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Föreliggande text har som syfte att visa på flera olika tekniska tillämpningar 
som har använts i projektet Kronan. Några av dessa kan betraktas som nya och 
innovativa och förtjänas att mer ingående beskrivas. Jag tänker då närmast på 
färgkorrigering på större djup, metallgaslamporna samt den professionella 
Ikegamikameran. Alla dessa har tidigare aldrig använts under vatten, vad jag 
känner till. Man kan nog påstå att de tekniska tillämpningarna tillfört projektet 
mycket konstruktivt tekniskt tänkande Man får dock inte bortse ifrån att 
tekniken gjort betydande framsteg under de 40 år som gått sedan projektet 
påbörjades varför denna uppsats delvis kan betraktas som teknikhistoria. Som ett 
bra exempel kan nämnas utvecklingen av den digitala kameran. 
 
År 1978 fick Anders Franzén, marinhistoriker, upptäckare och initiativtagare till 
bärgningen av regalskeppet Vasa, en av staten bekostad tjänst på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH). Tjänsten innebar att Anders kunde återuppta sina 
marinhistoriska undersökningar. Jag hade en tjänst som forskningsingenjör och 
Anders och jag blev kollegor vid sektionen för undervattensteknik. Efter att ha 
misslyckats med projektet att lokalisera vraket efter Resande Man, förlist 1660 i 
Stockholms skärgård, föreslog jag på ett möte i februari 1979 att försöka 
lokalisera vraket efter regalskeppet Kronan som exploderade i strid med 
danskarna och sjönk utanför Ölands ostkust 1676. Tanken var att använda en 
”side scan sonar” av fabrikat Klein Hydroscan, USA.  
 
Ett område på 35 km2 genomsöktes med sonaren utan att registrera något vrak. 
Senare visade det sig att vi kört över Kronans vrak utan att det hade registrerats 
av sonaren. I augusti 1988 tog vi en sonarbild över vrakplatsen med fartyget 
Altair vilket utan tvekan gav en detaljerad bild över vrakplatsen. Sonaren var en 
EG&G, inlånad av naturgeograferna, Uppsala universitet.  
 
Det dåliga resultatet vid försöket att lokalisera Kronan med Kleinsonaren 1979 
gjorde att vi bestämde oss för att använda en protonmagnetometer, fabrikat 
Elsec, Oxford, England. Denna magnetometer hade vi använt 1973 för att 
lokalisera ångfartyget S/S Najade som förliste i april 1933 i Stockholms 
skärgård. Det var för övrigt första gången ett vrak lokaliserats med 
magnetometer i Sverige. Det var med samma magnetometer vi lokaliserade 
vraket efter Kronan i augusti 1980 med hjälp av information, från fartygschefen 
Bo Cassel på örlogsfartyget HMS Belos, om påträffat grövre timmer i april 1971 
utanför Hulterstad på Öland.  
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Magnetometern 
Magnetometern är som namnet antyder ett instrument som mäter magnetism. 
Inom detta ämne här, är det endast en typ av magnetometer som är relevant, 
nämligen protonmagnetometern. Om vi letar efter historiska lämningar som 
innehåller järn eller annat magnetiskt material, även hålrum i magnetisk miljö 
exempelvis gravkammare är detta en användbar teknik. Inom det marina 
området är det närmast vrak som blir aktuella men även förhistoriska hamnar 
och boplatser går att lokalisera med hjälp av en magnetometer. Vad vi 
egentligen är intresserade av här är inte att mäta styrkan i det jordmagnetiska 
fältet utan i stället störningar i fältet, så kallade anomalier. I detta fall är 
protonmagnetometern mest lämpad eftersom den mäter det totala jord-
magnetiska fältet, alltså inte dess komposanter.   
 
