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D en  juni  kantrade, exploderade och sjönk 

regalskeppet Kronan utanför Ölands sydöstra 

kust. Orsaken till kantringen var sannolikt att 

skeppet förde för stora segel under vändningen genom 

den hårda vinden. Kronan förliste under det inledande 

skedet av en sjöbatalj mellan den svenska och den för-

enade dansk-holländska fl ottan, som i historieböcker-

na fått namnet ”Slaget vid södra Öland”. Slagets följ-

der innebar den största fartygskatastrofen i svensk his-

toria. Inte bara Kronan, utan även regalskeppet Svärdet 

gick förlorat. Totalt omkom ungefär  man i batal-

jen. Två fartyg, Neptunus och Jernvågen, erövrades av 

fi enden och fördes i triumf till Köpenhamn. 

Mer än trehundra år senare, den  augusti , upp-

täcktes Kronan av Anders Franzén –  samme man som 

 lokaliserade regalskeppet Vasa – tillsammans med 

tre medarbetare.  Vraket vilar på  meters djup,  kilo-

meter öster om byn Hulterstad på sydöstra Öland. År 

 påbörjade Kalmar läns museum de marinarkeolo-

giska undersökningarna av Kronans vrakplats som på-

går än idag.

Bild av vardagen
Vid utgrävningarna av Kronan har en bild av stormakts-

tidens vardag växt fram. Kronans tid var en tid då grän-

sen mellan militärt och civilt var diff us. Örlogsskeppen 

var en blandning av palats och krigsmaskiner, och makt-

eliten gjorde parallella ämbetsmanna- och offi  cerskarri-

ärer. Ombord på krigsfartygen bars inga uniformer, utan 

ståndsmässig, civil klädsel beroende på ur vilken sam-

hällsklass man kom. De fl esta i besättningen rekryte-

rades ur bondebefolkningen; båtsmän från Åland och 

Öland, knektar från Västerbotten.

Regalskeppet Kronan 
visar stormaktstidens vardag

Flera kistor som tillhört befälen ombord, har påträffats på Kronans vrakplats. Att lätta på locket efter 330 år på botten, är som 
att resa rakt in i 1600-talet! Tack vare Östersjöns bräckta vatten är föremålen anmärkningsvärt välbevarade.

När regalskeppet Kronan förliste år 1676 konserverades en bild 
av stormaktstidens vardag. Mer än trehundra år senare kan vi 
ta del av denna bild, tack vare Kalmar läns museums marinar-
keologiska arbete. Förhållandena i Östersjöns bräckta vatten har 
gjort att föremålen har bevarats anmärkningsvärt väl.
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Skeppet hade sju däcksnivåer. Uppifrån räknat var 

det hyttdäck, skansdäck, övre däck, mellersta däck, und-

re däck, trossdäck och hålrum. Med sina - ka-

noner, samtliga av brons, utgjorde Kronan -talets 

tyngst beväpnade örlogsskepp. Sedan upptäckten  

har hittills  kanoner bärgats från vraket. De tyngsta 

väger närmare  ton styck!  Redan åren - bär-

gades inte mindre än  kanoner från vraket med hjälp 

av dykarklocka. En i sig anmärkningsvärd prestation, 

mer än etthundra år innan syrets upptäckt!

Hittills har närmare   föremål bärgats från 

vrakplatsen. Den mest banbrytande upptäckten gjordes 

, då symmetriska skulpturuppsättningar påträff a-

des i ursprungligt läge i amiralskajutan akterut på övre 

däck. Möjligheter till exakta rekonstruktioner av miljö-

er i skeppet hade för första gången påvisats.

Vrakplats i öppet hav
Kronans vrakplats är belägen i öppet hav. Ur väderleks-

synpunkt är området ett av de mest utsatta i Östersjön. 

Det exponerade utsjöläget har dock den fördelen, att det 

har skyddat vraket från plundring och annan medveten 

förstörelse och exploatering. 

Förhållandena under vatten är gynnsamma. Ström-

marna är svaga och sikten god, främst beroende på av-

saknaden av vegetation och föroreningar så långt ut till 

havs. Dessutom bidrar den ljusa sandbotten till god ljus-

refl exion. Bottensedimenten runt vrakplatsen består av 

ett ytligt, - dm tjockt sandlager över en fl era meter 

tjock, svårgenomtränglig moränlera. 

Vraket av Kronan ligger i nord-sydlig riktning, med 

aktern i norr. Av skrovet återstår två tredjedelar av ba-

bords skeppssida från aktern förut. För om stormas-

tens fot, i höjd med lastluckornas läge, är skrovet av-

brutet och förpartiet försvunnet. Sannolikt separera-

des för från akter i samband med explosionen som fö-

regick förlisningen. 

Stort kulturhistoriskt värde
Det är fl era faktorer som gör att fyndet av Kronan har 

ett stort kulturhistoriskt värde. Vi vet exakt när fartyget 

förliste, vilket gör att vi vet att alla fynd som bärgas an-

vänts på samma plats vid samma tillfälle. Kronan sjönk 

fullt utrustat, medan exempelvis Vasa, som många kän-

ner till, förliste outrustad på sin jungfrufärd. Även ur 

marinarkeologisk synvinkel skiljer sig de båda örlogs-

skeppen åt markant. Kronan undersöks med undervat-

tensarkeologiska metoder, medan Vasa var föremål för 

en regelrätt bärgningsoperation med en efterföljande 

utgrävning ”i luft”.

Det material som bärgas från Kronan har bevarats 

anmärkningsvärt väl. Det beror till stor del på den låga 

salthalten i Östersjön, med få nedbrytande organismer 

TEXT Lars Einarsson, Kalmar läns museum

TEL 0480-45 13 50

E-POST lars.einarsson@kalmarlansmuseum.se

Så avbildades 
kungen! Den 155 
cm höga träskulp-
turen föreställer 
sannolikt den 
svenske kungen 
Karl X Gustaf 
(1622-1660), 
iförd romersk 
triumfatordräkt. 
Skulpturen var 
ursprungligen 
placerad utvändigt 
i skeppets akter.

jämfört med saltare havsområden. Eftersom fartyget 

sjönk fullt utrustat har en mycket stor mängd utrustning 

kunnat bärgas. Fynden har också stor variation vad gäller 

dess sociala och geografi ska ursprung, vilket gör vrak-

platsen mycket intressant ur historisk synvinkel.

Mycket kvar att göra
Utgrävningen av Kronan är indelad i tre faser. Den för-

sta fasen, som pågår idag, påbörjades  och beräk-

nas vara avslutat om  till  år. Den innebär en to-

talutgrävning av själva vrakområdet, som är  gång-

er  meter stort. Hittills har cirka  procent av om-

rådet undersökts. Nästa fas blir en skeppsteknisk doku-

mentation av det blottlagda skrovet. Detta kommer att 

ta ungefär ett år. 

Den sista fasen i utgrävningen är en bärgning av den 

bevarade babordssidan. Genom att göra det skulle den ut-

vändiga skulpturen kunna rekonstrueras i sitt ursprung-

liga läge. Det är ännu inte klart om denna bärgning är 

möjlig att genomföra. Om inte kommer undersöknings-

arbetet att avslutas med att täcka över vraket. 
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