
5 1 2e 5 1 2eTo @minbuza nl]
From

Sent

Subject FW Bel

Received

5 1 26

Mon 11 14 2022 4 12 29 PM

Mon 11 14 2022 4 12 30 PM

Teruqqave bel Sofia Albertina aan Zweden docx

From [
Sent dinsdag 30 augustus 2022 12 01

5 1 26 S minocw nl5 1 2e

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

Subject RE Bel

Met bijgaande nota hebben wij onze staatssecretaris geinformeerd
Groet

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlVan

Verzondenr maandag 29 augustus 2022 16 50

Aan

Onderwerp Bel

5 1 26

5 1 26 @mlnocw nl5 1 26

Dag 5 1 2e

Was goed om je afgelopen vrijdag te spreken Zou je de nota over de bel ajb nog met me willen delen

Dank en met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 2e

International Cultural Policy

5 1 26

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag
Ji’

T 431 0 70

M 431 0 6

5 1 26

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlE

W http www riiksoverlieid nl ministenes bz

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

lOOOOIgfrom the risks inherent in the electronic transmission of messages 1200948



5 1 2e 5 1 28 5 1 2e

5 1 2e 5 1 28 5 1 28

5 1 28 5 1 28 5 1 28 5 1 28

5 1 28 5 1 28

5 1 28 5 1 28 5 1 28

5 1 28

bulten V8rz08k

@minbuza rLl wroteOn 7 May 2019 at 16 06 5 1 28
5 1 2e

En nu met 5 1 2e daadwerkelijk in CC ©

From 5 1 2a

Sent dinsdag7mei2019 16 05

5 1 28 5 1 28 5 1 28 5 1 28@minocw nl @minbuza nl @riiksoverheid nlTo 5 1 28

5 1 28 @mindef nl
5 1 28

5 1 28 5 1 28@cultureelerfgoed nl @mindef nlCc 5 1 28

5 1 2a 5 1 28 s riiks overheid nl@cultureelerfgoed nl 5 1 28

5 1 28 @riiksoverheid nl

Subject RE Vragen naar aanleiding van overleg scheepswrakken

Ik zou inderdaad dit via de Zweedse ambassade te laten lopen Je kunt hiervoor contact opnemen met

I 5 1 2e |in CC onze landenmedewerker voor Zweden

5 1 2e

buiten varzoak

T5ToeT7

5 1 28

5 1 28 @minocw nlFrom 5 1 26

Sent dinsdag 7 mei 2019 15 44

5 1 285 1 28 5 1 28 5 1 285 minbuza nl 5 minbuza nlTo

5 1 28 5 1 28@riiksoverheid nl gmindef nl

5 l 2e 5 1 28 5 1 2a@cultureelerfgoed nl s mindef nlCc 5 1 28

5 1 28 5 1 28@cultureelerfgoed nl @ri|ks overheid nl5 1 28

5 1 28 S riiksoverheid nl

Subject Vragen naar aanleiding van overleg scheepswrakken

Dag[
In het ov8rl8g scheepswrakken kwam een aantal zaken aan da orde waar we jullie kennis voor nodig hebben

De gevonden bel van de Sofia Albertina zie stukken van het overlegj het lijkt ons goed om via de ambassade van Zweden te

vragen hoe zlj de teruggave zouden wlllen laten plaats vlnden

zijn jullie het ermee eens om dit via die route voorte leggen

5 1 28

wie moeten we daarvoor hebben ^5 1 28
00002 1200950



buiten verzoek

Alvast bedankt

Groet

5 1 20

Directie Erfgoed en KunsCen van het minisCerie van OCW

RijnsCraat 50

Postb us 16375

2500BJ Den Haag
Telefoon 316 5 1 26

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade^ van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00002 1200950



5 1 2eTo @minbuza nl15 1 20

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©Cc @riiksoverheid nll

@mindef nl[[
@Riiksoverheid nl[

5 1 2© |@mindef nl[| 5 1 2© |@mindef nl]

5 1 2©

Wed 4 a iiU^u 4 iil 55 PM

Subject Re De wrakkencommissie

Received

@rijksoverheid nl ]

@mindef nr]
@riiksoverheid nri

5 1 2©

@min ocw nl]5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©@minbuza nl| @minbuza nrj

@cultureeleiig oed nl]5 1 2©

From

Sent

Wed 4 8 2020 4 02 15 PM

Dank 5 1 2©

Verstmird vanaf mijn iPhone

Op 8 apr 2020 om 15 32 heef

geschreven
@minbuza nl het volgende5 1 2©5 1 2©

Allen

Toch nog Hierblj in de volgorde van de bijiagen vanult jurldisch BZ perspectief mijn opmerklngen en bljlagen 5 1 2©

kan nog aanvullen vanult beleid

1 Bel Sofia Albertina ervan uitgaande dat het Zweeds staatseigendom is oorlogsschip is het in beginsel aan

Zweden om te bepalen wat er met de bel gebeurt Eventuele nationaalrechtelijke verplichtingen t o v musea

zijn vanuit internationaalrechtelijk perspectief daaraan ondergeschikt

buiten verzoek

00003 1200953



S 1 2« i 5 l 2e I@dkh nl1To

From

Ssnt Wed 7 13 2022 1 47 06 PM

Subject RE Sophia Albertina

Received

5 1 26

Wed 7 13 2022 1 47 00 PM

H 5 1 26

Dat is heel leuk nieuws Wat fijn Laat het weten als ik nog lets kan betekenen

Hartelijk greet

5 1 26

From^ 5 1 26 I j 5 1 26 |@dkh nl

Sent woensdag 13 juli 2022 14 37

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

Subject Re Sophia Albertina

Beste 5 1 26

Het ziet er naar uit dat de scheepsbel op 11 oktober in Stockholm wordt overgedragen tijdens het staatsbezoek aan Zweden

DankziJJou dus

Hartelijke greet

5 1 2e

5 1 2eOp 10 nov 2020 om 08 47 heeft 5 minbuza nl het volgende geschreven5 1 26

Beste 5 1 26

Hartelijk dank Hiermee kan ik zeker uit de voeten

Groet

5 1 26

5 1 26 5 1 26 @dkh nl

Sent maandag 9 november 2020 20 00

From

5 1 26 @rr inbuza nlTo | 5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26 S DKH NL@minbuza nl @dkh nl 5 l 2eCc 5 1 20 5 1 2e

5 1 205 1 26 g dkh nl

Subject Re Sophia Albertina

Beste 5 1 26

Wat ons betreft prima om de scheepsbel te laten overdragen door RCE aan de Zweedse marine maar we zien niet direct aanleiding
om er een door Nederland ge fnitieerd koninklijk evenement van te maken zoals door het Zweedse museum wordt voorgesteld

Kun je hiermee uit de voeten

Met hartelijke groet

5 1 26

5 1 26Op 20 okt 2020 om 11 24 heef1

00004

@minbuza nl het volgende geschreven5 1 26

1200954
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Beste5 1 2e

Vanuit BZ ben ik vanuit juridisch perspectief betrokken bij dit dossier en via

Het gaat om het volgende De scheepsbel van de Sophia Albertina is in Nederlandse wateren gevonden en wordt overhandigd aan

de Zweden Bijgevoegd is een factsheet gemaakt door de coilega s van OCW Als ik het goed begrijp wordt deze scheepsbei nu dus

overhandigd aan de Zweedse marine maar wordt aanwezigheid betrokkenheid van de Zweedse koninklijke famiiie daarbij

verwacht De vraag kwam dus op of en zo ja hoe ons Koninkiijk Huis dan betrokken wii kan zijn Ik maak uit onderstaand op dat er

aan de Zweedse kant nog niet heel concrete plannen zijn maar Ik zou jou graag willen vragen hler naar te kijken ZMA Stockholm

zal daarbij het aanspreekpunt zijn van onze kant De beleidsmedewerker staat in CC

heb ikjouw e mail adres gekregen5 1 2e

Laat het weten als ik van mljn kant lets kan doen of als er vragen zijn

Met hartelijke groet

5 1 2^

5 1 2©

Senior Jurist I Legal Counsel

International Law Division I DJZ IR

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 I 2515 XP The Hague I The Netherlands

PO Box 20061 I 2500 EB The Hague I The Netherlands

T 31 0 5 1 2©

5 1 2eFrom 5 smtm se5 1 2©

Sent dinsdag 20 oktober 2020 10 41

5 1 2©5 1 2© 5 1 2©5 1 2© @cultureelerfgoed nl 5 minbuza nlTo 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©@minbuza nl

@gov se

5 1 2© @smtm se g smtm se5 1 2©

5 1 2© 5 1 2© @gov se

5 1 2© 5 1 2©@minocw nl [ g cultureelerfgoed nl5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©@smtm se 5 1 2© s smtm se

Subject SV Sophia Albertina

Dear 5 1 2©

I hope everything is well with you We have had discussion here in Sweden on how we should proceed in this matter and in this

mail I want to float some ideas with you as answers to the questions you presented in your fact sheet