Om vi tänker oss jorden som en stor magnet så ser vi att det jordmagnetiska 
fältet har en viss lutning, så kallad inklination. I Sverige är den cirka 70°. För att 
förstå principen för hur en protonmagnetometer fungerar så kan vi likna 
protonerna vid små stavmagneter. Om vi tar en behållare på cirka 150 milliliter 
som är fylld med en väterik vätska, exempelvis vatten (ungefär 1025 protoner), 
alkohol eller fotogen, och om den befinner sig i det jordmagnetiska fältet, så 
kommer protonerna att ställa sig i linje med det jordmagnetiska fältet, i detta fall 
70°. Om vi nu omger behållaren med en spole av cirka 500 till 1500 varv med 
en elektrisk ledande tråd och matar den med likström på någon ampere så 
kommer protonerna att inta ett nytt läge som bestäms av spolens magnetfält. Om 
nu detta nya läge för protonerna avviker från jordmagnetiska fältet, händer 
följande när vi avbryter magnetiseringen; protonerna försöker nu att återgå till 
det jordmagnetiska fältets läge 70°. Under denna process gör de något som heter 
precession liknande det som en gyrosnurra gör för att inta ett nytt läge under 
påtvingad yttre kraft. Denna precession sker under cirka en sekund. Om vi under 
denna sekund använder spolen vi magnetiserade med som en antenn kommer vi 
att få en svag signal från själva precessionen.  
 
Frekvensen på den inducerade växelströmmen är direkt proportionell mot det 
omgivande magnetfältets intensitet. Den jordmagnetiska fältstyrkan är i 
Stockholmstrakten ungefär 0,5 Gauss = 50 000 gamma eller nanoTesla (nT) 
enligt det nya systemet, som ger en växelströmsfrekvens på 2 000 Hertz. Om 
precessionfrekvensen är exakt 2 000,00 Hz vid ett mättillfälle och magnetfältet 
ökas med 1 nT så vill frekvensen öka till 2 000,04 Hz. Förhållandet mellan 
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frekvens och fältstyrka är en exakt och orubblig atomär storhet, Larmor-
konstanten, uppkallad efter sin upptäckare engelsmannen J. Larmor.  
 
Denna signal (växelström) är mycket svag och klingar som sagt av under en 
sekund. Amplituden (styrkan) på signalen är i själva verket inte större en 1 
mikrovolt, (en miljondels volt). Den signalen motsvarar ungefär den effekt som 
träffar ditt öga då någon tänder en tändsticka 16 kilometer bort. Det intressanta 
här och det användbara med denna signal är att den svänger i en frekvens som är 
direkt proportionell med det omgivande magnetiska fältet, i detta fall det 
jordmagnetiska som har en totalstyrka av cirka 0,5 Gauss. Denna enhet är för 
stor att användas här varför man valt att mäta storleken i gamma eller numera 
nanoTesla. 1 nanoTesla (nT) = 1 gamma. Således kommer vår magnetometer att 
visa cirka 50 000 nanoTesla i Stockholmsområdet. Detta motsvarar en frekvens 
på ca 2000 Hertz (i Stockholms skärgård 2138 Hertz). För att kunna få en 
acceptabel känslighet på magnetometern bör den kunna mäta + − 1 nT. 
 
Detta klarar numera alla på marknaden bättre instrument. Svårigheten är att 
detta innebär att vi skall kunna skilja på 0,04 Hz, (2 000 Hz, 50 000 nanoTesla). 
Häri låg tidigare och i viss mån även nu svårigheten att mäta 1 mikrovolt samt 
en förhållandevis låg frekvens. Fördelen är att förhållandet mellan magnetfält 
och frekvens är konstant, det är således vår egen förmåga som avgör hur 
noggrant vi kan mäta frekvensen.  
 
En förutsättning för att kunna använda magnetometern är att bakgrunds-
magnetismen bör vara jämn vilket den oftast är till sjöss. Det går därför inte att 
använda instrumentet i magnetiska störiga omgivningar, städer, hamnar, 
vulkaniska områden, malmfält med flera. Vid alla magnetiska mätningar blir 
räckvidden snabbt krympande eftersom känsligheten avtar med kuben på 
avståndet. Rent praktiskt innebär detta att 1 kilogram järn går att detektera på ett 
avstånd av 2 meter medan det krävs 1 000 ton järn för att kunna få samma 
detektering (5 nanoTesla) på 200 meter.  
 
En marin protonmagnetometer består således av ett detektorhuvud (fisk) som i 
princip är en strömlinjeformad behållare med en protonrik vätska omgiven av en 
spole (toroidal eller solenoid). Detektorn släpas efter fartyget på ett avstånd där 
den inte kan påverkas av fartygets magnetism, i regel mer än femtio meter för 
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Stora anomalier orsakade av Kronanvrakets många järnföremål. 
Med vikt avses speciella blyvikter placerade på kabeln för att komma djupare 

med ”fisken”. 
 

