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Förord
Denna skrift har tillkommit för att informera om Anders Franzén Museet på Dalarö, som
inrättades 1990, för övrigt samma år som nya Vasamuseet invigdes på Galärvarvsområdet i
Stockholm.
Anders Franzén Museet - en f. d. salt- och sjöbod från 1865 - har haft stor betydelse för
Anders Franzéns forskning och återfinnandet av bl.a. regalskeppet Vasa.
Genom att göra boden till museum ges möjlighet att åt eftervärlden bevara en genuin sjöbod,
vars innehåll speglar en mångsidig personlighet och dennes intressesfär i en skärgårdsmiljö,
som kom att utgöra grunden för en betydande livsgärning.
Seth Neuman

På en dykarflotte står en glad och lycklig
Anders Franzén med fynd från regalskeppet
Vasa. Foto tagit i augusti 1958 inför första
provlyftet av Vasa. Bild ur Regalskeppet Vasa i
ord och bild 1961.

När Anders Franzéns stiftelse bildades i juli 1988, föreslog
Anders Franzén att stiftelsen skulle överta och för
framtiden förvalta hans sjöbod i Fiskarhamnen på Dalarö.
Samtidigt beslöt stiftelsen att låta boden bli ett museum.
Anders Franzén Museet på Dalarö, samt utnämnde en av
stiftelsens styrelseledamöter till intendent för museet.
En kort tid därefter uppsattes på bodens västra gavel en
mässingsskylt med texten: ”Anders Franzéns Sjöbod”. Här
bedrevs den grundläggande forskning som bl. återgav oss
regalskeppet Vasa.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2020.

Sjöboden – en f.d. saltbod i fiskarhamnen
Sjöboden, belägen i den mest genuina och historiskt intressanta delen av Dalarö, är en före
detta saltbod. Dessa var förr vanliga i skärgården, då salt under tidigare århundraden
utgjorde det viktigaste konserveringsmedlet i det svenska folkhushållet under vinterhalvåret
(insaltning av strömming och annan fisk).
Den 17 kvm stora sjöboden ligger mitt i den
urgamla Fiskarhamnen. Nedanför den gamla
Prästgården rakt i söder vetter bodens ena
långsida mot Dalaröström, där en livlig och för
Svea Rike viktig sjötrafik pågått sedan
1000-talet. Ovanför prästgården skymtar
Societetshuset vars äldre delar härrör från
1700-talet.
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Ett hundratal meter härifrån syns arkitekten Erik Palmstedts ståtliga Tullhus från 1788. Nedanför
tullparken vid Fiskarhamnens sandstrand ligger den lilla tullvaktstugan från mitten av 1800-talet och
strax invid finns det grå f. d. lotsuppassningshuset. Lite längre bort ser man den lilla kyrkan från år 1652
med dess särpräglade klockstapel, det s. k. basfiolfodralet (1745). Och många villor från olika decennier
av 1800-talet ger Fiskarhamnen dess pittoreska bakgrundsinramning.
Mästerlotsen Frans Ludvig Öhman (1838-1893) byggde sjöboden 1865. Det var i en tid då Dalarö
började utvecklas till en viktig badort för väletablerade stockholmsfamiljer.
Ett decennium tidigare hade Dalarö fått dagliga ångbåtsförbindelser med Stockholm. Lotsar och tullare
höll till på platsen sedan 1600-talet. Stora Sjötullen kom att förläggas hit 1636 och ett tjugotal år senare
börjar man anlägga (fästningen) Dalarö Skans på ön Stockskär ca 1 sjömil från Dalarö för att skydda den
stora farleden in till Stockholm.
På lantmätare J. A. Wallqvists karta Smådalarö och Westertorp, som upprättades 1879, finns boden
upptagen på ”ägofigurnummer, 2354" på den allmänna plats som låg mellan varm- och kallbadhusen i
Fiskarhamnen.
Sjöboden, som i början använts som saltbod kom senare att bli magasin åt Öhmans dotter Ida Wisth
(1871-1937). Hon gifte sig med Edward Wisth, som var fotograf på Dalarö. Makarna bodde ovanför
Fiskarhamnen i en villa som gränsade till prästgården.
Franzéns museum.

Foto från 1903. Den mindre sjöboden hitom Ida och
Edward Wisths sjöbod tillhörde Sofia Österberg
som bodde i villan vid berget till vänster på fotot.
Foto ur Kungliga Bibliotekets samlingar.
Enligt uppgift var det meningen att boden skulle rivas
1912, men den fick stå kvar i oförändrat skick och
övertogs av handlaren Fredrik Norberg (1874-1946)
som hade diversehandel i hörnet av Odinsvägen och
Dvärgbacken. Denne nyttjade boden för försäljning
av Standards bensin och smörjoljor.