1 Regarding the question on what level the handover should take place we have presented the project to the Swedish

Navy After all it is their ship and we need them to form ally transfer the objects to us This is as we see it a formality We

also asked our contact in the navy to notify the naval staff about what is happening We have not been contacted by them

since When it comes to the participation of the royal families we think that the correct way to proceed is that the court of

the Nehterlands contacts the Swedish royal court I believe that the calendars of the royal families are quite full so we ll have

to see if they will play any role in this

We have a suggestion on how the hand over can be done We would like to build a small exhibition aboutthe Sophia

Albertina and therefore we think that the best way to handle this is that the objects arrive in Karlskrona some time before

the formal handover That gives us time to register the objects and place them in display cases and so on When the formal

hand over takes place they can immediately be presented In the museum

2 We think that a good time for this if it is possible for everyone would be late spring or early summer 2021 Of course this

depends on who will participate In September as well as in in October we have other events at the Naval Museum in

Karlskrona so if the suggested time does not fit everyone s schedules perhaps November or December are better We see no

reason to rush this Another factor is of course how the Covid 19 situation develops I am by no means convinced that it will

be resolved during the first half of next year hence this process may be delayed by the virus as well What Is your view on

this

00004 1200954



3 The role of the different organisations is a question that needs to be decided Further

organisation in January and a new will be appointed As you can see we need to see what opinions

have in this matter

will leave the5 1 2e

5 1 2e will

4 Whether this hand over should serve as an example of best practice for ICMM I think you and 5 1 2e3hould decide

We hope to hear from you soon Maybe we should schedule a new Skype meeting in a few weeks

Best regards
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e Collections Unit fJavaf Museum

STATENS MARTTIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS

Marinmuseum Sjbhlstorlska museet Vasamuseet Jarnvagsmuseet

P O Box 48 I SE 371 21 Karlskrona

Tel 46 5 1 2e

www smtm se

VI ar miljbcertifierade enligt ISO 14001

We are environmentally certified according to ISO 14001

Fran

Skickat den 18 September 2020 10 52

@minbuza nl

5 l 2e g cu ltureelerfgoed nl]5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2eTill S minbuza nl S minbuza nl 5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26@smtm se

@gov se

@smtm se @smtm se5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26 @gov se

| 5 1 26 5 1 26Kopia

Amne Sophia Albertina

g minocw nl 5 cultureelerfgoed nl5 1 26 5 1 26

Dear all

Hereby I attach a factsheet on the ideas to return the bell and associated artefacts of the Princess Sophia Albertina

to Sweden

I hope it give us all a good overview of the issues and which things we should discuss amongst ourselves Also in

the Netherlands we need to go through a few procedures in order to be able to hand over artefacts that are now

part of the archaeological collection of the Netherlands however this will be formalized as soon as we agree on the

overall ideas

Can I ask the Ministries of Foreign Affairs to discuss on what level the hand over will take place The RCE and the

Swedish Maritime Museums can discuss the technical details

If any further questions do not hesitate to contact me

Sincerely yours

5 1 26

5 1 26

5 1 26

T 31 0 ^ 5 1 26

M 31 0 6 5 1 26

Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Smallepad 5 3811 MG Amersfoort

P O Box 1600 3800 BP Amersfoort The Netherlands

www cultureelerfgoed nl

www culturalheritageagencv nl

www maritime heritage com

00004 1200954



Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Factsheet Sophia Albertina pdf

Dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en diegene die toestemming hebben dit

bericht te lezen Gebruik door onbevoegden is verboden Dit e mailbericht kan vertrouwelijk zijn en binnen het bereik

vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht Indien U het bericht ten onrechte hebt ontvangen wordt U verzocht ons

daarover per ommegaande te informeren en de e mail en bijlagen — zonder van de inhoud kennis te nemen —

onmiddellijk te verwijderen

This e mail and its attachments is intended exclusively for the addressee s or those authorized by the recipient Use by
anyone other than the authorized recipient is prohibited This e mail may be confidential legally privileged or exempt
from disclosure If you have received this e mail by mistake please notify us by return ofmail and delete the message

and its attachments — without taking note of its contents — immediately

p2510_lS25ul09

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00004 1200954



5 1 2eTo 5 1 29 @minbuza nl]
5 1 29From

Sent Tue 10 20 2020 10 18 59 AM

Subject RE fectsheet

Received

Factsheet Sophia Albertina pdf

Tue 10 20 2020 10 19 00 AM

Hallo[
Die heb ik nog bij deze toegevoegd ©

Mvg

5 1 2e

5 1 29

5 1 29 5 1 29 @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 20 oktober 2020 11 12

5 1 29 5 1 2e @minbuza nlTo

Subject factsheet

Ha|5 1 29

Ik ben dat factsheet over de Sophia Albertina weer kwijt Heb jij dat misschien nog Dan kan ik het even meesturen aan DKH

Groet

5 1 2e

00005 1200956



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mm sterieran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon
5 1 2e

TOq 5 1 2e

5 1 2e

S cuitureeierrgoea nl

agenaa Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

Maandag 6 September 2021

16 00 17 00 uur

Datum

Tijdstip

Vergaderzaal

Genodigden

WebEx link in Outlook uitnodiging

^DEF |

] OCW E K vz ^
OCW RCE

IRVB5 1 2e5 1 2e

5 1 2e5 1 2e

BZ r

DEF r

5 1 2e5 1 2e

tOCW RCE verslag

BZ 5 l 2e

5 1 2e

RVB5 1 2e 5 1 2e

|BZ5 1 2e

buiten verzoek

buiten verzoek

6 Update Zweden Sofia Albertina

Teruggave artefacten

buiten verzoek

00006 1200969



Rijksdienst voor het Cultured Erfgoed
Min sterie van Onderwijs Cu tuur en

Wetemchap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon

5 1 2e

5 1 2eT 06

5 1 2e

@cultureelerfgoed nl

vers ag Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheeosvondsten en Scheeosvindolaatsen

3 mei 2021

WebEX

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig 5 1 2e

vers lag5 1 2e

5 1 2eAfwezig

5 1 2e

5 1 2e

buiten verzoek

[ Pagina nr NL]

00007 1200970



buiten verzoek

4 Update HMS Sophie Albertina

5 l 2epverdragen bel staat nu voor 2022 zodat het samenvalt met de 500®

verja ardag van de Zweedse marine Overdracht met NL delegatie staat ook nog in

de planning bij meerduidelijkheid zullen alle betrokken partijen worden

geinformeerd We kijken ook naar de rol van Defensie in de overdracht Er moet

wel contact gelegd worden met de amateurarcheoloog die de bel omhoog had

gehaald is de bel er nog ^J^Idee om de bel alvastaan de RCE overte dragen
voor conservatie Er is inmiddels al contact geweest met de amateurs en die zijn

cooperatief

buiten verzoek

Pagina 2 van 3
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buiten verzoek

Acties

buiten verzoek

i 2^oektcontact op met amateurarcheoloog die de bel van de Sophia
Albertina heeft gevonden GEDAAN

buiten verzoek

buiten verzoek

Pagina 3 van 3
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mm sterieran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon

5 1 2e

T 06 5 1 2e

5 1 2e

@cultureelerfgoed nl

vers ag Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

8 februari 2021

WebEX

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e verslag

geen

5 1 2e

[afgemeld^5 1 2e 5 1 2eAfwezig

opgaaf van reden^

verbindingsproblemen

5 1 2e

buiten verzoek

00008 1200972



buiten verzoek

4 Zweden

Overdracht Scheepsbe Sofia Albertina

Mail van

Albertina I just wanted to inform you of an idea that we have and see what your

reaction to it is Since we have been forced to postpone transporting the objects
to Sweden until autumn 2021 we have been discussing the opportunity of having
the formal handover as late as spring 2022 The reason for this is that the

Nothing much has happened here regarding Sophia5 1 2e

Pagina 2 van 4

00008 1200972



Swedish Navy will celebrate its 200 birthday in 2022 The first ships of the formal

navy was purchased from Lubeck in 1522 We think arranging some kind of

formai handover together with the Navy s jubiiee would be a great way for s to

create interest for the faith of Sophia Albertina Does this sound ok with you or do

you have any questions or thoughts on this

De bel wordt niet op hoog niveau overgedragen De vraag is of wij de overdracht

in 2022 zouden kunnen doen zoals e mail hierboven beschrijft Een mooi

moment om deze bel over te dragen naar Zweden Dit lijkt een geschikt moment
Overdracht voor het eind van het jaar lukt sowieso niet vanwege C19