 

 
  

Protonmagnetometer utförd som gradiometer. 
C.M. Frederic, Research, Search & Salvage, USA. 
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mindre fartyg. En ström tillåts flyta genom spolen under ca 2-5 sekunder 
varefter omkoppling sker till detektering av precessionssignalen från detektorn. 
Detta sker under en sekund med 1 mikrovolt vilket begränsar den speciella 
kabelns (Elsec) längd till 150 meter. Signalen går från spolen i en kabel in i 
instrumentet till en förförstärkare för att sedan frekvensbestämmas. Detta 
upprepas nu automatiskt; 2–5 sekunder magnetisering, 1–3 sekunder mätning 
osv. Denna frekvens som här egentligen är ointressant ritas upp på en skrivare 
där större avvikelser (anomalier) tydligt framkommer. Dessa avvikelser är 
indikationer på att det är en anomali, exempelvis ett vrak. 
 
Protonmagnetometern introducerades i slutet av femtiotalet men hade uppenbara 
begränsningar på grund av dåtidens elektronik. Den står för en mängd 
intressanta lokaliseringar både på land och till sjöss. Dess roll är idag mer 
begränsad och har många gånger ersatts av side scan sonar, det vill säga 
mätningar med ljudsignaler. Den första användbara protonmagnetometern 
konstruerades på 1950–talet i USA av R. Packard och M. Varian.  
 
I juli 1968 beställde jag en beskrivning från USA ($ 5.95) Maggie The Treasure 
Hustler som förekom i Skin Diver, april 1968, om hur man tillverkar en egen 
magnetometer. I detta fall en gradiometer, vilket är två detektorer (spolar) 
orienterade på ett visst avstånd från varandra i mitt fall två meter. Avsikten var 
att söka Kronan med detta egentillverkade instrument. Tyvärr fungerade den inte 
när vi var på plats på Öland. Ibland är det uppförsbacke. Tanken var ju inte helt 
fel eftersom lokaliseringen av Kronans vrakplats i augusti 1980 skedde med just 
en magnetometer av Elsecs fabrikat (Typ 595) inlånad från FMV Minbyrån.  
 
Påbörjan av Kronanprojektet 
Efter lokaliseringen av vraket efter Kronan i augusti 1980 uppkom en hel del 
problem och utmaningar som krävde en del innovativa grepp. Vid ett möte med 
Riksantikvarieämbetet med dåvarande överantikvarie Margareta Biörnstad, 
framkom att man inte var intresserad av ett nytt Franzénprojekt vilket med 
emfas framhölls av Per Lundström, chef Sjöhistoriska museet. Vi hade ju önskat 
att Kronan skulle tillföras Stockholm där hon var byggd och hade sin historia. 
Som en räddare i nöden lovade Kalmar läns museums (KLM) chef K-G 
Pettersson (chef KLM 1973-1983) att ta sig an Kronan. Tyvärr gick han bort 
1983 vilket måste ses som en förlust för projektet. Riksantikvarieämbetet bistod 
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med 50 000 kronor för att dokumentera vrakplatsen vilket till stora delar 
utfördes av Curt Östman. Vidare gjordes en komplett fotomosaik över Kronans 
vrakplats i början av 1980-talet, som ännu 2019 inte har färdigställts vad jag 
känner till. Bokförlaget Bra Böcker skänkte 50 000 kronor till projektet.  
 
Nu krävdes det en hel del tekniska lösningar vid vrakplatsen för att bland annat 
genomföra friläggningen, trygga arbetsplatsen och utföra de bästa tänkbara 
förhållandena vid dokumentering. Det krävdes en slamsug för att frilägga 
föremålen som skulle omhändertas av KLM. Jag tillverkade ett munstycke och 
Trelleborg AB bistod med själva slangen. Kompressor fanns redan på vårt fartyg 
Mare Balticum. Jag tillverkade också ett kamerahus för en liten svart/vit 
videokamera, som placerades på ett stativ, som övervakade själva 
undersökningsplatsen där slamsugningen utfördes och som kunde ses ombord på 
fartyget.  
 