Fredrik Norbergs son, Nils Norberg
(1901-1953), som övertagit boden efter fadern,
sålde den 1950 till Anders Franzén, som länge
sökt en bod med sjökontakt för förvaring av
forskningsutrustning och dykredskap mm.

Boden rustades av Anders Franzén. Den kom
sedan även att användas som "kryp-in" med
övernattningsmöjlighet och som studiekammare.
DALARÖ OCH ANDERS FRANZÉNS FORSKNING
Anders Franzéns familj hade på somrarna bott på Dalarö sedan sekelskiftet och Anders (f. 1918)
tillbringade här sina barn- och ungdomssomrar. Det var på Dalarö forskningsäventyret började. Här
utvecklades Anders intressen för båtar, motorer, navigering, friluftsliv och kulturhistoria.
Redan som barn hade han på nära håll sett vraket av det år 1676 förlista örlogsskeppet Riksäpplet
utanför Aspö. Med en hemmagjord vattenkikare rodde han ut till vraket för att spana på spant och
bordläggning som då skymtades ca 5-6 meter under vattenytan. Det var även på Riksäpplet han gjorde
sina banbrytande iakttagelser att Östersjön, p. g. a. sin låga salthalt, saknar skeppsmask.
Detta faktum var visserligen känt av alla marinbiologer, men Anders Franzén var först med att dra de
skeppsarkeologiska konsekvenserna av denna iakttagelse, nämligen att Östersjön är det enda hav i
världen där stormaktsflottor seglat och där trä under vatten bevarats i hundratals, ja kanske tusentals år.
Skeppsmasken. Terredo navalis, är en
maskliknande borrmussla, 15-20 cm lång. I
Sverige förekommer den utanför hela
västkusten.

Liksom husbocken borrar skeppsmasken gångar i trä
och förstör även det största ekskepp. Musslan behöver
minst 0,7 % salthalt och finns därför inte i Östersjön.

Dalarö var under några århundraden Stockholms uthamn.
Skeppen kunde lätt segla hit i lämpliga vindar, medan den
resterande vägen in till Stockholm kunde ta veckor i
anspråk. Dalarö och i viss mån Älvsnabben kom att
tjänstgöra som den svenska Örloggsflottans hemmahamn
till dess man är 1679 anlade Karlskrona. Dalarös skärgård
är sålunda en riktig skattgömma för skeppsarkeologer.

När Anders Franzén insåg betydelsen av
att Östersjön saknar skeppsmask,
sammanställde han i början av 1950-talet
detta "marinarkeologiska program”
omfattande 12 intressanta svenska
örlogsskepp från 1500- och 1600-talen.

Följande skepp har lokaliserats;
Vasa 1956
sjönk 1628
Riksvasa 1951
sjönk 1623
Riksäpplet 1953
sjönk 1676
Gröne Jägaren 1954 sjönk 1676
Riksnyckeln 1954
sjönk 1628
Kronan 1980
sjönk 1676
Mars
sjönk 1564
Svärdet
sjönk 1676
Västervik
sjönk 1676
Lybska Svan
sjönk 1525
Lybska Örn
sjönk 1576
Resande Man
sjönk 1660
Den f.d. saltboden kom sålunda att bli Anders Franzéns forskningsbas i skärgården i närmare två
decennier. I boden kunde man finna honom sent om nätterna sittande med sina anteckningar från 1500och 1600-talens sjöhistoriska källmaterial, som han om dagarna studerat och kopierat bl. a. i Riks-, Krigsoch Stadsarkiven och på Kungliga biblioteket i Stockholm. Denna forskning ledde så småningom fram till
hans välkända sammanställning över intressanta sjunkna skepp, den s.k. vrakkartan. Här redovisas 12
svenska örloggsskepp som sjunkit med man och allt – i en tid innan sådana stora skepp byggdes efter
ritningar.
När Anders Franzén undersökte Riksäpplet i början av 1950-talet, var det
första gången den nya grodmanstekniken användes i marin- arkeologiskt
syfte i Östersjön. Hans dykarkamrater hette Paul Fahlén och
Georg Wittlock. Sjöboden användes då som bas för verksamheten.
I sjöboden studerade han vidare nivå- och grundkartor bl. a. från
Stadsingenjörs-kontoret i Stockholm för att finna "rätt hög" på botten i
Stockholms ström. Av sjökortet framgår att sjödjupet i
undersökningsområdet uppgår till drygt 30 meter. Och här i boden
utvecklade han undersöknings- apparatur och propplod.
Så en dag i augusti månad 1956 fiskade han med sina forskningsredskap
upp till ytan bitar av gyttjig svartek från regalskeppet Vasa som förliste
utanför Beckholmen år 1628.
Vrakinventering.
Anders Franzén i
Krigsarkivet 1960.

