahl , som välvilligt granskat papperet och dess vattenstämplar,
ansåg sig dock ej kunna fastslå annat än att stämplarna var av
en (i övrigt mycket vanlig) typ, som finnes tidigast belagd från
omkring 1645 och användes 1600-talet ut.
RA, De la Gardieska sam!. Brev till M. G. De la Gardie, ser. C:l.
Från Tobias Königsfels, dat. Riga 1656 15/ 10. PM rör. hans meriter.
Rätteg. I, Nr 8 b land opag. dokument (avskrift).
Ibid. fol. 105 pkt 3. Rörande Treilebens participantskap med Alexander Forbes se även RA, Handel och sjöfart, vol. 37 Dykeri och
bärgning. Hans Albrecht von Treileben (namnet stavas ofta,
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ehuru felaktigt, Treuleben) var född omkr. 1625 troligen 1· v··
arltl.
..
land , dar hans far, en från Mark Brandenburg inkommen Offi
i svensk tjänst, ägde ett par av konungen förlänade gårdar s .:el'
.. 'k VI'd l.1vgarde t 1645, deltog i danska och tyska 1- .Jalv
bl ev h an f ann
' n gen
samt transporterades efter westfaliska freden till Riga m ed gar d
Lär under fälttåget mot Polen 1655 ha erbjudits överstelöj rna:tt.
grad men insjuknade i en långvarig, "svår och hitzig feb er·· oc s
lämnade därefter den militära banan samt tillbringade två år 11- t orn.h
lands, varunder han med " undersökande av nyttiga och b erörnliga
vetenskaper vidare till K.M:ts och fäderneslandsens tjänst, t rnl<tade
[att sig] capabel göra" (RA, Bio gr. T :19). Det var härvid clvk arkonsten, som han särskilt ägnade .s ina studier. Vid svenska hii.rens
tåg genom Holstein 1657 på väg mot Jylland anmälde sig T hos
Karl X Gustav och var sommaren 1658 återkommen till Snorige.
Hans förehavanden und er det närmast följande årtiondet, fui rnst
i vad berör hans kontakt m ed bärgningsarbetena på Was a, 'it<'rspeglas i fortsättningen av denna artikel. År 1668 blev han n a uraliserad svensk adelsman. Han benämnes "Vår troman och öv(·t·sle"
i ett odaterat koncept till en K.M:ts order, troligen 1688 (RA, !<'lottans hand!. Sjöexp. vol. 8).
Treileben var en mångfrestande natur. När det inte syntes honom
vara mer att göra på Stocl<holms ström, begav han sig u tri k es.
Härunder förd e han en livlig korrespondens med rikets högs t a h<•rrar
och höll dem a jour m ed de aktuella politiska föhålland ena genom
täta rapporter, synbarligen alldeles vid sidan av våra ackred iterade
diplomater. Ahnlund berättar i en av sina här tidigare åb eropa de
artiklar (se not 14) bl. a. att T . sökte intressera Karl Gustav \Yrangel för kolonisation i Västindien under spansk oktroj, att h a n ]'yste
ett särskilt intresse för Landskrona och hemställde om fullm akt som
" borggreve" över staden och vidare, att han hösten 1682 fr å n Hamburg insände ett memorial till svenska regeringen i syfte att intressera Karl XI för sina planer att bärga en silverskatt från Peru,
som ett par år tidigare följt med en spansk gallion till botten , n är
den strandade på en "perlebank" i öppna havet i trakten av st.
Domingo i Västindien. H a n utfä ste sig t. o. m. att inom ett år
lämna konungen "tolv tunnor g uld riksdaler uti silvervaror och
stycken" under förutsättning, att en god svensk fr egatt ställdes t ill
bärgningsexpeditionens förfogande. Men tiden gick och n ågo t resul·
tat av "Trewlebens secrete expedition" synes det aldrig ha blivit.
År 1688 22/ 6 fick Treileb en förnyat privilegium, att jämt e den i
det följande omnämnde Jurgen Liberton och deras intressenter "allen a få idka och fortsätta dess invention av dykeri uti Vårt r ike
och dess underliggande provinser" . Denna verksamhet pågick till
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39.

40.
41
42.
43.

44.
45.
46.