5 i 2etwee vragen

Aan welke niveau van overdracht zitten ze te denken Mogelijk de i 2e

Hoe verloopt het contact tussen de degene die de bel in bezit heeft

De maritieme musea Internationale vereniging van maritieme musea zijn erg
betrokken met het oog op best practice Niet alleen de bel wordt overgedragen
maar ook andere artefacten uit het schip collectiesamenhang

buiten verzoek

00008 1200972



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mm sterieran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon
5 1 2e

b 1 2e

5 1 2e

§ cultureelerfgoed nl

agenaa Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

Maandag 3 mei 2021

16 00 17 00 uur

WebEx link in Outlook uitnodiging
5 1 2e

Datum

Tijdstip

Vergaderzaal

Genodigden def

JOCW^ E K vz

^ OCW RC^

RVB5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

BZ [
DEF

5 1 2e5 1 2e

OCW RCE verslag5 1 2e

[RVB5 1 2e

buiten verzoek

4 Update Zweden Sofia Albertina

buiten verzoek

00009 1200973



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mfnisterie van Onderwijs Cuhuur en

Weienschap

vers ag Overieg Interdepartementale Commissie voor

ScheeDsvondsten en Scheensvindolc

Snsllepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Hoftoren Kamer 02 124^ Den Haag www cuitureeierfgoed nl

|roCW E8d J 5 1 2e

12 September 2022 11 00 12 30 lVergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig 5 1 2e
ontactpersoon

COCW RCE DB 5 T2i5 1 2e

5 1 2 liSJcultureelerfboed nlBZ 5 1 25 1 2e
06j 5 1 2

]Cdef5 1 26 DEFAfwezig 5 1 2©

[RVB5 1 26

bulten verzoeJ

00010 1200974



buiten verzoek

5 Kort overzicht projecten
Update Zweden Sofia Albertina

Tentggave artefacten

|5 1 2e| Onder embargo Overdracht van de bel zal op 11 oktober plaatsvinden in het

Vasa Museum in Stockholm De ontdekkers van de bel zijn als blijk van^
waardering aanwezig De organisatie van dit bezoek ligt in handen van 5 1 2e

5 1 29

b i ze

De andere vondsten staan sinds augustus in een expositie in het Karlskrona

Marinemuseum daar gaat de bel later ook naartoe

De communicatie is afgestemd met de verschillende ministeries Dit loopt allemaal

via de communicatiediensten van de RCE BuZa en MinDEF

buiten verzoek

Paglna 3 van 5
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mfnisterie van Onderwijs Cuhuur en

Weienschap

vers ag Overieg Interdepartementale Commissie voor

ScheeDsvondsten en Scheensvindolc

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

1 September 2020

WebEX

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
5 1 26

fit r 1 fifftn

5 1 26 5 1 26

5 1 2e y 5 1 26
CDEF5 1 2eAfwezig

5 1 26rvb5 1 26 d nl

buit6D verzoek

[ Pagina nr NL]
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Voornemen is om van de overdracht van bef en overige objecten een

ceremonie te maken Verzoek aan Buza en Defom hierop hetjuiste
niveau bij betrokken te raken

Mogelijk koninklijk huis betrekken bij temggave Hiervoor AZ BZK benaderen

^ ACtle ErM

liveau de ovi

■ contact ambassade Zweden infoimeren op well|5 1 2e I

f worac geregel|

t de Sofia Albertina5 1 2e

Schriftelijke nazending 5 1 2e

Ik heb het Zweedse geva even intern besproken en mijn gedachte zou zijn het

afs volgt te doen Kunnen jullie mij een factsheet geven van waar dit over gaat en

wat de betrokkenheid is van het ZWE koningshuis en op wefke termijn dit

mogelijk zal kunnen spelen Ik zal dan een mail sturen naar dejulste persoon bij
KabKo met een heads up zodat ze zich daar alvast gedachten kunnen i^ormen

oi^er de situabe Vervolgens kan onze ambassade in Stockholm nauw betrokken

warden bij de voorbereidingen en moeten ive via de ambassade op de hoogte
blijven van de data en koninklijke aanwezigen Met die Informabe kan ons eigen
koninklijk huis dan bepalen of en zoja wat voor NL delegatie gepast en gewenst
IS

buiten verzoek
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mm sterieran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon

5 1 2e

5 1 2eT06

5 1 2e

§ cultureelerfgoed nl

agenaa Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

Maandag 6 december 2021

13 00 14 00 uur

Datum

Tijdstip

Vergaderzaal

Genodigden

WebEx link in Outlook uitnodiging

tPEF
lOCW E K vz

DEF n

5 1 2e RVB

[OCW

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

RCE [
OCW RCE verslag
5 1 2e ^BZ

5 1 2e 5 1 2e

RVB ^T^5 1 2e

BZ5 1 2e

buiten verzoek

3 Update Zweden Sofia Albertina

Teruggave artefacten

buiten verzoek
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mm sterieran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon

5 1 2e

T 06 5 1 2e

5 1 2e

@cultureelerfgoed nl

vers ag Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

6 September 2021

WebEx

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig OCW E K5 1 2e 5 1 2e

OCW RCE

BZ

DEF [5 1 2e 5 1 2e

BZ

RCE versiag

BZ5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

IBZ ^ ] DEF | 5 1 2e5 1 2eAfwezig

5 1 2e l RVB BZ5 1 2et

buiten verzoek

[ Pagina nr NL]
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buiten verzoek

6 Update Zweden Sofia Albertina

Teruggave artefacten

De vondsten waaronder de bel worden in het voorjaar van 2022 ceremonieel

aan Zweden teruggegeven De Zweedse marine bestaat dan 500 jaar

OCV\4 ’ 2^Dit zal wat diplomatiek verkeer vragen Er lopen inmiddels wat lijntjes
Even wachten want ik maak Never geen afepraken met de Zweden als we de bel

nog niet hebben Vervoigstappen voor de overdracht van de bel zijn ingezet

Vervreemding van het wrak wordt gepubliceerd in de Staatscourant

buiten verzoek
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
M n steneran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon
5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

3 cultureelerfgoed nl

agenaa Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

8 februari 2021

11 00 12 00 uur

WebEx

Datum

Tijdstip

Vergaderzaal

buiten verzoek
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4 Zweden

Overdracht Scheepsbe Sofia Albertina

5 1 2eMail van

Albertina I just wanted to inform you of an idea that we have and see what your
reaction to it is Since we have been forced to postpone transporting the objects
to Sweden until autumn 2021 we have been discussing the opportunity of having
the forma handover as late as spring 2022 The reason for this is that the

Swedish Navy will celebrate its 200 birthday in 2022 The first ships of the formal

navy was purchased from Lubeck in 1522 We think arranging some kind of

formal handover together with the Navy s jubilee would be a great way for s to

create interest for the faith of Sophia Albertina Does this sound ok with you or do

you have any questions or thoughts on this

Nothing much has happened here regarding Sophia

buiten verzoek
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
M n steneran Onderwijs Cultuuren

Wetenschap

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

Contactpersoon

5 1 2e

5 1 2eT

5 1 2e

@cultureelerfgoed nl

vers ag Overleg Interdepartementale Commissie voor

Scheepsvondsten en Scheepsvindplaatsen

1 September 2020

WebEX

Vergaderdatum

Vergaderplaats

Aanwezig
5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e verslaa5 1 2e

5 1 2e5 1 2e DEF DEFAfwezig

5 1 2e RVB5 1 2e

buiten verzoek
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Voornemen is om van de overdracht van be en overige objecten een

ceremonie te maken Verzoek aan Buza en Def om hier op hetjuiste
niveau bij betrokken te raken

Mogelijk koninklijk huis betrekken bij teruggave Hiervoor AZ BZK benaderen

Actle 5 1 2e bia vyellj

Jiiveau de S^^raraGnt wbrdt gdresgelgl

IgSdfifAlbeHiTim5 1 2e

5 1 2eSchriftelijke nazending

Ik heb het Zweedse geval even intern besproken en mijn gedachte zou zijn het

als voIgt te doen Kunnen jullie mij een factsheet geven van waar dit over gaat en

wat de betrokkenheid is van het ZWE koningshuis en op welke termijn dit

mogelijk zal kunnen speien Ik zai dan een maii sturen naar de juiste persoon bij
KabKo met een heads up zodat ze zich daar aivast gedachten kunnen vormen

over de situatie Vervolgens kan onze ambassade in Stockholm nauw betrokken

worden bij de voorbereidingen en moeten we via de ambassade op de hoogte
blijven van de data en koninklijke aanwezigen Met die informatie kan ons eigen

koninklijk huis dan bepalen of en zo ja wat voor NL deiegatie gepast en gewenst
is

buiten verzoek
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INHOUDELIJK DOSSIER

