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Historien tar sin början i början på 1920-talet. Då fanns det en rad bolag som hade specialiserat sig 
på att hitta fartygsvrak, som man sökte tillstånd för att få spränga och sedan ta hand om innehållet. 
Dels kunde det röra sig om bronskanoner, dels om träet som användes till svarta ekmöbler som var 
på modet då.
Journalisten och historikern Nils Ahnlund publicerade en artikel den 29 augusti 1920 i Svenska 
Dagbladet där han pekade ut att Vasa låg på botten i Stockholms Ström ”mellan Tegelviken och 
Beckholmen”, alltså precis där Anders Franzén hittade vraket nästan 40 år senare.
I samma veva ansökte bröderna Olschanski hos myndigheterna om att få ”bärga” Vasa. Olschanskis
hade kommit från Polen via Oskarshamn och slagit sig ned i Djursholm.
Bröderna var ute efter Vasas 104 kanoner, som totalt innehöll 70 ton koppar.
Bröderna fick nobben av myndigheterna, inte för att man var rädd om Vasa, utan för att skeppet låg 
mitt i farleden och myndigheterna såg en massa trafiklogistiska problem.
Men så lätt gav inte Simon och Leonard Olschanski upp. Under de följande åren ägnade de sig i 
stället åt att spränga och bärga innehållet i vraket efter krigsskeppet Riksäpplet, även det från 
början av 1600-talet, som låg utanför Dalarö.
Kommendör Edward Hamilton skriver i en bok från 1957 om vad som hade kunnat bli Vasas öde:
”Vasa skulle ha sprängts och brutits upp och stora partier timmer skulle ha bärgats och sålts som 
´svartek´. I backspegeln får vi vara tacksamma för att Hamnmyndigheten avslog Olschanskis
ansökan från 1920.”

En av Olschanskis dykare.

Utdrag ur Ett oskrivet kapitel i skeppet Vasas historia
Av Carl Olof Cederlund

Ledaren för bärgningsbolaget S. Olschanski, Simon Olschanski
(t.h.) och kaptenen i flottan Lenny Stackell, vilka bägge var 
engagerade i bärgningsplaner för Vasa 1920–1921.
Den senare hade utsetts till riksantikvariens kontrollant vid 
bärgningarna på Riksäpplet och Gröne Jägaren 1921, vilka 
utfördes av samma bärgningsbolag. Männen står på 
bärgningsfartyget Sigrids däck vid en järnkanon i sin lavett, 
bärgad från vraket av Gröne Jägaren i oktober 1921. 
(Statens sjöhistoriska museums bildarkiv)



Anders Franzéns så ofta reproducerade vrakkarta 
återger i stort sett de vrak som Olschankis och Stackell
intresserade sig för. 

Skattsökarna – den okända berättelsen om skeppet 

Vasa och bröderna Olschanski.

Dokumentär från Sveriges Radio. 48 minuter. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/51387?programid=909

Vi har alla sett honom, i en eka mitt i Stockholms 
Ström med ett specialkonstruerat lod som skulle 
hitta skeppet som glömts bort på Östersjöns botten. 
Den 24 april 1961 satt över 100 miljoner människor 
världen över framför sina TV-apparater och följde 
bärgningen – de såg i direktsändning hur träet kom 
ovanför ytan för första gången på över 300 år. 
Anders Franzén heter mannen bakom det 
komplicerade projektet. Berättelsen om hur han 
hittade det bortglömda skeppet är svensk 
nutidshistoria.
Men vad är egentligen sant i det som berättades? 
Var Vasa verkligen ett bortglömt skepp? Hittade 
Anders Franzén verkligen Vasa först? Under 3 års tid 
har Simon Moser grävt i arkiven och hittat en annan 
historia. Han har hittat en berättelse som inte ens 
hans egen familj velat veta av. Han har hittat två 
bortglömda bröder - Simon och Leonard - bröderna 
Olschanski.
Bröderna Olschanski var verksamma i 
bärgningsindustrin i början på 1920 –talet och 
ansökte då om att få bärga Vasa, ett skepp som 
enligt historien ska ha varit bortglömt.

Från 2010, Simon Moser, är utbildad som 
radioproducent från Dramatiska Institutet. Han har 
jobbat för flera redaktioner på Sveriges Radio och 
UR.
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