Ett problem med projektet var att det kom att betraktas som en arkeologisk 
utgrävning när det egentligen var ett historiskt projekt omfattande tiden 1676. 
Här frilade man redan väl kända föremål till skillnad från arkeologiska 
utgrävningar. För att driva detta projekt kostnadseffektivt hade det varit önskvärt 
att dykledaren vid länsmuseet hade kunskaper i historiska föremål snarare än 
arkeologiska sådana. Detsamma gällde avsaknaden av kompetent konservator 
som tillfördes projektet först efter onödigt lång tid, flera år. Ett outtalat krav var 
att dykledaren borde ha en lokal hemvist. Att arbeta med projektet och vara 
bofast i Stockholm hade blivit både dyrt och opraktiskt. Ett typexempel för detta 
slöseri med allmänna medel är Sjöhistoriska museets projekt Eric Nordevall 
utanför Motala som drevs från Stockholm under flera år till synes helt utan mål.   
 
Viss erfarenhet av vrakundersökning fanns om än blygsam. Under åren 1967 till 
1973 frilade min kompanjon Sten Ahlberg och jag en mindre del av vraket efter 
Riksnyckeln som förliste vid Viksten i Stockholms skärgård september 1628 
(Forum Navale nr 28, 1973). Med hjälp av egentillverkade metalldetektorer 
lokaliserades tre kanoner plus delar av en sprängd kanon. Alla frilades med hjälp 
av en slamsug av egen konstruktion. Vi var således inte helt oförberedda när vi 
kom till Kronans vrakplats. Vidare utvecklade vi i samarbete med Växjö 
television, tekniker Dan Ejnarsson, en helt ny videoteknik vilket kort sagt 
utvidgade färgseendet på större djup med enbart naturligt ljus. Denna teknik 
användes på vraket efter Kronan vilket rönte stor uppskattning även utomlands.  
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Ikegami HL 79 A, Växjö television. 
 
 

 
 

Undervattenshus med monitor för Ikegamikameran. 
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Den professionella kameran (Ikegami) samt en entums Bosch videobandspelare 
stod till förfogande tack vare vårt samarbete med Växjö television. Eftersom 
Ikegamikamerans undervattenshus hade en dom vilket blir en negativ lins under 
vatten så krävdes en försättslins som kompensation för detta. Försättslinsen 
kostade 9 000 kronor men Sony lät oss låna denna utan kostnad. 
 
Lampor, belysning 
Ett allt större krav på tv-sändningarna i färg från idrottsarenor krävde starka 
lampor med liten effektförbrukning och riktig färgsammansättning. Dessa 
lampor är av typen metallgas och urladdningsrör som kräver växelspänning samt 
ballast oftast i form av en drossel för att begränsa strömmen. Den korrekta 
färgåtergivningen åstadkommes genom tillsättning av lämpliga metaller. 
Lamporna har som nackdel den ganska otympliga ballasten samt kravet på en 
obruten växelspänning, vilket också innebär att efter släckning tar 
återtändningen en viss tid, 4-8 minuter beroende på typ av lampa. Den 
avgörande fördelen är ändå det stora ljusutbytet per effektenhet. Lampor av 
denna typ ger således fem gånger mer ljus än motsvarande glödlampa. Detta är 
viktigt för dimensioneringen av kablar vid energiförsörjning från ytan.  
 
1984 tillverkade jag som ett första experiment 3 stycken 400 watts (32 000 
lumen per lampa) lampor av denna typ för användning under vattnet. Lamporna 
motsvarar 3 stycken 2 000 W glödlampor sett ur ljusutbytessynpunkt.  
 
Naturligtvis måste dessa lampor, som är avsedda för vanliga förhållanden, 
anpassas för undervattensbruk, d.v.s. göras vattentäta och elektriskt säkra. 
Lamporna har använts i flera videoprojekt under vatten. De har visat sig 
motsvara alla förväntningar och har möjliggjort flera videoinspelningar som 
annars inte hade varit genomförbara. Inspelningarna har använts i tv-program 
visade både i Sverige och utomlands.  
 
År 1985 beviljade Glödlampfabrikernas fond vid KTH ett anslag till 
undervattensteknik på 25 000 kronor för att tillverka en lampa i världsklass. 
Målet var att i en reflektor med en meters diameter inpassa 3 stycken 
metallgaslampor om vardera 189 000 lumen vid 220 volt. 220 volts lampor har 
ett kortare plasma jämfört med 380 volts lampor, vilket ger stabilare plasma vid 
olika lägen.  
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2 000 W metallgaslampa med hörtelefon och transportskydd. 