dess Treileb en avled (RR 1699 14/ 3). I avvaktan emellertid på utgången av expeditionen till Västindi en - denna leddes av hans participant, den hollandsfödde svensk e m edborgaren och schoutbynachten
(dock ej i svensk tjänst) Isaac Heinnans - tycks Treileben ha r å kat
i ekonomisk misär. Det skall ha gått så lå ngt, enligt vad en
hans vän, kungl. räntmästaren N. Schönberg i en inlaga till K.M,t
1699 anför (RA, Bio gr. H:ll b, H eirman), att när " hans värdinna,
sal. steenbergs änka, begynte att s luta h onom porten till och v ille ettkasta hans koffert - - - kommer han till mig, såsom hans gamle
bekant utomlands och beklagar sin nöd sa mt släta tillstånd, varuti
han r å kat igenom det han här [i Stockholm] legat och sina m edel
uti H eirmans' commissioner förtärt - - - ". Schönberg tog sig
nu an Treileb en och lät honom hos sig få " kost och cammare" samt
p engar bl. a. "till egna kläder, a tt han kund e med heder visa sig
ibland fo lk". Schönberg uppger, att Treileben omsider avled "igenom en mycket hastig och oförmodelig död". Dödsåret har uppgivits
bå de till 1689 och 1690, men att döma av K.M:ts brev 1690 31/8 till
envoyen L eijonberg i London rörande det planerade silverfisk eriet
(RA, Flott. hand!. Sjöexp. vol. 8), så synes han i varje fall då ha
varit i livet. Förmodligen gick han bo rt i februari 1691, klockringnin g för honom ägde nämligen rum i Tyska ]{y rkan i Stockholm den
26 f ebruari sagda år ( SSA, Tyska församl. r äkensk. vcrif. 1690- 92
s. 541).
D etta skepps fullständiga namn var Sancta ,Sophia . Det var 164.5
flaggsk epp för riksamiral en Ove Gedde. När den under hans b efäl
stående danska es kadern på våren 1645 låg till ankars inna nför
Vinga, överfölls den den 23 maj av en svår storm, varvid flaggskeppet drev på grund och g ick förlorat.
RA , Biogr. F :15 (Forbes). "Wahrer, GrUndlicher B erich t" etc. i
" Status Causre inter Baron em Alex: Forbes et J. A. Treileben controvcrsa" (odat.). Se även RR 1G57 17/ 10.
S e not 32.
s e not 36.
RA, Bio gr. F :15 (Forbes). Hoffstedt ers och Treilebens "deduction"
till K.M:t mot Forbes (odat.).
RA, Biogr. T:19 (Treileben). Dokument rubri cerat " Stormechtigste
Konungh Allernådigste Herre", pkt I. Odat. men sannolikt tillkommet 1668 efter den 2/ 6. Jfr not 58.
RA, Riksdrotsen Per Brahes brev till Karl X Gustav 1655- 1659,
dat. Göteborg 1658 9/ 11 (Postscriptum).
Rätteg. I , fol. 38.
Rätteg. II, referenten assessor Gottbard Strijks sammanfattning av
målet ( opag.).
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47. Ibid . Förhöret 1670 5/ 3.
48. Ibid. fol. 9, intyg 1669 15/2 av sekr. Edmund Gripenhielm .
49. Ahnlund, i not 14 a.a.
50. RA, Bio gr. T: 19 ( Treile ben). Int yg av skepparen Erik Larsson
51. RA, RR fol. 184.
52. KrA, Am.koll. prat. 1662 917. -- Ett brev i De la Gardieska sam!
i RA, Brev till M . G. De la Gardie ser. C:l , nämligen frå n Treileben.
dat. Hamburg 1662 6/6 visar, att T. stod bakom Maules uppvaktnin
i amiralitets kollegium. I brevet säger sålunda T att han "J·n g
.
"'
ga
rmga kostnader haver använt och mitt fo lk till stockhalm sänder
att denna sommar det försunkna skeppet Resande JI!Ian utur :.}Ö grunden h elt och hållet upptaga låta".
53. Denne Peckell, som sannolikt var av tysk extraktion, had e vid tiden
för Karl X Gustavs fälttåg i Polen varit inspektor för de stqra
saltbergver ken i Bachnia i Galizien. Särskilt i samband med svPnskarnas belägring av det närbelägna Krakau hade h an gjort den
svenska saken stora tjänster. Han blev även av konungen föror dnad
som tillsynings man "tiber dero König!. Regalien" ("die K ön·g-1.
Stticke"). över huvud taget skall han ha "sich allerseits al s dn
treubedien ter der Crohn Schweden bezeiget" (Rätteg. I, f o l. 11 2).
Peckell följde svenska armen på marschen mot Danmark 1657. Aret
därpå sändes han från lägret vid Köpenham n till Ltibeck fö r u. phandling av handvapen. Han blev sedermera kallad till Landskron a
för att röja undan i hamninlopp et av fienden försänkta, stenlastade
skutor (ibid. fol. 106).
Sedan Peckclls deltagande i bärgningsa rbetena vid H'asa oc h le
därav härflyttade rättegångs processern a v id sven ska domstolar '·H'
tillända, vände han sig hösten 1668 till holländska regeringen r ·h
anhöll om privilegium att få taga upp sjunkna fartyg och kanon r
inom Generalstat e;·nas teiTitorium (Algemccn Rijksarchiv , H a ~·
Staten Generaal, inv.nr 6539). Peckells inlaga härom, vilken v•u·
åtföljd av ett flertal bilagor, allt på latin, har åt mig benäget översatts av arkivarien dr. S. Söderlind. Huruvida man i Holland refl<'" ·
terade på Peckells anbud, är ej känt men förefailer knappast tr ,_
ligt. Måhända var han redan förekororne n av Treileben (se s . 79'
Redan 1671 fick han för övrigt privilegium på "dy.keriet" i D anmark för en tid av 15 år. (Louis E. Grandjean, Skibbrudde ts Saga.
s. 66. Kobenhavn 1947).
54. Rätteg. I , fol. 36.
55 Rätteg. II, förhör 1670 5/ 3.
56. Rätteg. I, fol. 67. Intyg av överstelöjt nanten J. J. Wedeman och
ryttmästar en W. von Willestadt, dat. 1667 23 / 10.
57. Rätteg. I, fol. 113.