STAATSBEZOEK aan Zweden

Dossier is reeds gesloten
30 sept met Kabinet van de Koning gedeeld

Van 11 oktobertot en met 13 oktober 2022

00017 1210322



INHOUDSOPGAVE

1 Chapeau 3

1 1 Steering note

1 2 Kernboodschappen
1 3 Deliverables

3

7

7

1 4 Recente contacten 8

2 Achtergrond per thema van het bezoek

2 1 Historische band

2 2 Defensiesamenwerking
2 3 Groen Europees concurrentievermogen

2 4 Duurzame mobiliteit

2 5 Circulaire economie

2 6 Energletransitie
2 7 Levenswetenschappen
2 8 Innovatie

2 9 Gendergelijkheid

9

11

13

15

17

18

20

21

22

3 Gespreksfiches staatshoofd regeringsvertegenwoordlgers
3 1 Gesprek met de Koningvan Zweden

3 2 Gesprek met voorzittervan de Rijksdag
3 3 Gesprek met minister president van Zweden

3 4 Gesprek met president van de City Councii en burgemeester
van Stockhoim

3 5 Gesprek met de regio gouverneur van Vastra Gotaiand

23

32

34

37

41

BIJLAGES

Historische achtergronden en nice to knowI 43

2

00017 1210322



bulten vdrzo^k

• Overhandiging van de scheepsbel van het Zweedse marineschip Pr 7ses50A7 5op 7 cr

Albertina dat in 1781 voor de kust van Den Helder verging Hiermee wordt het

internationaal gewoonterecht geeerd dat oorlogsschepen soeverein eigendom van de

betreffende vlagstaat zijn

bulten verzoek

1 4 Recente contacten

bulten verzoek

8
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Achtergrond perthema

2 1 Historische band

buiten verzoek

Scheepsbel Prinsessan Sophia Albertina

In 1781 verging voor de kust van Den Helder het Zweedse marineschip
Prinsessan Sophia Albertina In 1997 werd het wrak door sportduikers

teruggevonden en in 2002 hebben dezelfde duikers de scheepsbel van het wrak

geborgen Pas toen bleekdat het om het wrak van de Zweedse Prinsessan

Sophia Albertina ging Bij de ramp met het schip kwamen meer dan 400 mensen

om het leven Het is tot op heden de grootste ramp in de geschiedenis van de

Zweedse marine

Oorlogsschepen gelden op basis van internationaal gewoonterecht als soeverein

eigendom van de betreffende vlagstaat De vondsten uit het wrak zijn om deze

9
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reden eigendom van de Zweedse staat De scheepsbel van gezonken schepen
heeft een grote symbolische waarde Het luiden van de bel regelde immers het

leven aan boord van een schip De scheepsbel wordt na de overhandiging

overgebracht naar het Marinemuseum in Karlskrona en krijgt daar een

ereplaats Gesprekken tussen NLse en Zweedse ambassade de Rijksdienst voor

Cultureel Erfgoed RCE het ministerie van BZen het Zweedse Marinemuseum

In Karlskrona leidden tot de overdracht tijdens het SB

Naast de scheepsbel zijn ook verschillende andere vondsten uit het wrak

overgebracht naar het Marinemuseum Deze zijn rechtstreeks naar Karlskrona

verstuurd en worden al tentoongesteld Het wrak van het schip ligt nog op de

bodem van de Noordzee

buiten verzoek

10
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mfnisterie van Onderwijs Cuhuur en

Weienschap

agenda Overieg Interdepartementale Commissie voor

Scheeosvondsten en Scheensvindolc

Smallepad 5

3811 MG Amersfoort

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

www cultureelerfgoed nl

April 2020

Voigt
FaceTime

Datum

Tjdstip

Vergaderzaal

ContactpersQfHi HFT

5 1 2«

T06| 5 1^

5 1 26
d nl

buiten verzoeK

3 De bel van de Sofia Albertina

buiten verzoek

00018 1242528



5 1 2e 5 1 2e 5 1 2eTo J@minbuza nl]

@minbuza nl]

@minbuza nl]
5 1 2eCc 5 1 2e

From

Sent

5 1 20

Tue 9 20 2022 2 50 21 PM

Subject RE Aanvullingen cadeaulijst Programma vasamuseum

Received Tue 9 20 2022 2 50 22 PM

5 1 2e
over hoeHa alien er zijn eigenlijk maar 1 2 mensen per event die een cadeau krijgen 5 1 2e wj| jjj overleggen met

flexibel dit is

Groet

5 1 26

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 20 September 2022 15 14

5 1 2e

5 1 26 @minbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Aanvullingen cadeaulijst Programma vasam useum

5 1 26To

5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26 @minbuza nlCc ‘

Danl 5 1 26

|5 i 2e^tonden al op de lljst de duikers zal ik noteren als voorstel evenals

Groet

troostprijs5 1 20

5 1 2e

5 1 26 5 1 26 @minbuza nlFrom

Sent Tuesday September 20 2022 2 56 PM

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

5 1 26 5 1 265 minbuza nl @minbuza nlCc 5 1 265 1 26

Subject Aanvullingen cadeaulijst Programma vasamuseum

Dag 5 1 2^
Ik zie dag 5 1 26 stelt museum beschikbaar voor Staatsbezoek en 5 1 20

verzorgt de rondlelding al op de cadeaulijst staan

Ip vrnpg mp npt naar Hp duikers

5 1 26

5 1 26

5 1 26 duiker schipper van de Red Rover Northseadivers heeft de bel van de Sophia Albertina gevonden

ni kuffien^in9^|
duiker5 1 26

5 1 26

op de lijstte zetten De bel zou

oorspronkelijk naar Karlskrona gebracht worden voor de tentoonstelling die daar eind augustus geopend werd ter ere van de 500

jaar marine vieringen De hee 5 1 26 stemde ermee in om te wachten met het pronkstuk de bel zodat deze tijdens het

Staatsbezoek in Stockholm overhandigd kon worden

Groet

Tenslotte zou het ook gepast zijn om 5 1 26

5 1 26

5 1 26

Ambassade van het Koninkrijk der Nededanden

Gotgatan 16A | 118 46 Stockholm | Zweden

46 Q]S| 5 1 26 1 46 0 7 j 5 1 2e

@minbuza nl5 1 26

www netherlandsardvQU nl

00019 1245005



5 1 2e 5 1 2eTo @minbuza nll

l@minbuza nll5 1 20Cc 5 1 20

From

Sent

Subject RE Princess Sophia Albertina formal handover

Received

5 1 20

wed vizrzuzz d 34 29 PM

Wed 1 12 2022 8 34 35 PM

Beste 5 1 20

Dankvoor de samenwerking En| 5 1 2e [welkom
We zijn nu bezig met de laatste admlnistratleve zaken voordat de spullen near Zweden gaan Dat zal al redelijk snel zijn paar weken Pas in

augustus IS de officiele overhandiging

Groeten

5 1 20

5 1 2e @minbuza nlVan 5 1 2e

Verzo^en woensdag 12 januari 2022 15 00

Aan 5 1 20 5 1 20 5 cultureelerfgoed nl

_@minbuza nl

Onderwerp RE Princess Sophia Albertina formal handover

5 1 20 5 1 20CC

5 1 20Beste

Allereerst fijn om te horen dat de plannen voor de overhandiging doorgaan de plannen zien er goed uit en ik begrijp van mijn

contacten bij de Zweden en in NL dat er veel enthousiasme is voor de overhandiging

5 1 20

bult0n V0rzo0k

Met vriendelijke groet

5 1 20

5 1 20

Ambassade van het Koninkrijk der Nederianden

Gotgatan 16A I 118 46 Stockholm | Zweden

46] 5 1 26 461 5 1 26

@mirbijza n

www netherlandsandyou nl

5 1 2e

Like the embassy on Facebookand follow us on Twitter

@cultureelerfgoed nl5 1 2e 5 1 2eFrom

Sent maandag 20 decernber 2021 08 29

5 1 205 1 26 5 1 2e 5 1 205 1 20To @gov se 5 smtm se

5 1 2e5 1 20 @smtm se [ 5 1 20 5 1 20|@minbuza nl

@cultureelerfgoed nl

@minbuza nl5 l 2e

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e5 1 2e 5 1 20 5 1 2eCc @gov se @gov se 5 1 20j

5 1 20 5 1 205 1 2e @cultureelerfgoed nl@gov se

Subject RE Princess Sophia Albertina formal handover

Dear allj
At the moment we are doing the assessments of the finds at Batavialand The bel I has come in and all the finds are now together Due to Covid

there has been a tension with the amount of people able to go to work and the overall work that has to be done^ therefore there is some delay

but I expect early 2022 objects wil I be ready for transport We can then do the official handover between heads of Navy maybe accompanied by
heads of Culture in August In Sweden

We have of course all the information about the wreck and the ship so do not hesitate if you want to know something about it

In the meantime please also look at https mass cuitureelerfgoed nl princess sophia aIbertina

For more information about the wreck

Let s indeed have a meeting early 2022

I wish you all a merry Christmas and Happy New Year

5 1 20

Van^

vPQP^Pan donderdag 16 decern ber 2021 11 48

5 1 26 @gov se5 1 2e

1245009



5 1 2e 5 1 2eAan @smtm se @smtm se5 1 26 5 1 26 5 1 2e

5 1 26 5 1 26 c 5 1 26@c ultureeletfgoed nl S minbuza nl5 1 26 5 1 2e

@minbuza nl

5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26 5 1 26CC S gov se s gov se

