
26    21 augusti–27 augusti 2010 v å r t  k u n g s h o l m e n

fastighetsbyran.se FARSTA/HÖGDALEN 
TEL: 08-586 111 80 STORFORSPLAN 36 

Utgångspris 3 395 000:-
Boyta 101 kvm, 5 rok
Avgift 5.097:-/må inkl V/VA
Adress: Holbergsgatan 198
Visas sön 22/8 12.00-12.45
och mån 23/8 18.00-18.30
Sms:a: FB 1070-8641 till 72456
för beskrivning

Radhus med optimal läge och
optimal planlösning - Allt i bästa
skick! Entréplan med trivsamma
sällskapsytor i v-rum, matsal
och kök samt utgång till ute-
plats som vetter mot allmänning
och i rakt söderläge! Övre plan
har tre rejäla sovrum samt
badrum och "walk in closet"!
Källare med tvättstuga och
extrarum Tel: 08-505 377 05.
Webbnr: 1070-8641.

BBromma Blackeberg
Bromma Tunnlandet 11, 1 tr Tel: 08-505 377 00  fastighetsbyran.se

Fin etta med balkong! – Lilla Essingen
Mycket trevlig lägenhet i fi nt skick med balkong! Lugnt & bra läge vid liten återvändsgata. 
Perfekt planerae 33 kvm, kan fungera som en liten 2:a. Parkettgolv, vita väggar som byts av 
med fondtapeter, renoverat kök & helt nytt badrum. 1.705:-/m 1.225.000:-/hbj. 
• Strålgatan 35, 1 tr • Visas sön 22/8 kl. 12:30-13:15 & tisd 24/8 kl. 17.30-18.00

w w w.ess ingemaklarna. se  08 - 656 00 00

 Läs mer om det gamLa stockhoLm på stockhoLmskäLLan – www.stockhoLmskaLLan.se

stockholmskällan

Regalskeppet Vasa och 
dess museum är välbe-
kanta i Stockholm, i 

Sverige och långt utanför ri-
kets gränser. Sedan 1990 
finns skeppet i det nuvarande 
museet och är en av de allra 
mest populära attraktioner 
staden har att erbjuda.

Kanske finns det en och 
annan stockholmare, kanske 
många, som har lätt att avfärda 
fenomenet Vasa som en turist-
fälla, men för den historiein-
tresserade kan det vara bra att 
påminna sig att Vasakatastro-
fen ledde till något mycket mer 
än ett bevarat skepp. 

Tack vare de skelettdelar 
och föremål som bärgades 
tillsammans med skeppet och 
de gedigna undersökningar 
som gjorts kring dem kom-
mer vi 1600-talets Stockholm 
otroligt nära, på sätt och vis det 
närmaste man kan komma ett 
fysiskt möte med den tidens 
människor. Om man bortser 
ifrån det groteska i att stå och 
titta på benbitar från drunk-
ningsoffer i glasmontrar kan 
man med benbitarnas hjälp 
vara med om en svindlande 
tidsresa.

Trots att offren, vars kvar-
levor hittats i och utanför 
skeppsvraket, inte har identi-
fierats går det att utläsa en hel 

del av fynden. Benen avslöjar 
personernas ålder, sjukdomar, 
skador och till viss del utse-
ende, och även skelettens pla-
cering i vraket kan säga något 
om vilka personerna var. 

Vissa föremål i närheten av 
benen kan antas ha varit per-
sonernas ägodelar. När kun-
skaper i ämnen som osteo-
logi, marinarkeologi och 
1600-talshistoria möts, och 
kryddas med en lagom dos 
gissningar och fantasi, får 
nära 400 år gamla stockhol-
mare liv.

Bland de bärgade finns in-
dividen ”F” eller ”Filip” (skelet-
ten har fått namn i bokstavs-
ordning), som var drygt 20 år 
och sannolikt en rorsman som 
dog på sin post i styrhytten. 
Han hade smal näsa, manlig 
käke och hans kost bestod mest 
av bröd och gröt. ”Beata” var 
i samma ålder, hon hittades 

på övre batteridäck, hade bred 
panna och medelbred näsa och 
var sannolikt undernärd.

Dessa två unga och de öv-
riga ombord, varav omkring 
40 drunknade, bodde i ett 
annorlunda Stockholm. Vid 
olyckan, 1628, låg staden i 
startgroparna, fortfarande en 
lantlig småstad som inte im-
ponerade på utlänningar, men 
som kort därefter gick igenom 
en total ansiktslyftning.  

Vasa byggdes åt krigar-
kungen Gustav II Adolf som 
ledde Sverige in i stormaktsti-
den, men det var hans dotter, 
drottning Kristina, som ett par 
decennier senare kunde gläd-
jas åt att ha lett planeringen 
av en stad med raka gator och 
pampiga palats, som finns kvar 
än i dag.

Förutom att besöka Va-
samuseet och dess webbplats 
kan den som är nyfiken på 
1600-talets Stockholm hitta 
gott om intressant material 
i Stockholmskällan (www.
stockholmskallan.se).

Sandra Sporrenstrand

Vasa tog oss nära 1600-talets Stockholm

gamla vasavarvet, 1976. 
Foto: Peter gullers 

(stockholms sPårvägsmuseum).

RenoveRing. regalskeppet vasa har bärgats och ligger i Beckholmsdockan, 1961.  
 Foto: Ingemar gram (stockholms stadsmuseum)

”Vasakatastrofen 
ledde till något 

mycket mer än ett 
bevarat skepp.” 