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8. RA, Biogr. T:19 (Treile ben). Jfr not 43.
5
59. Se not 54.
6o. Rätteg. I, fol. 6.
61. R A , Rådets prat. 1663 fol. 666.
62. Ibid. fol. 683.
63. Redan "några dagar" före den 12 / 8 - alltså över en veclm innan
ärendet första gången förekom i rådet - hade överste Hamilton,
enligt vad han sagda datum skriver till Kommersk ollegium (RAö,
Komm.koll . ink. hand!. 1663) varit kallad inför riksrådet Bengt
skytte, kansliråde t Johan Gyllenstier na och hovrådet Friesendor ff,
vilka "på order av K.M:t och den Kungl. Regeringen " hade "examinerat" och ställt vissa frågor till h onom rörande Alexander Forbes' privilegium . Hamilton begärde härvid att få dessa frågor skriftligt, men Skytte "nekade och avslog det, säjandes sig intet därtill
order hava, utan att jag categorice till hans propsitione r skulle
svara". Som synes samma snäva tongångar, som senare kom till
användning vid det direkta förhöret inför rådet (s. 794). Något
protokoll från denna "examinati on" inför skytte m. fl. är veterligen
ej bevarat.
64. RA, RR 1663 aug. fol. 860.
65. Den gamle Alexander Forbes var, b erättade överste Hamilton inför Svea hovrätt 1670 5/ 3, " igenom detta [av drottning Kristina
erhållna] privilegium bliven en fattig man, sitter nu i största armod i Bremen, där han tillförne var några tusen rik". överste
Forbes uppgives ha avlidit i Stockholm 1672 20/ 4 (Nord. Fam. Bok
8/1908).
66. Rätteg. I, fol. 107.
67. RA, Bengt Horns sam!. Brev till B.H. vol. 13.
68. Rätteg. I, fol. 44.
69. Ibid. fol. 8f. Treileben uppger i en inlaga till hovrätten 1667 5/ 10,
att Ped:ell även skulle haft ett förslag att lyfta skrovet (alltså
sedan d t befriats från bestycknin g och barlast) "utan kedjor och
tåg" och i stället "det med tomma tunner fylla , att skeppet av s ig
själv uppflyta skulle" (fal. 82).
70. Ibid. fol. 8.
71. Ibid. Förhör i Svea hovrätt 1668 21 / 5 ( opag. l .
72. Ibid. fol. 102.
73. Ibid. fol. 56.
'14. Bibliotekar ien fil. lic. John Rohnström har åt mig översatt de delar
av Negris arbete, som berör dennes närvaro vid dykningarn a. Dr.
Rohnström har även benäget påvisat källan "Neuphilol og. Mitteilungen" 1947 s. 100 n. l (Hclsinki 1947), vari är pub licerad en upp·
sats av Roberto Weiss, betitlad "Francesco Negri, voyageur du
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XVII: e siecle en Lapanie et au Cap Nord ", ur vilken värdefull a up
lysningar om Negri kunnat hämtas.
p.
75. Rätteg. I, fol. 114.
76. Ibid. fol. 17. Denna uppfinnin g uppges i litteratur en ha gjorts fö rst
betydligt senare av den engelske astronom en Edmund Halley (165
6
- 1742).
77. RA, Bio gr. T :19 (Treilebe n). Jfr även Rätte g. I f o l. 9 p. 2, varav
framgår, att den ifrågavar ande mannen var Anders dykare. Ol yc.
kans förlopp synes ha varit likartat med vad som kan inträff a. när
en simmare, utrustad med ett modernt s. k. snorkelrö r, tar ri k en
att tränga djupare ned än 1/ 2 m. under ytan.
'IIi. RA , Biogr. T :19 (Treileben ) .
79. Rätteg. I, fol. 45. Förhör i Nykobing -Falster 1666 15/2 med skepparen Jochim Nesse (jfr s . 810).
80. Ibid . fol. 127.
81. Ibid. fol. 101.
82. Ibid. fol 8.
83. Ibid. fol. 41ff. Ur Kämnärs rättens prot. 1665 10/ 4.
84. Ibid. Sveas hovrätts prot. 1668 21 / 5 (opag.).
85. RA , Handel och sjöfart, vol. 37, Dykeri och bärgning,
86. Rätteg. I , fol. 109.
87. Ibid. fol. 17ff.
88. Ibid. fol. 42. Rörande Treileben s omdöme om Maule se fol. 69.
89. Ibid. fol. 33.
90. Ibid. fol. 17.
91. Ibid. fol. 108.
92. Ibid. fol. 135.
93. Rätteg. II, fol. 48.
94. Rättegån g. II. Assessor G. Strijks sammanf attning "Denna alternativa actio" etc.
95. KA, Tull och accis, vol. 209.
96. Rätteg. I, fol. 93f.
97. Av Svea hovrätts protokoll 1668 21 / 5 och 22 / 5 (Rätteg. I) framf:år,
att Petre - trots att målet låg under behandlin g i hovrätten lät på Treileben s begäran förhöra, "understu ndom hos sig, understundom hos Treileben ", vissa vittnen bland dc dykare, som tj änstgjort under Peckell, varpå han avgivit för bevisförin gen avsedda
s. k. notariala ttester. För denna sin tilltagsen het blev Petre förehållen "det hans ämbete icke var likmätigt att han skulle examinera
några vittnen privatim, när actionen ligger under domarens cognition, medan han mycket därigenom pnejudice rar domaren, sorn
bäst vittnen själv examiner a kan". Saken upptäckte s genom a tt
en del av vittnena visade sig vid dessa privatför hör " icke hava
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blivit vid ett tal uta n sina vittneshy rder changera t och förändrat '',
'ämfört med vad de tidigare uppgivit inför vederböra nde domstol.
kA , Skokloste rsaml. Skriv. till K. G. Wrangel från Treileben .
98.
g9. RA, Handel och sjöfart, vol. 37, Dykeri och bärgning.
Ibid . Attest av fiskalen i Kammark ollegium Paul Aschling 1682 1 / 8.
100.
Den i skrivelsen omnämnd a leverans en till amiralite tet av T r eilebens
f. d. instrume nter m. m., som ju skulle varit av största intresse
för denna utredning att få del utav, har ej kunnat återfinna s i
amiralite tskollegie ts arkivhand lingar.