5 1 26 5 gov se

Onderwerp Princess Sophia Albertina formal handover

Good morning to you all

I would hereby like to give you an update from my side

From the embassy we have been working on compiling information about the ship the wreck the archaeological examination and what is

happening now with the bits and pieces that are handed over to Sweden

All this information has been presented to the Swedish Royal Court for their assessment If we could get the King to be part of the hand over an

event in Karlskrona for a couple of hours

I have had several calls with

this can fit In the calendar of the King the coming year And why is that so

The main reason is that there is a very high probability that the King and Queen of the Netherlands will conduct a state visit to Sweden next

year It s in the plan but it hasn t been formal ly decided yet The court could not see that the Dutch king would visit Sweden two times the same

year The court even thought of bringing it up as a possible visit during the state visit but concluded that it wasn t feasible

I asked them to look further down in the Royal house Crown Princess Prince Carl Philip They then reasoned that the Crown Princess doesn t

have an equivalent in the Dutch Crown Princess Well she is there but she is not conducting official duties yet at least that was the courts

perception And they couldn t match Prince Carl Philip with a Dutch counterpart

The Dutch Embassy in Stockholm also confirms that a state visit will overrule this event

To conclude the possibility of royal presence forthe hand over as I see it is now not feasible

A new plan could be to get the Heads of the Navies RCE and Statens Maritime och Transporthistoriska Musser the Ambassadors to meet and

conduct the handover

Between the 12 14 of August the Swedish Navy s 500 birthday will be celebrated In Karlskrona That could be suitable days for a formal

handover

Lets set up a teams meeting in the beginning of next year to take this further

Regards

5 1 26 And I m afraid I ran into some problems In short the don t see how

5 1 26

Embassy of Sweden

5 1 26

Johan de Wittlaan 7 | 2517 J R The Hague | The Netherlands |

@gov se I 31 65 1 26 5 1 26 I 46 5 1 26

Visit us on

0 0
Think about our pianet piease don t print this emaii unnecessariiy

g smtm se5 l 2eFrom 5 l 2e

Sent den 29 oktober 2021 08 50

5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 265 1 2eTo @gov se g smtm se j

5 1 26 @cultureelerfgoed nl

Subject Sophia Albertina formal handover

Good morning everyone

I am hereby connecting you three for discussing the formal handover of the objects from Sophia Albertina My unit will handle the

practical details in receiving the objects but since 5 1 2e nformed that we need to set some kind of list for the formal handover I

thought connecting you like this Is the most effective way

Short round of introduction

RCE5 1 26

Swedish embassy den Haag

Naval Museum

5 1 29

5 1 2e

Best regards

5 1 26

Vlarinmuseum [ 5 1 265 1 26

blAltNb MAKIIIMAbCH TT^ANSPORTHISTORISKA M USEER SWEDISH NATIONAL MARITIME AND mANSPORT MUSEUMS

Naval Museum

I SJohistoriska museet | Vasamuseet | Vrak—of Wrecks | Jarnvagsmuseet
00020 1245009



P O Bajr48_LSEz3Zl_21 Karlskrona

Tel 446 5 1 2e

www smtm se

Vi ar miljcx ertifierade enligt ISD 14001

We are environmentally certified according to ISO 14001

Nu har vart nya museum Vrak of Wrecks oppnat Museet ligger pa Djurgarden i Stockholm nara Vasamuseet och

berattar am det varldsunika kulturarvet pa Ostersjons botten Vrak se

Our new museum Vrak of Wrecks has opened The museum is located in Stockholm near the Vasa Museum and

tells about the world unique cultural heritage on the bottom of the Baltic Sea Vrak se

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00020 1245009



@minbuza nli5 1 2e 5 1 20 5 1 26To 5 1 29 @minbuza nl]
From

Ssnt Wed 9 14 2022 4 20 59 PM

Subject RE Samenvatting AP bezoek @ Vasamuseum

Received

5 1 2e

Wed 9 14 2022 4 21 00 PM

Fijn 5 120 [danlc Dit wordt eenvan de leukste onderdelen van het bezoek

buiten verzoek

Groet

5 1 29 I

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

5 1 29 5 1 20 @mmbuza nlVan

Datiim wnensdag 14 sep 2022 17 09

Aan

Onderwerp Samenvatting AP bezoek @ Vasamuseum

5 1 29 5 1 26 5 1 26@minbuza nl @minbuza nl5 1 20

Mijn aantekeningen van AP bezoek aan Vasamuseum vanmiddag

KP ZWE KP en NL MinPefkomen aan bij Vasamuseum en worden verwelkomd door

Vasamuseum

Zweedse Minister van Defensie

5 1 26

State Maritime and Transport History Museums
Vasamuseum

5 1 29

5 1 29

Karlskrona5 1 26

Fotogelegenheidde voorkant van het Vasa schip op 4 e verdieping

Welkomstwoord door 5 1 26

buiten \z9rzo9k

geeft geeft een korte toelichting 2 min staand voor het publiek
is Over overdracht symbolisch belangrijke scheepsbel

nodigt ZM de Koningen uit maakt het allemanseindje los van de bel overhandigt het aan

Dverhandigt

het woord5 1 2e 5 1 29 5 1 29

aan betrokken vlagstaat
de ZM de Koning deze overhandigt het aan ZM de Zweedse Koning die het weer aan

Fotogelegenheid Vervolgens slaat

5 1 26

5 1 26

met een paukenstok de bel ZM de Koningen gaan zitten5 1 26

buiten verzoek00021 1245016



5 1 2eTo @minbuza nll5 1 2e

i
5 1 2e 5 1 2eCc 5 1 2© @minbuza nl] @minbuza nl]5 1 2©

From

Sent

5 1 2©

Thur 8 25 2022 7 48 03 AM

Subject RE Sofia Albertina

Received Thur 8 25 2022 7 48 04 AM

5 1 2©

Gied dat| 5 T2e [hierop wijst Het lijkt me goed als 5 1 2© het verhaal dan aanlevert Hij heeft er tenslotte meerverstand

van

Sportduikers de bel is in twintig jaar geleden^ in2002 gevonden en geborgen Als

erbij wil hebben^ zal hij een lijst met namen moeten aanleveren en zullen wij protocol moeten vragen hen een plek te geven

Maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al bedacht

5 1 2©

een delegatie van de sportduikers5 1 2©

Sent with BlackBerry Work
www blackberTy com

5 1 2© @cuItureeIerf£oed nIFrom

Dafp Wf^rlnpsflav 74 Aug 2022 4 57 PM

5 1 2©

5 1 2© c

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2© @minbiiza nlTo

5 1 2© 5 1 2© 5 1 2©@minbiiza nl 5 1 2© @minbiiza iilCc c 5 1 2©

5 1 2© @cultureelerfgoed iil

Subject RE Sofia Albertina

Best© 5 1 2© sp 5 1 2©

Als initiatiefnerriervan de overdracht wif ik inderdaad graag op de hoogte blijven van de verschillende stappen in het proces en ga er ook van uit

dat I k kan meepraten over de invulling van de dag Het is mooi dat de overdracht van de spullen van de Sophia Albertina zo wordt opgepakt en

met de inzet van protocol begrijp ik dat wiJ niet meer helemaal aan het stuur zitten maar houdt er rekening me© dat de teruggave van de bel

en de andere objecten binnen een bredere opdracht van onze dienstvalt teruggave soevereine objecten] en dat we dat op een zorgvuldige

manier dienen te doen Dat is tevens mijn taak als coordinator van dit programma ook van groot belang is is de rol die we moeten geven aan

de sportduikers die de bel een aantal jaren geleden hebben gevonden ZiJ hebben de bel na onze bemiddeling afgestaan

De bel is a I bij het Vasa museum Degene die dit precies weet is in ieder geva

gewicht zijn daar allemaal bekend Die zijn al eerder aangeleverd Ik heb ze nu even niet voorhanden

Ik moet inderdaad mijn vlucht gaan boeken naar Stockholm maar ook Is het voor ons van groot belang dat het bericht over het schip en de bel

de teruggave van soevereine objecten op een Juiste wijze wordt uitgezonden Geen schatgraverijen dus 5 1 2© weet ook hoe belangrijk het

cultuurhistorische aspect is in de relatie

Vandaardat Ik de wens uitspreekom betrokkente worden en de zaken vooraf te kunnen bespreken Ik hoor snel van Je