 
 
 
 

 
 

Undervattens metallgaslampa 30 000 Watt. (567 000 lumen). 
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Tre sådana lampor skulle tillsammans motsvara en glödlampseffekt på hela 30 
000 watt, men fordra endast 6 000 watt effektinmatning. Varje lampa gjordes 
om och försågs med ett nytt glashölje av kvarts samt evakuerades och 
återfylldes till 40 % med ren kvävgas för att anpassas till drift i det kalla 
havsvattnet (+4 grader C). De tre lamporna var separerades mekaniskt och 
elektriskt från varandra.   
 
Videoproduktioner 
Programmet ”Kronan ur djupet” sändes juldagen 1981. En särskild 
exportversion togs fram efter framstötar från programförsäljningen i Stockholm. 
”The Crown in the Deep” såldes till drygt ett tiotal länder, bland annat italienska 
RAI, brittiska ITV, amerikanska PBS, och deltog även vid flera mässor och 
festivaler. Dokumentären representerade Sverige vid Emmy Award festivalen i 
New York 1982. Programmet uppmärksammades av massmedia och bland annat 
gjorde ”The New York Times” en telefonintervju med producenten Björn Axel 
Johansson. 
 
Ovanstående videoproduktion som innehöll en betydande mängd 
undervattensinslag har möjliggjorts med den utvecklade tekniken som utarbetats 
av mig själv samt min vän och kollega Sten Ahlberg. Vi ägde och bekostade 
fartyget Mare Balticum som användes som dykplattform och studio. Senare 
produktion med dykarklockan för BBC gjordes från fartyget Altair, som ägdes 
av mig samt andra personer vilka dock inte deltog i videoproduktionen. 
 
På mitt initiativ inköptes fartyget Atair 1987 från tyska staten DHI (Deutsches 
Hydrographisches Institut). Fartyget användes som vraksöknings och 
sjömätningsfartyg av Tyskland och hade 1962-1987 lokaliserat 1 200 skepps-
vrak i tyska farvatten. Fartyget döptes till Altair i svensk ägo och gick under 
KTH:s flagg. Vi hade tidigare samarbetat med DHI rörande vraksökning i 
svenska farvatten. Fartyget användes som dykeriplattform i projektet Kronan 
under senare delen av åttiotalet (1987-1991). 
 
Elektronisk färgkorrigering  
Vattnet i de stora haven kan ur optisk synvinkel betraktas såsom ett blåfilter i 
Östersjön mer kanske som ett blågrönfilter. Denna filterverkan på dagsljuset blir 
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R/V Mare Balticum (tidigare lotskuttern Oskarshamn I Tjb 379, inköpt 1970 
från Sjöfartsverket av Sten Ahlberg och mig). 

 

 
 

  Aktersalongen (studio) på Mare Balticum. 
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mer och mer påtagligt ju djupare vi befinner oss. Om vi går så djupt att 
ljusintensiteten minskar under ett visst tröskelvärde så försvinner färgseendet 
helt, precis som på land vid kvällningen. I mörkret är som bekant ”alla katter 
grå”.  
   
Alla färger som förekommer i naturen kan produceras med hjälp av endast tre 
färger, rött, grönt och blått (RGB). Denna upptäckt (additiv färgblandning) 
tillskrivs Isaac Newton och har senare studerats och bearbetats kanske främst av 
James Clark Maxwell samt Hermann Grassman och andra. Med denna kunskap 
skapade Maxwell det första färgfotografiet 1861. 
 
Det filmmaterial som används idag är givetvis anpassat till de färg- och 
ljusförhållanden som råder i naturen ovanför vattenytan, det vill säga utan filter. 
När vi använder dessa filmer under vattnet sätter vi egentligen ett filter framför 
kameran. Både filterstyrkan och ljusintensiteten förändras om vi ändrar djup och 
plats. En ändring i filmens basmaterial kunde givetvis ändra på detta, men då 
endast för ett visst djup på en viss plats. Detta medför att filmegenskaperna 
måste ändras kontinuerligt vid varierande djup, vilket av förståeliga skäl inte 
låter sig göras så lätt. För att lösa detta är vi således tvingade att ta belysning 
med oss under vattnet för att tillsätta de redan bortfiltrerade färgerna. 
 