I det äldsta dokumen t jag påträffat rörande honom , en egenhän101.
digt underteck nad skrivelse till Kammark ollegium, daterad 1677
7/ 5, kallar han sig Jörgen Liebertten . Därefter och fram till 1691
i juli , då den sista anträffad e skrivelsen av hans hand föreligger
,
vilken är underteck nad Georgh: Lijbertton , kan man studera en
provkarta på ej mindre än ett lO-tal olika stavninga r. Det är endast
i ett enda fall, han k a llas Coberton. I alla de övriga, det gäller då
b åde skrivelser med uppenbar ligen egenhänd ig namnteck ning och
sådana dokument , där han blott omnämne s, heter han - med olika
d etal jvariation er beträffan de stavninge n Liberton, vilken form
är den vanligast förekomm ande. För kurasitete ns skull må anföras,
att han i en högst officiell handling till och med f igurerar under
namnet Libertin! Till dels kan ju denna mångfald utan vidare förklaras med tidens, efter vårt sätt att se, oefterrätt liga nonchalan s
m ed stavninge n av egennamn .
Kungl. Maj :ts kansli har därvid sannerlig en inte föregått med
n ågot gott exempel. Det är i själva riksregis traturet man har att
finna förklaring en till att mannen någonsin blivit kallad Coberton.
Redan i rubriken därstädes till hans år 1682 17/ 8 erhållna privilegium står nämligen "Privilegi um på dykerikon sten för George Cob erton". Men ej nog därmed. När han längre ned i en och samma
urkund omnämne s, har man kallat honom vid tre (3) olika namn,
första gången liksom i rubriken Coberton, därefter Ciberton och
sist Liberten. Återstår frågan om hur renskriva ren av RR på sm
tid över huvud taget kommit att använda stavninge n Coberton . Förmodligen ligger förklaring en härtill uti att begynnel sebokstäv erna
för L och C i den då förhärska nde tyska skrivstile n ofta var varandra mycket lika och skrivaren har måhända råkat feltyda det
koncept han fått till förlaga.
Beträffan de Libertons anteceden tia och verksamh et har en del
data stått att fastställa . Han var svensk undersåte men förmodlig en
av tysk härkomst . Hans rätta initialer var J. L., vilket kunnat b~
läggas genom hans sigill. Vidare har framgått, att h an .genom sm
hustru var svåger med viceamira len Cornelius Anckarstl Crna. Han
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synes ursprungligen ha varit fältskär (RR 1678 28 / 1) men därj äm t
har han uppenbarligen sysslat en hel del med affärsverksam hete
särskilt som importör av salt och vin ävensom medikamenter fö;
flottans behov under kriget 1675- 79. Av den ovan berörda skr i.
velsen till K.M:t 1691 framgår, att han "fört ett skepp i 2 år och
under tiden varit i England och Holland' '.
Men Liberton var även en tekniskt intresserad man. Några å r
innan han 1682 begärde och fick privilegium att verkställa dykningar vid Wasa, hade han (jfr s. 827) erbjudit K.M:t "en särdeles
invention". Av ett brev från honom, ställt till riksskattmästaren Sten
Bielke 1.678 3/ 5 (RA, Bielkesaml. ser. B), får man veta, att d enna
uppfinning bestod i "att skjuta ankartåg av under vattnet" och
avsågs då närmast komma till användning mot några utanför Göteborg liggande danska örlogsskepp, Karl XI var mycket intresserad
av Libertons förehavanden och gav myndigheterna upprepade på minnelser om att tillhandahålla honom utlovade nödiga medel fö r
ändamålet. Ja, i en underdånig supplik på hösten 1684 kan Liberton,
i samband med att han klagar över att inga dylika medel kom m it
honom tillhanda, erinra om det tillfälle "då E. K.M:t och sal. ri k sskattmästaren voro i mitt ringa hus att i nåder åskåda det ringa
jag till min deseins verk begynt haver och det allernådigst beha g·at,
såsom ock försäkrade mig om vidare kungl. nåde".
År 1684 erhöll Liberton "så general som special privilegio - - något att uppdyka" på det vid Dalarö sjunkna örlogsskeppet Äpplet.
Påföljande sommar hade han "medelst sprängande utom annat uppfått 2 :ne metallstycken" (RA, Bio gr. L:16, Liberton). Och slutligen
kan niimnas, att Liberton år 1688, när Treileben fick sitt sista pri vilegium (jfr s. 826), etablerade samarbete med denne, såsom in t re E··
senter" och hava [de] practiserat samma dykeri inti.ll dess T reileben år 1689 [jfr not 37] med döden avgick, då Liberton till intressent adjungerat sig med amiral en Anckarstierna, vilken sederm era
- --bragt verket till dess behöriga fullkomlighet". År 1699 14./3
erhöll de båda svågrarna begärd konfirmation för egen del på Treilebons privilegium av 1.658, dock simile härvid kusterna av Skåne,
Halland samt Göteborgs och Bohus län undantagas (RR).
102. RA, Handel och sjöfart, vol. 37, Dykeri och bärgning, Ifrågavarande
ansökan, som är undertecknad med namnet George Liberton, ä r
såväl beträffande texten som signaturen utförd med den i not 100
omnämnde fiskalen Aschlings handstil. På dokumentet har med an nan hand antecknats, att det inkommit till K.M:ts kansli 1682 18 1 8,
vilket datum rimligtvis ej kan vara korrekt eftersom det av sam m a
framställning föran ledda privilegiet hade utfärdats redaridagen f örut .
103. RA, RR 1682 17/ 8 (fo!. 672).
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104.