Met vrlendelljke groeten

Van

Jul lie gaan morgen De gegevens overgrootte en5 1 2©

5 1 2e

5 1 2© 5 1 2© @minbuza nl

Verzonden woensdag 17 augustus 2022 14 54

Aan 5 1 2©5 1 2e 5 1 2e5 1 2© 5 cultureelerfgoed nl

@minbuza nl

@minbuza nl

5 1 2e 5 1 2© @minbuza nlCC 5 1 2© 5 1 2e

Onderwerp FW Sofia Albertina

Dag 5 1 2©

5 1 2©Dank voor al je medewerking tot nu toe Inmiddels zijn de taken voor het staatsbezoek verdeeld Onze collega

in Oslo is projectleider voor het programmaonderdeel waarbij de scheepsbel van de Sophia Albertina wordt

overgedragen Ik verleen ondersteuning ben achtervang

5 1 2e

Donderdag 25 augustus bezoeken we het Vasamuseum en worden we ontvangen door

wist hij niets van de bezorging van de bel Zou Je ons kunnen informeren wat de status hiervan is En met wie Je contact hebt

gehad bij het Vasamuseum Hij vroeg zich ook af hoe groot de bel was Ik antwoordde dat ik de bel max 30cm hoog schatte van

een foto Kun Je ons de specificatie sturen lengte diameter gewicht

Toen ik hem zojuist sprak5 1 2©

Dinsdag 23 augustus komt 5 1 2© naar Stockholm en dan zullen we dit program ma onderdeel in detail bespreken Ook over de

diverse deelnemers en rollen zoals je hieronder aangeeft Dan nemen we graag weer contact met je op

^00022^ ^^^®^ nog vragen of opmerkingen hebt hoor ik het graag 1245018



Met vriendelijka CTma^

5 1 2e

5 1 2e

Ambassade van het Koninkrijk der NedeHanden

Gotgatan 16A I 118 46 Stockholm | Zweden

4G{Q S5569|5 1 2e| 46 0 7 2150 5 1 2e

@minbu za nl5 1 2©

www netherlandsardyou nl

Likethe embassy on Facebook and follow us on Twitter

From S 1 2© 5 1 2© @cultureelerfsQed nl

Date Thursday 07Ju1 2022 7 29 AM

5 1 2© 5 mlrbuza nlTo 5 1 2©

Subject Sofia Albertina

Best© 5 1 2©

Ik heb Batavialand de opdracht gegeven om de objecten van de Sofia A naar Karlskrona te sturen De bel houden we nog even achter We zijn

met het Vasa museum In gesprek over wie het in ontvangst neemt en hoe het dear wordt opgeslagen tot het moment van overdracht Daarvoor

hebben we zeeen van tijd
Aivast een paar dingen voor die overdracht

1 DenkjiJ aivast na over mijn rol

2 Onze staatsecretaris wordt ingelicht ook over mijn deelname vanuit OOfiJ

3 Communicatie loopt denk ik tussen Ju I lie vanuit de ambassade en de RVD En daar Is dan ook het Zweedse hof bIJ aangesloten
Houden Jullie de RCE miJ daarbij In de loop zodat ik inhoudelijk kan checker en ook weet wanneer we wat kunnen communiceren

4 Komt er een rol voor defensie In het kader van overdracht

5 De amateurarcheologen die de bel vonden moeten ook een uitnodiging krijgen en misschien een rol

Ik hoor graag vanjou of een van je medewerkers hierover Binnen een aantal dagen zal ik ook onze communicatieafdeling inlichten

Gr| 5 1 2© I

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00022 1245018



5 1 2e 5 1 2eTo @CUltureelfrfnnpH nil

©minbuza nll 5 1 2e5 1 2e 5 1 2eCc 5 1 26 @min buza nl] 5 1 26

|5 1 2e 5 1 26 5 1 26iffiminnrmf nlV @minbuza nl]5 1 26

5 1 26From

Sent Sat 5 28 2022 7 03 28 AM

Subject RE Sophia Albertina

Received Sat 5 28 2022 7 03 29 AM

Dank 5 i 2e

Goed datje met scenario s werkt Het wordt zeker ingewikkeld ook omdat we de uitkomst van besluitvorming maar voor

een deel kiinnen beinvloeden Heb afgelopen woensdag
werkt in ieder geval mee en neemt contact met je op

Ik hoop zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen bieden

Met vriendelijke groet
5 1 26 I

vlarinmuseum in Karlskrona ontmoet Hij5 1 26

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

5 1 26 5 1 26 @cultureelerfgoed nlFrom

Date Friday 27 Mav2Q22 4 39 PM

5 1 26 5 1 26 @tnitibiiza nlTo

5 1 2e 5 1 26 5 1 265 1 26 @mmbuza til @minbuza tiLCc 5 1 26

5 1 26 5 1 26fg minocw tiL

Subject RE Sophia Albertina

@mmbuza nL5 1 26

Beste alien

Zi6 mijn commentaren benedan

Met vriendelijke groeten^
5 1 26

5 1 26 5 1 26 @minbuza nlVan

Verzonden donderdag 19 mei 2022 10 13

Aan 5 1 26 5 cultureelerfgoed nl

@minbuza nl

5 1 2e

5 1 26 5 1 265 1 26 5 1 26 @minbuza nl

5 minbuza nl

CC 5 1 26

5 1 265 1 26 5 1 26@minocw nl

Onderwerp RE Sophia Aibertina

Beste 5 1 26

Kosten als de overdracht in Gotenburg doorgaat dat wordt het inderdaad opgedeeld verschepen De bel eerst naar Kariskrona

sturen haait de primeur weg bij Gotenburg heb hier wei wat moeite mee maar misschien is het nietanders Wij gaan het

verschepen van de restspulien uiteriijk eind juni doen Ik hoop dat we voor die tijd weten of het met de overdracht bel lukt Dat

houdt In dater drie optles zijn

1 We weten rond 20 juni dat het in Gotenburg niet doorgaat en alles gaat naar Karlskrona

2 We weten rond 20 juni dat het in Gotenborg wei doorgaat en de bel houden we achter terwiji de andere spullen op

transport naar KarsIkrona gaan De bel gaat dan op een later tijdstip naar Gotenburg en na de ceremonie in oktober ook naar

Karlskrona Dit zijn dan twee transporten

3 We weten rond 20 juni nog niets en we sturen de andere spullen naar Karsirona {dat transport is al geregeld en betaald

de bel blijft achter tot we meer weten Dit zijn dan twee transporten

Op dit moment heeft de RCE 1 transport begroot Voor de tweede moeten we even overleggen hoe we dat doen

Verscheping naar Karlskrona was al eerder het plan neem aan dat daar iemand in NL voor betaalt Ja

Als Je me een idee kunt geven van de kosten van verscheping van de bel naar Gotenburg kan Ik kijken met BZ wie dat gaat betalen

Ik vermoed dat het t handige is als wij deze ook regelen omdat wij de contacten al hebben met de vervoerder

Planning alle is voorlopig tentatief maar de overdracht in Gotenburg is vandaag in Den Haag rondgestuurd in het zogeheten

brutoprogramma Daar kijken morgen de departementen naar tijdens gezamenlijk overleg Daarna zullen minister van BZ en koning

er een klap op geven Pas rond 20 juni hoop ik een idee te hebben van het netto programme Dan weten we ook echt of het

doorgaat Okay zie boven

Parallel aan dit proces moeten we overleggen met het Zweedse protocol Die spreken we 9 Juni Zweden moet natuurlijk ook

000231 gaan Ik hoor graag hoe de vlag er dan bij staat 1245023



Ik begrijp dat het lastig plannen is maar laten we er vanuit gaan dat als de overdracht eind juni onverhoopt niet meekomt in het

nettoprogramma alle voorwerpen dan toch naar Karlskrona gaan

De overige opmerkingen over betrokkenheid archeologen marine rce zijn belangrijk Als de overdracht doorgaat lijkt het me goed

dat de belangrijkste betrokkenen onder wie

wordt dringen op de foto We gaan het zien het is namelijk ook belangrijk dat de vinders in beeld zijn

Met greet

vlarinmuseet maar ookarcheologen en rce en marine erbij zijn Dat5 1 2e

5 1 2e

5 1 26Gr

5 1 26 @cultureelerfgoed nlFrom

Sent donderdag 19 mei 2022 09 30

5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 minbuza nlTo

5 1 265 1 2e 5 1 2e@minbuza nl @minbuza nl 5 1 2eCc 5 1 26

5 1 2e 5 1 26@minocw nl S minbuza nl5 1 26

Subject RE Sophia Albertina

Beste alien

Ikga ereven mee aan de slag Weet wel dat er drie zaken zijn die we ook in ogenschouw dienen te nemen

1 Er moet een rol zijn voor de amateurarcheologen die de bel hebben opgedoken

2 Er is eerder afgesproken dat de spjllen idd zojden worden overgedragert in Karlskrona In ajgustus omdat dan de Zweedse Marine

