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___________ Arbetet på botten 
n togs ett mindre schakt 
lrt utanfår styrbordssi-

s ytterligare omfattande 
lr av den centrala vrak
områden. I vrakets får
tdes inga bevarade kon
ler fynd bärande lager. 
mnolikhet är fårskeppet 
lknaden av fyndbärande 
kså området omedelbart 
ns akter. 
nde undersökning gjor
den utfallna babordssi
är konstaterades en stor 
av fåremål, främst av 

är, men även personliga 
Dessutom påträffades 

:i invändiga skulpturer i . 
äge. 
samma område avtog 

,en kraftigt i höjd med 
l största sannolikhet är 
l mot vrakplatsens cen
,åvisades tecken på ett 
ssidans längdriktning. I 
minskade framkomlighe-

p g a stora koncentra
llror. 
lock klar. När Kronan vid 
mtrade åt babord måste 
mål ombord ha fallit åt 

r också att det mesta av 
tillhörigheter, . fårråd 

ör ligga gömt i sanden 
edsjunkna babordssidan. 

Peter Norman 

DET SLUTLIGA BEVISET: Ett stort 
tennfat tillhörande amiral Lorentz Creutz 
hittades i vraket sommaren 1983. Initialerna 
LC är kompletterade med makans initialer 
ED - Elsa Duwall. Tennfatet blev ett av 
de avgörande bevisen for att det är Kronan 
som undersöks. Marinarkeolog Lars Einars
son med det starkt deformerade och missfär
gade fatet framfor sig under registreringsar
betet. 

-
~ • 

DEN STORA GÅTAN: Ingen kan idag 
säga hur Kronans väldiga skrov har kunnat 
brytas ned till de rester som nu återstår. De 
fyra teckningarna är ett forsök till rekon
struktion som bygger på antagandet att skro
vet ligger mycket ytligt och att skeppet "klu
vits» i två delar)' av sryrbords sida återstår 
endast fragment. En annan teori är att sryr
bords sida fallit in mot vrakplatsens centrum. 
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Många tennföremål har fått liv ge
nom att vi under konserverings

arbetet funnit tillverkningsstämplar, 
graverade monogram och bomärken. 

På både trä-, mässlngs- och tenn
föremål finner vi dessa ägomätken, 
några i kombination med årtal. Ge
nom studier av dem kan vi förhopp
ningsvis knyta dem till de personer 
som seglade med Kronan och som haft 
föremålen i sin ägo. 

Namn på hantverkaren - mästaren 
- får vi också reda på och kan på så 
sätt bidra med kunskap om ytterligare 
alster som de tillverkat. 

Att identifiera tennstämplar innebär i 
regel inga svårigheter, de återfinns 
både i Bruzellis och Löfgrens detalj-

.. 
STAMPLAR, 

MONOGRAM 
OCH 

•• 

BOMARKEN 

DET STORA FATET: Det hittills största 
fatet som hittats - 315 mm i diameter - är 
tillverkat av Adam Weigang och är 3-stämp- . 
lat. Han var kanngjutare i Stockholm mellan 
åren 1661-77 och hade som mästarstämpel 
tenntecknet flankerat av . initialerna A W i 
normalsköld med bård. Stadsstämpeln bestod 
aven krona i samma slags sköld. Mitt emot 
stämplarna är bokstävernaJHS, BHD och 
årtalet 1673 i bladornament ingraverade. 

-.- '/.... ~ 

rika publikationer. De graverade ini
tialerna och bomärkena medför där
emot större problem. Intressanta men 
tidskrävande studier i arkivmaterial är 
nödvändiga. 

Tidigare har konstaterats att föremål 
från Kronan av både .II1åssing, silver 
och tenn visat på stor hantverksskick
lighet och tennstämplarr~a visar att 
även hög tennhalt har använts vid till
verkningen . 

Under 1600-talet blev det vanligt att 
i Sverige stämpla tennvaror med 3-
stämpling, 2 mästar- och l stadsstäm
pel, för hög kvalitet. 