105.

R A, statskontoret till K.M:t 1681- 83 vol. l, dat. 1683 15/ 8. Någon
skriftlig framställning i ärendet från Liberton själv har ej kunnat
anträffas .
Att pundigtalet för de 26 första i specifikationen s. 814 upptagna
kanonerna har angivits till siffran 20 och icke till 24, torde kunna
förklaras sålunda.
Anda ifrån 1500-talet och fram till 1660-talet användcs i Sverige
den artillerimåttstock, som gemenligen gick under namnet "ni.irnbergermåttstocken", vilket innebar att t . ex. en kanon, som med
hänsyn ti.ll sin kaliber. (c:a 14,6 cm) betecknades såsom 24-pundig,
i själva verket hade en projektilvikt av blott 21 a 20 pund, varigenom
tillgodosågs det nödiga spelrummet mellan loppets diameter och
kulans. Men projektilernas benämning följde på den tiden likväl
pundigtalet hos den kanontyp , de var avsedda för (se s. 746). Det
mc sagda var alltså gällande, när \Vasa mottog sin bestyckning 1628.
När sedan här i Sverige en ny artillerimåttstock av svensk konstruktion infördes 1662, övergick man till att låta en såsom 24pundig benämnd kula verkligen också väga 24 pund, men för spelrummets skull gavs i stället kanonen en något större kaliber (c :a
15,5 cm). Med detta nya mätsystem kom man till att en 20-pundig
pjäs fick en kaliber av 14,6 cm - d. v. s. samma kaliber, som en
24-pundig efter det gamla systemet.
Såsom en följd av denna förändrade metod för mätning av en
kanons kaliber, var det sålunda fullt i sin ordning, att yrkesfolk,
scm hade att omhändertaga från Wnsa under åren 1664-65 bärgade "24-pundiga" kanoner kallade dem 20-pundiga i enlighet med
den 1662 fastställda måttstocken (se art. "Artillerimåttstocken"
av J. Alm i Meddelande XV från K. Armemuseum, Stockholm 1954.
Källan välvilligt påpekad av kommendör Edw. Clason).
Det var också i övensstämmelse härmed, som man 1683 rörande
den då från Wnsa bärgade gamla 24-pundiga kanonen kunde utan angivande av dess kaliber rapportera, att den var avsedd att "skjuta
20 (( svårt".
Det i Eamband med sistnämnda pjäs omtalade "korset" har avseende på en vid kanongjutning i gamla tider vanlig anordning.
I avsikt att hålla den centrala gjutkärnan (en av lera omgiven,
smidd järnstång) helt orubbad under gjutningens förlopp, träddes
i förväg över kärnstångens bakre ända en ring med 4, vinkelrätt
i förhållande till varandra sittande tenar ("korset"), allt av järn.
Anordningen kom alltså att sitta inom området för kanonens blivande kammare i närheten av stötbottnen. När gjutningen var klar,
slogs kärnan ut , medan de yttre ända.rna av kärnstöden då blev
kvar, fast ingjutna i kanonens gods. Man kan konstatera liknande
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"förskämning ", som. den av L iberton observerade, d. v. s. korrosio.
nens bo r tfrätning av sådana kärnstöd, såväl på några av d e m etallkanoner, v ilka 1920 bärgades från det vid V iksten sjunkn as k eppet
Riksnyckeln, som på den i år från Wc~sa upptagna kanonen. S amtliga dessa p j äser finnes numera i s t atens sjöhistoriska museum i
Stockholm. På kanonerna är hålen efter korset i regel fyrka ntiga
och ungefär l X l a l X 2 cm i storlek. (Rörande dåtida kan ont illverkning jfr även Th. Jakobssons utredning om "Artilleriet i Sverige" i Generalstabs verket "Sveriges krig 1611- 1632", Bil. b el II
s. 42, 241 och 338 ff. Stockholm 1938).
106. RA, RR 1683 20 / 8.
107. RA, Biogr. F:l5 (Forbes).
108. Beträffande dykarklockan s historia före 1658, alltså det år Treilt:"t.2n
införde d en i Sverige, hacr litteraturen på området egentligen e j
mycket av exakt värde att komma med. Om man bortser från mer
cllecr mindre fantasirika berättelsecr om förekomsten av dylika r edan
under forn- och medeltiden, och söker finna belägg för att en dykarklocka verkligen kommit till användning vid bärgning av v rnk gods, så torde en av italienaren de Lerena på 1500-talet konstruernd
kiocka kunna anses vara den första av någon praktisk betyd else.
Dykningar företogs med den vid vraken av ett par i Nemisjön
sjunkna fartyg - Caligu las "pleasure galleys" - och skall ha V<lr it
framgångsrik a. En fransman vid namn Barrie uppges år 1640 h a
använt en dykarklocka (av okänd typ) för liknande ändamål n ära
D ieppe. De äldsta uppgifterna om i brittiska farvatten verkstä llda
dykningar med hjälp av klocka gäUer den s. k. Tobermory b 11 ,
vilken först år 1665 kom i användning och då för undersöknin gar
av en gallion, som på spanska armadans dagar hade spräng t" i
luften och sjunkit i Tobermory Bay vid ön Mull på Skottlands v äst kust. Man skall ha lyckats bärga 3 kanoner från vraket - en
skäligen "little success" enligt nutida engelsk sakkunskap . Verkställda forskningar om vem som var den verklige uppfinnaren t ill
sagda klocka, syns ej ha givit något resultat.
slutligen må uppmärksam mas, att inga uppgifter föreligg er om
på vilka arbetsdjup de ovan relaterade dykningarna har ägt r um,
utom vad beträffar vraket i Tobermory Bay. Enligt en rapport fran
något senare företagna bärgningsarb eten där, skall djupet till vrahet
vid lågvatten ha varit 9 famnar, sålunda blott hälften mot vad de
samtida svenska dykarna hade att bemästra. (Källor: W. B cebe,
Half Mile Down, sv. övers.: 923 meter under havsytan, Helsingfors
1937; Robert H. Davis, Deep Diving and Submarine Op~rations , London 1951; Under-W ater Exploration, eng. övers. av P h . Dieles a rbete, London 1954; Bo Cassel, Dykning och dykare, Stockholm 1957 ) ·