Moderna färgtelevisionskameror från 1980 öppnar helt andra möjligheter. De är 
baserade på Newtons och Maxwells kunskaper om ljus och färg och består av tre 
elektronrör – ett vardera för rött, grönt och blått, RGB. Bilden som kommer in i 
objektivet delas upp i dessa tre färger och går vidare in i respektive elektronrör. 
Det viktiga är att dessa tre elektronrör kan förstärkas var för sig och sedan 
blandas. Vi kan nu ändra färgsammansättningen i bilden för att korrigera för 
havsvattnets filterverkan – en balansering av de tre färgkomponenterna. Denna 
enkla upptäckt gjordes på våren 1985. Vi var förmodligen de första som insåg 
vad detta skulle kunna innebära för undervattensdokumentationen. 
 
Videoinspelningarna kontrollerades från aktersalongen på Mare Balticum där 
färgkorrigering gjordes med Ikegamikameran, som kunde korrigeras för 
bländare, svartnivå, färg samt vitbalans med en så kallad kamerakontrollenhet 
(CCU). Bandningen gjordes på en entums videobandspelare av fabrikat Bosch. 
Tekniker och producent hade kontakt med tre stycken dykare via hörtelefon på 
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respektive lampor och kamera via ”studion” på Mare Balticum. Ett under-
vattenshus tillverkades av mig.  
 
Färgkorrigeringen 
Erfarenheten visar att färgerna försvinner allt eftersom vi sjunker djupare ned i 
oceanerna. Rött försvinner efter 6–7 meter, orange vid cirka 12 meter, gult 
mellan 20 och 25 meter och vad som sedan blir kvar är en blågrön färg. För 
Östersjön ligger denna vid cirka 500 nm, och dess intensitet är reducerad till 
cirka fyra procent vid 40 meters djup. Detta gäller endast för det mänskliga ögat 
och som tidigare nämnts så är också all film anpassad till detta förhållande. 
Redan 1930 visade amerikanen William Beebe under sina batysfärdykningar 
utanför Bermuda att man med känsliga instrument kunde detektera rester av 
grönt dagsljus ned till nästan 500 meter och blått ljus till nästan 1 000 meter 
trots att totalt mörker inträder för ögat vid cirka 490 meter. Andra forskare 
uppger att solljuset når ända ned till 750 meter, men mer användbar belysning 
vid rent praktiskt betraktande upphör vid 300 meter. 
 
Om vi kombinerar det ovan konstaterade, att vi med tre färger kan återskapa 
naturens färger samt att dessa färger finns på avsevärda djup och går att 
förstärka med modern elektronik, så är det inget problem att återskapa den röda 
färgen ned till mer än trettio meter utan någon artificiell belysning, det vill säga 
med naturligt dagsljusbortfall från ytan. Det går att registrera avsevärt mer med 
denna teknik än med det mänskliga ögat. 
 

 
 

Dykare på Kronan på 27 m djup där den röda färgen i dräkten syns efter 
färgkorrigering. 
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Detta är en upp- och nervänd kon av 
spektralljuset, så som det ter sig för 
människoögat från ytan till 240 meter under 
havet (800 fot). Under nedstigningen för-
svinner i tur och ordning rött, orange, gult, 
grönt och blått, kvarlämnande endast en ytterligt 
svag anstrykning av violett. Slutligen ser man 
bara en kall blåvit färg i den del av spektrum 
som har den största ljusstyrkan. Tittar man ut i 
vattnet uppfattar ögat endast en blåsvart färg, 
som mörknar alltmer och mer ända tills vid 600 
meter varje spår av ljus försvinner. (Målning av 
Else Bostelmann). 
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Dykarklockan   
Då regalskeppet Kronan upptäcktes aktualiserades frågorna om sexton-
hundratalets bärgnings- och dykeriteknik. Kronans vrakplats, ett utsjöläge sex 
kilometer utanför Öland, måste ha krävt en väl utvecklad dykteknik. Nästan 
hälften av Kronans bestyckning bärgades under åren 1679 till 1686; sextio 
kanoner med en sammanlagd vikt av cirka nittiotvå ton. Den tyngsta kanonen 
var en 36-pundare med en vikt av tre til1 fyra ton. 
 