En krönt ros på baksidan i kombina
tion med 3-stämpling indikerade en 
ännu högre tennhalt - cirka 95 pro-
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_------------Fynden till ytan_ 

DET MINDRE FATET: Ytterligare ett 
fat - 280 mm - har samma initialer men 
utan årtal samt en treudd graverad på brät
tets undersida. Mästarstämpeln består aven 
druvklase flankerad av bokstäverna H och M 
ikontursköld. Stadsmärket är en krona, lika
ledes en kontursköld och står for Stockholm. 

Mästaren Hans Moritz var verksam i 

cent - och var förbehållet de allra 
bästa tennvarorna. 

Bruksvaror hade som regel 2 stämp
lar och innebar sämre kvalitet tenn, 
större inblandning av bly. 

Hittills har vi fått kännedom om tre 
hantverkare som fått leverera sina 
tennvaror till Kronans officerare. Säker
ligen kommer fler att fåras till skaran 
och genom ytterligare studier i arkiven 
kommer kanske ägarna att identifie
ras. 

Gunnel Werner 

Stockholm mellan åren 1652-88 och inneha
de verkstad sedan 1659 vid Stortorget. Av 
hans efterlämnade alster att döma tycks pro
duktionen ha varit ganska omfattande. Ljus
stakar,fat och tallrikar är kända. En av " 
dessa tallrikar är i detta sammanhang sär
skilt intressant, då den är graverad med två 
vapensköldar, nämligen Björnrams och Stål-

EN KRÖNT ROS: Några av ett dussin 
flata tennfat - 230 mm i diameter - bidrar 
med intressanta stämplar. Faten ser alla li
kadana ut och tycks vara tillverkade av sam
ma tenngjutare fast bara en del av dem är 
stämplade. Tre stycken är stämplade på un
dersidan med bara en krönt ros med initialer
na IFK, två har både ros och 3-stämpling, 
två bara 3-.5'tämpling. Fem stycken har inga 

arms samt initialerna AM. Som bekant var 
amirallöjtnant Arvid Björnram med på Kro
nans skans när skeppet gick under. M skulle 
stå for hans syster Märta. På mödernet här
stammade Arvid och Märtafrån släkten 
Stålarm. 

. synliga stämplar alls, men några av dem är 
ännu okonserverade och kan ha stämplar som 
ännu inte är frampreparerade. Mästarstäm
peln har inte återfunnits i tryckt publikation, 
men Birger Bruzelli i Örebro har vänligt 
meddelat att stämplarna tillhör en mästare 
Jochim Friedrich Kruger i Stettin och han är 
tidigare representerad i Sverige endast aven 
dopskål i Ekers kyrka i Närke. 
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TENN 
•• 

FORE • • • 

• • • OCH EFTER KONSERVERING 

r ennfåremålen utgjorde en mycket 
intressant och spännande mate

algrupp. Föremålens storlek vari e
lde från små knappar till en cirka tre 
~cimeter hög flaska och stora tennfat. 
.orrosionsbildningen var också my c
:t skiftande och annorlunda än den vi . 
mars är vana att arbeta med. Meto
:rna för konserveringen blev därför 
:kså olika och anpassade till objek
n. 
Ett gemensamt drag hade emellertid 
gott som alla tennfåremålen; de var 

ycket välbevarade. 
De utsökta små tennknapparna, an-
1gen släta eller med varierande de
,r, vållade oss till en början bekym
er. Svart, tät och hårt sittande be-

FLASKA OCH TALLRIKAR: Några 
exempel på mycket välbevaraddennforemål. 
Flaskan har inga stämplar men däremot ett 
graverat namn och årtal: Rolof Ionson Fos/ 
1643. 

läggning fanns på alla och kunde inte 
lösas kemiskt med EDT A-lösning (et y
lendiamintetraättiksyra) som annars 
används. 

Genom att i litteraturen studera oli
ka konserveringsmetoder kom vi fram 
till en elektrolytisk rengöring med fem 
procent natriumhydroxid. De lösta 
korrosionsprodukterna borstades bort 
med mjuk mässingsborste under rin
nande, avjoniserat vatten. 