FORTECK NING
·· r de dykare m. fl. som län o- re eller kortare tid deltagit i bärgnings"ubet ena
ove
o
vid W' asa under åren 1663-65," i den man
. d c ..ar, t1'll na111net k :tn d :t.
(Sammanställd ur ett flertal olik,~ kallor 1 Ratteg;, I)
Abraham Eriksson från Arboga (kallas aven Abraham dykare och "Abraham
järnbärare").
.
..
.
Anders Amundsson (benämnes 1 en kalla fehkngt Gudmundsson) .
And ers Andersson, dykare från Vadstena.. d , . ) }sannolikt sa mma.
Anders dykare (höll på att omkomm:t v1d yKn111 g ·
Erik dykare.
Erik Larsson, pipare .
H ans Olofsson Pijhl.
.
.
.
}
H ans skomakare, var Peckells medhjälpare v1 d t~llverknmg
samma .
av skinnkläder m. m.
Andersson, timmerman.
. .
.
...
d
" 8.
J acob Bertilsson,
Johan
dykare från (;öteborg (hade vant 1 Treliebens qanst se an 16 J ,
var aldrig i Peckells tpnst).
Johan Finne .
.
o
• .
}samma.
Johan Hindriksson (Hmdersson) fran Osterbotten. ,
,
Johan Nilsson Print z f~ån O.stcrbotten, "Cronones Batzman .
Johan Wiek dykare fran Goteborg.
.
h d
Lars Anders;on, dykare fr ån Göteborg (varit i Treilcbens tjänst sedan 1658; a e
vid en dykning vid Wasa "så när drunknat efter vattnet gtck genOr!l
kläderna").
. .
···
d
1658'
Nil s Nilsson, dykare från Göteborg (vant 1 Tret.1e b ens tJanst
_se an
J.
Olo f Ambrosison, dykare från Göteborg (vant 1 Tretlebens tpnst sedan 1658).
Olof i Sikla.
\samma .
Olo f Mattsson. l
·
källa felaktigt Hansso n;
Olof Larsson, "Cronones B.åtzman" (benämnes 1
en
varit i Tretlebcns tJanst se dan 1658).
.
Olof Olsson (Olofsson), dykare från Göteborg (v:tnt i Treilcbcns tj,inst sedan
1658; kallas ofta blott "Olof dykare").
Staffan Eriksson, mölnare, "Cronones Båssman".
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Th e warship Vasa, her disaster in 1628 and
the 17th century salvage operations on her
wreck.
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nr 12 (mellan Andreas Peckell och Hans Albrecht von Treilcbe n)
RAO, Svea hovrätt, Liber causarum 1669, vol. 120 pars 6, mål
nr 3 (mellan J ames Forbes å sin faders vägnar och Joh an
Hoffstedter von Kiihnberg)
Skeppund
Svenska riksrådets protokoll
Stockholms stadsarkiv
(skål)pund