År 1986 konstruerade jag en replik av en 1600-tals dykarklocka. Flera faktorer 
kom att avgöra dess konstruktion:  
Klockans form blev självskrivet konisk enligt Boyles lag:  
PV = K  
P = absolut tryck 
V = volym  
K = konstant 
(Robert Boyle 1627 - 1691).   
Klockans nedre diameter bestämdes till 1.5 meter och dess övre diameter till 0.5 
meter. Den koniska klockan gör att vattennivån blir lägre än i en cylinderformad 
klocka. Klockans vikt bestämdes enligt Arkimedes lag, d.v.s. vikten av den 
undanträngda vattenvolymen måste uppnås för att sänka klockan under 
vattenytan. Vid 10 meters djup blir luftvolymen hälften och trycket det dubbla. 
 
Detta kunde delvis kompenseras av blyplattan under klockan, men då med 
hänsyn till att klockan måste vara lätthanterlig ovan vattnet. 10 millimeters 
mantelplåt valdes, vilket gav en vikt av 996 Kilo, som kompenserades av 
blyplattan till klockans deplacement vid ytan till 1 276 kilo beroende på 
volymen. 
 
Klockans insida målades vit, för att reflektera ljuset från botten. Detta enligt 
Mårlen Triewalds skrift, "Konsten att lefwa under watn 1734”: ”…. är den 
samma (klockan) innan til wäl förtent, hwarigenom det ei allena blir liusare uti 
klockan, utan ock, idet liusets Strålar reflecteras, på sielwa Siö-botnen, så at alt 
hwad som finnes, som grant skönjas, äfwen på långt håll". 
 
Några glasfönster sattes inte in. Säkerligen hade inte 1600-talets dykarklocka 
heller några, då risken var stor att spräcka glaset bland allt bråte vid en 
vrakplats, vilket hade inneburit att vatten stigit i klockan och dykaren hade 
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drunknat. Klockan byggdes av det nu nedlagda Kalmar Varv utan kostnad för 
projektet och blyvikten bekostades av Anders Franzén.  
 
På sommaren 1986 och 1987 utfördes provdykningar med klockan vid 
regalskeppet Kronans vrakplats på 27 meters djup. Första sommaren 
genomfördes experimentet av mig vid en tv-produktion för BBC. Klockan 
placerades någon meter ovanför vraket vid en utbojad kanon. Vattnet i klockan 
nådde mig nästan upp till armhålorna vid detta djup. Sikten och 
ljusförhållandena var mycket bra, trots att det låg ett grumligt skikt vid 10 
meters nivån. Jag konstaterade att jag hade tämligen god sikt snett nedåt, 
tillräckligt för att utföra ett arbetsmoment. En nackdel var, att när klockan 
sänktes ned i vattnet, började den rotera och fortsatte så nere vid vraket, vilket 
berodde på att repet som klockan hängde i var tvinnat. Jag stoppade rotationen 
med hjälp av en båtshake som jag hakade fast i vraket. 
 
Sommaren därpå företogs ett nytt experiment, även denna gång av mig. 
Experimentet utfördes från forskningsfartyget Altair och i närvaro av National 
Geographic Society för en tv-produktion om regalskeppet Kronan. Filmen 
visades över hela världen. Vid detta tillfälle sänktes klockan ånyo ner till botten 
på 27 meters djup och problemet med rotationen eliminerades denna gång med 
en rotationsfri flätad lina.  
 
Jag lämnade denna gång klockan utan någon lufttillförsel och frisimmade till en 
kanon som låg cirka tio meter ifrån klockan. Jag knöt fast ett tågvirke runt 
kanonen och återvände till klockan för att få luft. Detta moment fick mig att 
fundera över om dåtidens dykare lämnade klockan. Under dykningen med 
klockan visade det sig fullt möjligt att lämna denna utan dykarutrustning och 
simma ut för att fästa rep omkring kanoner, för en påföljande bärgning. Sikten 
på vrakplatsen, 6 000 meter från land, är ofta mycket god, varför det tycktes mig 
näst intill självfallet att simma ut från dykarklockan för att öka arbetsområdet.  
 