Tiden för den elektrolytiska behand
lingen varierade från några sekunder 
till 2-3 minuter, beroende på hur hårt 
korrosionsprodukterna satt. Knap
parna urlakades i avjoniserat vatten, 
torkades med varmluft och borstades 
med mjuk fiberborste. Resultatet blev 
överraskande bra. Ytan var, med någ
ra undantag, mycket välbevarad, slät · 
och blank. 

Den stora tenn fl askan - vars innehåll 
"kluckade" - hade en sprickbildning 
på ena sidim och ett lit~t hål 'mellan 
vägg och bott~n. Lite av innehållet 
läckte ut, sakta men fullt märkbart. Vi 
luktade och smakade och fantiserade 
över vad det kunde vara får vätska. 



den elektrolytiska behand
\,vanerade från några sekunder 

beroende på hur hårt 
IIonsDrodllktprn. satt. Knap-

~~.rennllaskan - vars innehåll 
hade en sprickbildning 

och ett litet hål mellan 
Lite av innehållet 

fullt märkbart. Vi 
och fantiserade 

vara ror vätska. 

-', 

, Inte ens med den livligaste fantasi 
, ~unde vi känna annat än dyigt vatten'. 
Det visade sig också vara fallet när vi, 

"får att kunna konservera flaskan och 
:,då locket inte gick att öppna, borrade 
ett hål upptill och ett i botten och 
släppte u t innehållet. 

' Flaskan låg ett par veckor i avjoniserat 
vatten, som byttes varje dag, får att 
lösa salter och slam som fanns inuti. 
Ytan behandlades därefter med 0,5 
procentig EDT A-lösning och borsta
des med mjuk mässingsborste tillsam
mans med quillajabarklösning och en 
aning pimpstens mjöl. 

Flaskan såg i detta skede fin u t med 
en ' matt, ljusgrå yta men locket satt 
fortfarande fast. Dels tyckte vi det var 
rorargligt, dels - och det viktigaste -
var det från rengörings- och bevaran
desynpunkt mycket olämpligt. 
'. EDTA-lösningens koncentration 
ökades till 2 procent och flaskan pla
cerades tillsammans med lösningen i 
en stor ultraljudsvibrator. Efter att ha 
vibrerat i 85 minuter togs flaskan upp 
och locket kunde med stor fårsiktighet 
skruvas av! 

Sådana ögonblick är det tålamods
prövande konserveringsarbetets höjd
punkter. 

Gängorna i locket och på halsen 
hade en beläggning, som kunde av
lägsnas med hjälp av EDTA löst i cel
lulosaklister. Denna "pasta" används 
när endast fläckar eller begränsade 
partier skall rengöras . 

Locket hade inte skruvats av och på 
många gånger sedan flaskan tillver
kats. Det märktes på de välbevarade 
och skarpa gängorna. 

Den behövliga rengöringen inuti 
flaskan kunde nu göras. De uppbor
rade hålen, som gjorts koniska, .sattes 
därefter igen med koniska proppar av 
tenn, som limmades fast. 

Tennfaten var svårbearbetade både på 
grund av sin storlek och korrosions
produkternas art. Det största fatet 
hade en jämn yta men med en svart 
och hårt sittande beläggning. De 
mindre faten var skrovliga och under 
ytan var tennet upplöst och porösa 
korrosionsprodukter kunde skrapas 
bort. Korrosionen hade åstadkommit 
frätgropar i metallen. Medan det 

TENNKNAPPAR: En intressant och rikt 
representeradjjndgrupp är tennknappama . 
Den nedre bilden visar deras 'utseende flre 
och efter konservering. 

största fatet behandlades med EDTA
lösning, pimpstensmjöl och roterande 
mässingsborste åtskilliga gånger, an
vändes skalpell och fint pimpstensmjöl 
på de mindre faten . 

Sedan alla fårernåI urlakats och tor
kats fick ingen ta i dem utan bomulls
van tar. Händernas sal ter och andra 
ämnen avsätter sig på metallen och 
befrämjar korrosion. 

Föremålen är inte ytbehandlade, då 
lack och dylikt stänger in eventuell 
fukt och fåroreningar. Det är därfår av 
största vikt att fårernålen fårvaras torrt 
och i en temperatur som inte. under
stiger + 13 grader. 

. Gunnel Werner 
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