English summary by ANDERS FRANZE:N.

In the y ear 1628 the Sw edish ::.i a vy suffered som e very severe
casualties.
N o less than three capita! sh ips were lost.
The largest of these - the Vasa - sank in Stockholm Harbour
just when she hacl set sail for her maielen voyage on 10th August,
1628. As th e Vasa sank undamaged in the protectecl harbour, extensive salvage attempts '..vere immecliately startecl on her wreck.
It was be liev ecl possibl e not only to recover her guns and oth er
valuabl e equ ipment, bot also to raise the whole l ,GOO-ton ship from
18 fath ams of water.
\Vith the help of a eliving bel! and all kinds of special "instruments ", most of her heavy armament was fina lly brought to the
surface - an extraorclinary achievement which seems increclible to
modern salvage exper ts.
All attempts to raise the whole ship dicl - of course - fail and
when no more could be clone, the wreck was abanclonecl and its exact
positi on forgotten until 1956 when the Vasa was locatecl and iclentified.
How the ship was found is clesrcibed in N o. 5~~1957 of this magazine.
In order to realize his far-reaching plans in N orthem Europe,
King Gustavus Adolphus (1611- 1632) neecled a strong navy.
In January 1625 the King orclerecl four warships to be built in
Stockholm by Henrik Hybertsson, chief naval architect of th e Royal
Dockyard which in those days was situatecl near the present Grand
Rotel, opposite the Royal Palace.
One of these ships -- the Vasa - was probably launchecl in 1627.
In the spring of 1628 she was moved to a place near the Royal
Palace where she receivecl her ballast and armament
She carriecl 64 guns which were of th e fo llowing types:
48 24-pounders
8
3-pounders
2
1-pounclers
6
mortars
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All these guns were made of bronze and hacl a total wciohl () f
m:arly 80 tons.
The number of the ship's crew and when they came on board is
not known exact ly.
An early estimate of the n ecessary crew for this ship is 133 sail ors
and 300 so lcli ers.
The following men on board the Vasa are known by nam e:
,..,

Söfring Hansson, Captain and master of the ship
Petter Gierclsson, Lieutenant
J oen Larsson, Chief Gunner
Jöran Matsson, Skipper
Per Bertilsson, Chief Boatswa in
Erik Jönsson, Chi ef Ordnance Officer
Hans Jonsson. Dockyard Captain
On a fine Sunday afternoon on the 10th of August, 162 ~. iust
after vespers in the Great Church, the Vasa was warped fro m . the
Royal Palace clownstream towarcls th e light breeze from the Sllul hsouthwest.
\Vhen she hacl come close to "Söclermalm", the following- sa ils
were set:
Fore-topsail
Main-topsail
Foresail
M izz en
Sucldenly a small squall came and the ship heelecl over to port.
The sheets were now tend ecl but the wind was not strong enough
to p u 11 them through the ir blocks.
Erik Jönsson went below in order to haul the guns to \\ indward to counte ract the list.
It was too late, h owever; the list increasecl and the water ,,·as by
now entering the lower gun-ports, and 100 yards S~)Uth of Beckholmen, Gustavus Adolphus' mightiest ship went down with all he r
flags flying. This happened about 5 o'clock in the afternoon.
Many boats soon came to the spot, but very little could be do ne.
Th e number of people clrowned is not known.
This was a national catastrophe witnessed by many people fro m
the shores of Stockholm.
The master of the ship was immediately put into jail and quest ioned in t he lZoyal Palace, and a detailecl report was written to the
King who was in Prussia, leading the campaign against Pol anu.

An extensive court-martial was startecl, the recorcls of which are
parti ally preserved.
Th ese t ri als, how ever, led nowhe re and nobody seems to have been
puni shed. One must bear in mind th at the King him se lf hacl approved the main dimensions of the ship, and moreover the opinion of
th e chief des igner Henrik Hybertsson cou ld not be obtained, becau se
be diecl in 1627. One general opinion in this matter seems to have
been th at the Vasa was extremely crank.
She was said to h ave been too narrow and too sharp in her bottom.
Accorcling to this opin ion, th ere was not room enough to get the
ballast in.
ecessary
11
On the other hand, the Jowe r gun-ports were alreacly so near the
water t hat no mor e ballast cou lel be taken in for t hat reason .
lt is interesting to note that the important question of why the
gun-ports were not closecl in time, cloes not seem to have been touch ecl
upon at the trial.
The prosecutor of the court-martial was probably near the truth
when he said that th e sh ip's proportions were wrong.
Only three days after the disaster the B ritish engineer Ian Bulmer
was granted perm ission to salve the sh ip. His conelitians were: "no
cure, no pay" .
Bu lmer's permission represents p robabl y the fi rst official privilege of sh ip salvaging in Sweclen .
Ian Bulmer, however, only managecl to put the ship on an even
keel, which indeecl is a goocl thing for the present salvage proj ect.
In 1629 the work was resum ed by the Royal Navy.
It is interesting to note that elivers in fact were employecl at the
salvage operations as early as that year.
All li fting attempts, however, fa ilecl because "the instruments were
not strong enough. "
During th e following decad es many Swedish and foreign experts
obtainecl Royal perm ission to salve the ship or its. valuable outfit,
but all efforts were 111 vau1.