För en dykare på 1600-talet var det kanske inte lika självklart. Avsaknaden av 
en modern dykardräkt samt cyklop och det kalla vattnet cirka åtta grader kunde 
snabbt leda till hypotermi vilket är en allvarlig komplikation. Med stor 
sannolikhet kan vi nog ifrågasätta om dykaren ens var simkunnig. I arkiven 
finns inga noteringar om att dykaren skulle ha lämnat klockan varför det endast 
blir en intressant spekulation. Experimentet visade dock att dykarklockan var ett 
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mycket effektivt verktyg i förhållandet till jämförbar teknik ända fram till det 
moderna dykeriets införande i slutet av 1800-talet.  
 
När klockan drogs upp ur vattnet och bröt vattenytan avgav den ett väsande ljud 
och ett stort luftmoln omgav klockan. Det som de Negro beskrivit på 1600-talet 
upplevdes i nutid. De lyckosamma experimenten visade att svensk dykeriteknik 
var långt framskriden i historisk tid och att de dykningar samt bärgningar som 
utfördes på 1600-talet i Sverige även med dagens mått får anses som tekniskt 
avancerade. Den aktuella klockan kunde användas i cirka tjugo minuter utan 
större andningsbesvär. Dykningar med klockan dokumenterades också specifikt 
för National Geographic Magazine.  
 

 
 

Dykarklockan.  
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R/V Altair.  
 
Längd 32 m, bredd 6,8 m, djupgående 2,1 m, 148 BRT. 
Inredning för 12 personer. Motor Deutz 280 hk. Fart 10 knop. 
Däckutrustning för släpning av instrument. 
Skrovet är i mahogny, överbyggnaden i aluminium vilket ger en låg magnetisk 
profil. 
 
Fast instrumentering: 
Ekolod ATLAS AN 6014 
Radar JRC JNA 149A 
Gyrokompass PLATH Navigat 1 
Autopilot ANSCHUTZ  
Navigator DECCA MK 12 
Sonar ELAC Superlodar 
Radioanläggning HAGENUK 
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Slutord 
Vid Kungliga Tekniska Högskolans hundraårsjubileum, 1927, 
fattade Kungl. Maj:t beslut om införandet av doktorsgrad och 
flera talare manade till samling kring devisen ”Till Fredlig 
Bragd”. Preses Anders Lindstedt höll ett minnesvärt anförande. 
Vi citerar: 
 
”Man talar om vår tids jättelika framsteg på kulturens område. 
Man får dock inte underskatta vad föregående generationer av 
olika folk under olika tider frambragt. På det rena tänkandets 
område har de grekiska filosoferna redan för ett par årtusenden 
tillbaka utarbetat system, omfattande de mest skilda 
världsåskådningar, ett arbete som fortsatts av senare tiders 
tänkare.  
 
Vår tid har inte mäktat att väsentligt utvidga de för vårt tänkande 
sålunda utstakade gränserna. Jag erinrar mig om äldre tiders 
skalder och konstnärer, vilkas skapelser väl uthärdar jämförelse 
med alstren av moderna mästare. De gamla templen och andra 
byggnadsverk väcker vår högsta beundran och är i fråga om 
konstnärlig skönhet inte överträffade. 
 
I själva verket är det upptäckterna inom de exakta vetenskaperna 
samt framstegen inom den vetenskapliga tekniken, som 
väsentligen tryckt sin prägel på vår tids utveckling och på vilken 
man närmast tänker, då man talar om vår tids överlägsenhet. 
Vetenskap och teknik har därmed gått hand i hand. Utan hjälp av 
tekniken hade många av vetenskapens stora upptäckter inte 
kunnat göras, och utan tillämpning av de vetenskapliga 
sanningarna, hade tekniken inte kunnat utvecklas till sin 
nuvarande ståndpunkt. Den tekniska högskolans uppgift är, 
liksom universitetets, av tvåfaldig art, nämligen dels att vara ett 
läroverk och dels att vara en institution för vetenskaplig 
forskning.” 
 

★  
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För att tillfredsställa de kvalitetskrav som tv-bolagen på den tiden ställde var vi 
tvungna att använda en studiokamera Ikegami HL 79A, vilket i sig krävde ett 
förhållandevis stort undervattenshus. All materiel, kamerahus, lampor, kablar 
etc., konstruerades, tillverkades och bekostades till stor del av mig själv. Utan 
min anställning på KTH och Sten Ahlbergs vid Sveriges television hade inget av 
ovanstående varit möjligt att genomföra. För de tekniska tillämpningarna på 
Kronan belönades jag med Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldplakett 1991. 
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