Han skrev i boden utkasten till
sina första brev till berörda
myndigheter om sitt livs stora upptäckt.

I Anders Franzéns fältarbete har även ingått att intervjua lokala fiskare, lotsar, tullare, skeppare m. fl.
som haft något intressant att berätta. Och hit till boden kunde man komma och känna sig ”hemma”. Här
mötte man kunnigt skärgårdsfolk som mästerlotsen Kurt Sjöblom (f. 1916), kusttullmästaren
Erik Svensson (f. 1917) och fiskare som bröderna Kaleby (1899-1982) och Simon Svanbeck (1890-1967).
Den sistnämnde lämnade upplysningar som ledde till att vraket efter Gröne Jägaren som sjönk 1676 vid
ön Kycklingarna sydväst om Dalarö Skans, kunde återfinnas är 1953.
Gröne Jägaren eller Jägaren, beskrivs av Axel Zettersten i Svenska Flottans Historia som ett furuskepp,
byggt i Sundsvall av Norrländska skeppsbyggnadskompanier och köpt 1652, hon var 90 fot lång, 22 fot
bred, 1676 brann hon upp i Dalarö 21/8.
Sjöbodens exteriör och interiör
Sjöboden står på en låg grund av natursten. Den är byggd på dåtidens skärgårdsmanér med stående
lockribbspanel och sadeltak. De enkupiga takpannorna är de ursprungliga. Ytterväggarna är målade i
falurött, vindskivor och knutar i svart. Boden har entré mot väster samt fönster mot öster och söder.
Den omgives av en skyddande hagtornshäck samt gullregn och en balsampoppel.

I sluttningen mot Prästgården ligger bl. a. ett stockankare
från 1600-talet, stämplat Söderfors bruk, som Anders
Franzén funnit vid ön Genböte utanför Dalarö. Här finns
också en stormvarningssignal tratt över kon, från signalmasten på Lotsberget som togs ur bruk 1951, och vidare
två svenska minor från 1;a resp. 2;a världskriget.
Inuti sjöboden är väggar och tak dekorerade med "prylar" de flesta med anknytning till sjön. Här finns
saker som Anders Franzén samlat på sig eller fått i gåva under årens lopp. Äldre skärgårdsredskap från
badortsepoken, harpuner och gyttjebadsbiljetter till badhuset, signalhorn, emblem och äldre etiketter,
signallanternor, fiskeflöten, en tub flytande tjära från regalskeppet Riksäpplet, skyltar, utmärkelser,
verktyg, delar av motorer, dykargrejor, oljelampor, block och taljor, lappar med mått och formler,
mätinstrument och en mängd prydnadsföremål. Här finns även en våningssäng – den undre britsen har
värmelampa och rullgardin för snabbuppvärmning av sovplatsen vintertid - och ett litet pentry.
Sjöbodens inredning speglar verkligen en mångsidig personlighet. Allting sparas. Ingenting kasseras i
onödan. För en ständigt verksam och kreativ person som Anders Franzén kan vad som helst plötsligt
komma till användning. Dessutom kan åsynen av alla dessa disparata saker ge uppslag till nya
kombinationer av tanke och handling som bl. a. ledde till den grundläggande och tillämpade forskning
som återgav oss regalskeppen Vasa och Kronan.
Den lilla f. d. saltboden har verkligen haft en stor betydelse för Anders Franzéns forskning.
Den 23 juli 1990 öppnas sjöboden för allmänheten och omvandlas då formellt till Anders
Franzén Museet på Dalarö.
Anders Franzén Museet grundades när Anders Franzén fyllde 70 år den 23 juli 1988. Den har till uppgift
att främja sjöhistorisk forskning med utgångspunkt från Franzéns banbrytande insatser inom detta
område. Stiftelsen verkar även för att Anders Franzéns forskning och verksamhet blir belysta samt
förvaltar sedan 1988 Franzéns sjöbod i Fiskarhamnen på Dalarö som ett museum.
Anders Franzéns Stiftelse / c/o RYDE GREVGATAN 69 114 59 STOCKHOLM

Bärgningen av Vasa 1961.