Now Lieutenant Colonel I-lans A lbrecht von Treileben comes in to
th e picture. He was born in Sweden about 1625. During the campaign in Poland 1655 he contractecl a serious clisease and left the
arm y.
After tbat he spent some years abroacl, study ing variou s aspects of
technology, but h e was mainly interestecl in th e art of cliving. In 1658
he cam e back to Sweden where he was able the same year to re-
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cover some of the guns f rom th e Danish flaoship
" , '/' Ila
t:.
J o f t. Gothenburg .m 18 fathams of water.
sun--:
yea r in th e history of d··. 1t-.
That makes 1658 a very important
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· "vmg an s 11p salvage, because 1t seems to be the first time a c!1·, ltl
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b e Il was successfully used at such a great depth.
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the
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Von Treileben was now eager to try
1
h er _valuable bronz e guns, a lthou gh he hacl no experience of t~~~
turbtd water of the Stockholm ha rbo ur.
The privilege to work on the Vasa was since 1652 hele! J n the
Sco~tish Colonel Alexander Forbes, now in Swedish service, so rm
Tre tieben employed himself successfully with other ship sah·an ltl
"
Sweden, Dutch and Danish waters.
<
Vasa
the
in
interested
also
expert.
lvage
sa
In 1663 a German
· lille
to Stockholm.
H is name was Andreas Peckell and he was r eal.istic enouo h not
to think of lifting _th e whole ship \Yith her heavy equipment \ it h
all klncls of comp_lt catecl instruments mountecl on Ion g poles. h<: 'Il·
tenclecl to tear otf the clecks from the ship and r each wh at l;n ·
belm.v them.
After many complicated negotiations . von Tre il eben managn to
get Forbes's old privikge to salve the Vasa transferred to hi m,tJi
with Peckell as his assistant.
~n the _autumn of 1663 the work Ilegan under Peckell's superv i, un .
. fhe d1ve~·s reported the wreck to be coverecl with a big he<1 p of
ttmber, chams, anchors, rigging, etc. as a result of earlier li i ng
attempts.
It took the whole winter to clear the wreck so tbat the salvag,~ oi
the guns coulcl hegin.
~ow the eliving was carried out, is clescrihecl in cletail by the J tal an
pnest and exp lorer Franscesco N egri, who visited Stockholm in 1 ;(J ;~
on his way to the No rth Cape. I n his "Viaggio Se!tentrionale" ! !'adova 1700) h e gives u s a realistic pictu re of hO\-v the div er '' ·re
dressecl in a watertigh t, flexible leathcr suit and how h e enterecl 1 he
d~v ing-bell, which ,_vas made of leacl, 4' and 2" high, with a squ re
p1ece of lead l1angmg 20" under the rim of th e bel! fo r the dner
to stand on.
The cliver hrought a 6' Iong boat-hook \Yith him . I·le was then
lowered to the wreck where he \\'Orked fo r a quarter of an hour.
The diver_ coulcl give orders to th e people on the surface by pu lli ng
a rope whtch went around the rim of the bel!.
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Later Peckell im proved the d iving technique consiclerably by introducing a method of supplying fres h air to the bel! wi th the help of
wooden casks which cloublecl the divers' working-time.
In the literature of cliving, this invention is ascribed to the B ritish astronomer E dmuncl Halley (1656-1742).
On the 1st of A pril, 166-±, the f irst gun was brought to the su rface by one of von Treileben's elivers from Gothenburg. vVhen most
of the gun s f rom the upper cleck hacl been recovered, a new method
was introclucecl by Peckell to bring the guns out of the gtinports .
Bow this was clone is not fully understoocl, but it seems almost unbelievable that it was possible to clear a 2-ton gun out of its port from
a primitive diving-hell in th e cold and darkness of 18 fathams of
turbid water.
During 166± and 1GGG most of the ·guns were recovered, but at
an early stage of the \\·ork Peckell and von Treileben parted company and soon von Treileben was the unrivallecl leader of the operations. This breakup led to very extensive legal proeecdings between the two men. The records of these proeecdings have been a
most valuable som·ce of information concerning these interesting
achievements.
It is not known exactly how many guns were brought to the surface, but an old Customs certificate shows that 53 guns from the
Vasa were exported in 1665, which leaves 11 guns. One of these was
reco verecl as late as 1683 and another was brought up in September
1958.
Since the Vasa was a largc warship which went clown when fully
equippecl fo r a long epedition, she must have carriecl a large amount
of all sorts of stores and equipment which were necessary for some
400 people to live and fight. As she \\·as the flagship of her squadron,
she cloubtless carried, for example, a large sum of money on board.
Accorcling to old documents, however, nothing but the valuable
bronze guns was salved. Thercfore, it is not impossible that we will
see the sunken treasure chest break surface in the Port of Stockholm!
Du ring hal f a centm·y the elisaster of the V asa and the salvage
operations on her wreck attractecl considerable international interest.
The Vasa pro je et of today, under the leaclership of Commodore
Edward Clason, has also aroused world-wide interest. It is only to
be hoped that the necessary money can be raised to complete the
salvage of the entire ship, an impossible achievement for those who
tried in the 17th century, in spite of their scarcely credible, technicai
and personal efforts.
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submari ne " vacuum cleaner·s "
l'lygts d r ä n kbara länspumpa t· har ett ' ~ idst r äckt
a r betsområde . P å ~e n are tid ha1· ma n t ex använt
B- 200L til l "fr i lägg ni ng" av fartygsvrak .

Flygts submet·siblc draina~;c llUID l)S haYe many
app l icat ion s . For instance, they have rccc nlly come
into usc in sahage operations o n wrecked ships.

B-38L, vikt. 33 kg
200 lfmi n Y id l O
m

vp

B-150L, vikt 560
kg 2.700 l/min
vid 40 m vp

B:"soL, vi1:t7Skg
150 ljmin vid 10
m VD

B-801Vlarin,

vikt

65 k~t /GO ljmin
\·iC:I .1.0 rn vp

B-200L, vikt 560
kg 7. 000 l/min
vid 20 m v p
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