SQOJaar bestaat De Nederlandse marine zou dan ook een rol willen hebben mogelijk Djs dear zouden we dan ook even naar moeten

kijken

3 De RCE heeft als dienst erfgoed ook een rol in het geheel Met de maritieme musea van Zweden

afgesproken dat de teruggave ook een voorbeeld is hoe cm te gaan met deze collecties en dat wij dit ookgraag als een good practice

project willen later zien

\ asa Museum} heb ik5 1 26

Andere opmerkingen zie beneden

Van 5 1 26 5 1 26 @minbuza nl

Verzonden woensdag 18 mei 2022 12 15

Aan 5 1 2e @cultureelerfgoed nl5 1 20

5 1 26 5 1 26@minbuza nl

@minbuza nl

Onderwerp RE Sophia Albertina

Beste 5 1 2e

Nu per mail ook om archiefredenen

g minbuza nlCC 5 1 26 5 1 265 1 2e

5 1 26

vlarinmuseet in Karlskrona en zijn team gaan akkoord met overhandiging van de scheepsbel van de5 1 2e

Sophia Albertina tijdens het staatsbezoek op 13 oktober in Gotenburg

Daar staat tegenover dat Marinmuseet een tentoonstelling inricht over de vondsten uit het schip die op 12augustus klaar moet

zijn voor de viering van 500 jaar marinestad en voor de marinedagen in Karlskrona Zie hierboven

Dat de bel niet meteen meekomt daar heeft het m useum alle begrip voor Hoe willen jullie dat doen Toch twee keer verschepen

Dat kost dus ook twee keer zoveel Betaald de ambassade dit Of a lies nu naar KArlskrona en de bel vervolgens naar Gotenborg in

Oktober Maar het museum stelt voor dat wel alle andere voorwerpen van de Sophia Albertina tijdig in Karlskrona zijn voor de

tentoonstelling Ik zal dat in werking stellen zodra bovenstaande afdoende beantwoord is Dan weet ik ook wat we moeten doen

Als de bel dan later eenmaal door onze koning is overgedragen aan de Zweedse koning bedenken we een feestelijke overhandiging

aan Karlskrona waar ik dan als let verhaal mag doen Lijkt mij okay Maar zie opmerkingen hierboven

Ik vind de wens van het museum niet onredelijk en stel voor dat we de overhandiging op de voorgestelde wijze voorbereiden

opmerkingen hierboven Dus hoe en waar vervoeren en wie betaalt en de rol van de verschillende belanghebbenden hierin

veel dank alvast voor je gedachten hlerover Hoe zeker is dit schema nu Voordat we alles opzetten en het toch anders moet

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 26

5 1 26Met vriendelijke groeten

Van 5 1 2e @minbuza nl5 1 20

Verzonden donderdag 12 mei 2022 17 33

1 5 1 2e @cultureelerfgoed nlAan 5 1 26

5 1 26 5 1 26@minocw nl @minbuza nlCC 5 1 26 5 1 20

Onderwerp RE Sophia Albertina

Ik begrijp je vraag De Zweedse koning en koningin wijken niet van de zijde van ons koningspaar Dus ons koningspaar geeft de

voorwerpen aan het Zweedse koningspaar Hopelijk met 40 Journalisten erbij
5 1 2e

100023 12450235 1 20 @cultureelerfgoed nl5 1 26



Sent donderdag 12 mei 2022 17 03

5 1 26 5 1 2e S minbuza nlTo

5 1 2e 5 1 265 1 26 @rT inocw nl g minbuza nlCc 5 1 2e

Subject Re Sophia Albertina

Uiteindelijk moeten de spullen natuurlijk wel aan iets of iemand overgedragen worden De ontvanger moet het dan ook goed

vinden dat dit in Goteborg gebeurt en niet in Karlskrona Wij kunnen dit wel een topidee vinden maar als de zweden minder

enthousiast zijn dan heeft het ook geen zin Dat bedoel ik dus met Zweedse partners Wie nemen nu de spullen van de koning of

komingin aan Graag hier dus goed over nadenken Die ontvangende partners kunnen namelijk veel beter intern regelen dat die

overdracht elders plaatsvindt dan bij het marinemuseum

Gr 5 l 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 mei 2022 om 16 51 heeft 5 1 26 @minbuza nl het volgende geschreven5 1 26

Dank 5 1 2e ik weet niet wie een tussenpersoon in Zweden kan zijn denk dat ik morgen direct met

het museum bel TenziJ jij een andere instantie kent die het nieuws aardiger kan brengen

Dank alyast
5 1 26

5 1 26

5 1 26 @cultureelerfgoed nlFrom 5 1 26

Sent donderdag 12 mei 2022 09 50

5 1 26 5 1 26 5 minbuza nlTo

5 1 26 @rr inocw nlCc 5 1 26

Subject Re Sophia Albertina

Beste 5 1 26

Even via miin mobiel omdat de digitale verbinding met ons netwerk eruit ligt

In cc

Fijn dat het goed wordt opgepikt

Het lijkt mij het beste als niet ik maar Jullie of het liefst nog een zweedse counterpart even contact op neemt met het

museum

Vanuit een zweedse partner lijkt mij dat er het meest gewicht kan worden gegeven Ongetwijfeld zullen ze in

karlskrona teleurgesteld zijn maar misschien kunnen we investeren in twee momenten Dus ook nog iets als de

spullen in karlskrona komen Dan moet dat waarsch wel na oktober en kan dan mosterd na de maaltijd zijn Ik heb

onze partner in zweden het marinemuseum wel aangegeven dat wr op dit moment over de overdracht gesproken
wordt tussen detwee overheden Vandaar dat dus contact binnen zweden het meest logische lijkt Hou mij verder op

de hoogte

Gr 5 126

5 1 26
t an OCW EenK die ik meeneem in de communicatie

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 mei 2022 om 08 36 heefl

geschreven

5 1 26 5 1 26 @minbuza nl het volgende

Beste 5 1 26

Het voorstel om de overdracht te doen in Gotenburg is goed gevallen bij het hof en ulteraard ook in

Gotenburg

Ik Wilde met je afstemmen hoe we nu Karlskrona benaderen Jij hebt de contacten maar ik wilde zeker

weten of jij hen eerst benadert over een mogelijke wijziging van de plannen

Ik kan me voorstel len dat voor het Marin museum de teleurstelling groot zal zijn maar ik ben uiteraard

bereid de stad en het museum te benaderen om de context te belichten

Misschien krijgen ze er dan meer begrip voor Ik moet in de week van 23 mei naar het zuiden Eventueel

kan ik25 mei naar Karlskrona als dat helpt

Laat gerust horen hoe je hierover denkt dan kunnen we hiermee verder

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 26

bUlt6D V6rZ06k
00023 12450235 1 26
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berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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5 1 2e 5 1 2e

1 5 1 2e

To @cultureelerfqoed nn

]@min ocw nl]
5 1 26 5 1 26Cc 5 1 26 @minbuza nl]

5 1 26From

Sent Thur 5 12 2022 4 35 33 PM

Subject RE Sophia Albertina

Received Thur 5 12 2022 4 35 34 PM

I ll break the news gently

From 5 1 26 5 1 26 @cultureelerfgoed nl

Sent donderdag 12 mel 2022 17 35

5 1 26 5 1 26 f5 minbuza nl

5 1 26

To

5 1 26 5 1 26 5 1 26@minocw nl @minbuza nlCc

Subject RE Sophia Albertina

Top Dan most het ook bij het Museum logisch zijn om hierin mee te gaan lijkt mij
5 1 2e

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

Reeds beoordeeld 1245023

5 1 26

5 1 26

5 1 26

00024 1245028



5 1 20 5 1 26To @minbuza nl]
5 1 2eFrom

Sent Thur 5 12 2022 10 02 54 AM

Subject RE Sophia Albertina

Received Thur 5 12 2022 10 02 55 AM

Is hij ook de man die koninklijke aanwezigheid bedacht en probeerde te regelen
5 1 26

5 1 2e @minbuza niFrom

Sent donderdag 12 mei 2022 10 59

5 1 26

5 1 20 5 1 26 6 minbuza nlTo

Subject RE Sophia Albertina

5 1 20

Hoogste functie die betrokken is geweest in de communicatie is

{zie organogram

Vanuit de Zweedse overheid heb ik alleen

Greet

Hoi

5 l 2e5 1 26 Marinmuseum @smtm se

actief gezien5 1 26

5 1 26

5 1 26 s minbuza nlFrom

Sent donderdag 12 mei 20^2T09 58

5 1 26

Subject i w bopnia Albertina

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlTo

5 1 26

Heb jij zicht op wie de eerste zweedse partner is voor de scheepsbel

Dankje

5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26

R66d b6oord66ld 1245023

5 1 26

00025 1245033
5 1 26



5 l 2e ^dkh nll5 1 2e5 1 2e 5 1 20To @minbuza nll

@minbuza nl] 5 1 2e5 1 2e 5 1 205 1 2e 5 1 2© 1 2«Cc @minbuza nl]
5 1 20 I@minbuza nl1

From

Sent Mon 5 9 2022 4 47 02 PM

Subject RE Sophia Albertina

Received

5 1 2©

Mon 5 9 2022 4 47 04 PM

Allen

van de Rijksdienst gebeld Hij wist niet goed waar het stond maar begreep ook wel dat koninklijke aanwezigheid5 1 2©

niet waarschijnlijk was

Daarentegen leekoverdracht in Sthim hem zeker een goed plan

De Zweedse marine viert 12 augustus zijn 500 jarig bestaan in Karlskrona we zullen dus vanuit NL en vanuit de post Zweden

moeten overtuigen

Dit kan leuk worden 5 1 2© zet de overdracht on hold wij praten hier met protocol
Wordt dus vervolgd
5 1 20

5 1 205 1 2© 6 minbuza nlFrom

Sent maandag 9 mei 2022 12 54

S 1 20 Lj 5 1 2© |@dkh nl 5 1 2© @mlnbuza nlTo 5 1 2©

5 1 20 5 1 2© @minbuza nlCc

Subject RE Sophia Albertina

Dag 5 1 2©

Dank De post heeft hier eerder contact over gehad met iemand bij de RCE en zal navraag doen

Vriendelijke greet
5 1 2© I

5 1 2© @dkh nlFrom

Sent zondag 8 mei 2022 10 44

5 1 2©

5 1 2© 5 1 2©5 1 2© 5 1 2©@minbuza nl

@minbuza nl

@minbuza nlTo

5 1 2©5 1 2©Cc

Subject FW Sophia Albertina

Best© 5 1 2© 2r| 5 1 2©

Ter info Via DJZ ontving ik in 2020 al eens een bericht over de scheepsbel

Met hartelijke groet

5 1 2«

5 1 2© 5 1 2© @minbuza nlVan

Datum 20 oktober 2020 om 11 24 46 CEST

Aan 5 1 2© 5 1 2© @dkh nl

5 1 2© 5 1 2©Kopie

Onderwerp FW Sophia Albertina

@minbuza nl

Beste 5 1 2©

Vanuit BZ ben ik vanuit juridisch perspectief betrokken bij dit dossier en via

Het gaat om het volgende De scheepsbel van de Sophia Albertina is in Nederlandse wateren gevonden en wordt overhandigd aan

de Zweden Bijgevoegd is een factsheet gemaakt door de college s van OCW Als Ik het goed begrijp wordt deze scheepsbel nu dus

overhandigd aan de Zweedse marine maar wordt aanwezigheid betrokkenheid van de Zweedse koninklijke familie daarbij

verwacht De vraag kwam dus op of en zo ja hoe ons Koninklijk Huis dan betrokken wil kan zijn Ik maak uit onderstaand op dat er

aan de Zweedse kant nog niet heel concrete plannen zijn maar ik zou jou graag willen vragen hier naar te kijken ZMA Stockholm

zal daarbij het aanspreekpunt zijn van onze kant De beleidsmedewerker staat in CC

Laat het weten als ikvan mijn kant iets kan doen of als er vragen zijn

Met hartelijke groet

heb ikjouw e mail adres gekregen5 1 2©

5 1 2©

Dr 5 1 2©

P002Qurist I Legal Counsel 1245034



International Law Division I DJZ IR

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 I 2515XPTheHague I The Netherlands

PO Box 20061 I 2500 EB TheHague I The Netherlands

T 31 {0 6

From

Sent dinsdag 20 oktober 2020 10 4 1

5 1 26

5 1 20 5 smtm se5 1 20

5 1 26 5 1 20@cultureelerfgoed nl 5 1 20 @minbuza nl 5 1 205 1 26

5 1 20 5 1 20 5 1 20g minbuza nl 5 1 20 g smtm se @smtm se5 1 20

5 1 20 5 1 20l^ov se @gov se

5 1 20 5 1 20 5 1 20 5 1 20s minocw nl @cultureelerfgoed nlCc 5 1 20

5 1 20 5 1 265 1 20@srr trr se

Subject SV Sophia Albertina

Dear

I hope everything is well with you We have had discussion here in Sweden on how we should proceed in this matter and in this

mail I want to float some ideas with you as answers to the questions you presented in your fact sheet

1 Regarding the question on what level the handover should take place we have presented the project to the Swedish

Navy After all it is their ship and we need them to form ally transfer the objects to us This is as we see it a formality We

also asked ourcontact in the navy to notify the naval staff about what is happening We have not been contacted by them

since When it comes to the participation of the royal families we think that the correct way to proceed is that the court of

the Nehterlands contacts the Swedish royal court I believe that the calendars of the royal families are quite full so we ll have

to see if they will play any role in this

@smtm se

5 1 20

We have a suggestion on how the hand over can be done We would like to build a small exhibition aboutthe Sophia

Albertina and therefore we think that the best way to handle this is that the objects arrive in Karlskrona some time before

the formal handover That gives us time to register the objects and place them in display cases and so on When the formal

hand over takes place they can immediately be presented in the museum

2 We think that a good time for this if it is possible for everyone would be late spring or early summer 2021 Of course this

depends on who will participate In September as well as in in October we have other events at the Naval Museum in

Karlskrona so if the suggested time does not fit everyone s schedules perhaps November or December are better We see no

reason to rush this Another factor is of course how the Covid 19 situation develops I am by no means convinced that it will

be resolved during the first half of next year hence this process may be delayed by the virus as well What is your view on

this

3 The role of the different organisations is a question that needs to be decided bulten V0rzo0k

bull0n verzQ0k

4 Whether this hand over should serve as an example of best practice for ICMM I think you and5 1 20 should decide

We hope to hear from you soon Maybe we should schedule a new Skype meeting in a few weeks

Best regards

5 1 26

Klaval Museum5 1 20 5 1 20•^arlnmuseum

rRANSPORTHISTORISKA MUSEER SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS

Marinmuseum Sjdhlstorlska museet Vasemuseet Jarnvagsmuseet

3 I A I CIMil P lAM I iPIA Ul_PI

P O Box 48 I SE 371 21 Kariskrona

Tel 46 455| 5 1 2e

www smtm se

Vi ar miljdcertifierade enligt ISO 14001

We are environmentally certified according to ISO 14001

Fran

Skickat den 18 September 2020 10 52

Ti00026

5 1 20 @cu ltureelerfgoed nl]5 1 20

5 1 20 5 1 20@minbuza nl @minbuza nl @minbuza nl 5 1 20 1245034



5 1 2«5 1 2e 5 1 26 5 1 26 5 1 26@smtm se

@gov se’

g smtm se g smtm se

5 1 26 5 1 26 @gov se

5 1 26 5 1 26 5 1 26Kopia

Amne Sophia Albertina

Dear all

Hereby I attach a factsheet on the ideas to return the bell and associated artefacts of the Princess Sophia Albertina

to Sweden

I hope it give us all a good overview of the issues and which things we should discuss amongst ourselves Also in

the Netherlands we need to go through a few procedures in order to be able to hand over artefacts that are now

part of the archaeological collection of the Netherlands however this will be formalized as soon as we agree on the

overall ideas

Can I ask the Ministries of Foreign Affairs to discuss on what level the hand over will take place The RCE and the

Swedish Maritime Museums can discuss the technical details

If any further questions do not hesitate to contact me

Sincerely vours

@minocw nl 5 1 26 @cultureelerfgoed nl

5 1 26

5 1 26

5 1 26

T 31 0}33l 5 1 26

M 31 0 6

Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Smallepad 5 3811 MG Amersfoort

P O Box 1600 3800 BP Amersfoort The Netherlands

www cultureelerfgoed nl

www culturalheritageagency nl

5 1 26

www maritime heritage com

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en diegene die toestemming hebben dit

bericht te lezen Gebruik door onbevoegden is verboden Dit e mailbericht kan vertrouwelijk zijn en binnen het bereik

vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht Indien U het bericht ten onrechte hebt ontvangen wordt U verzocht ons

daarover per ommegaande te informeren en de e mail en bijlagen — zonder van de inhoud kennis te nemen —

onmiddellijk te verwijderen

This e mail and its attachments is intended exclusively for the addressee s or those authorized by the recipient Use by

anyone other than the authorized recipient is prohibited This e mail may be confidential legally privileged or exempt
from disclosure If you have received diis e mail by mistake please notify us by return ofmail and delete the message

and its attachments — without taking note of its contents — immediately

p2510_1625ul09
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5 1 2e 5 1 2eTo @cultureelerfqoed pll
l@minbuza nll5 l 2e 5 1 20 5 1 26 5 1 26Cc @minocw nl] 5 1 26

5 1 26 fS minbuza nl]5 1 26

5 1 2eFrom

Sent Wed 6 22 2022 11 20 37 AM

Subject RE Sophia Albertina

Received Wed 6 22 2022 11 20 38 AM

Bestel 5 1 26 [
We zijn bezig met plannen en budgetteren In beginsel wil Zweden de overdracht van de bel doen op 11 oktober in het

Vasamuseum in Stockholm Maar alles kan nog veranderen

Zou je voor mij een grove schatting kunnen aanleveren van de kosten Ik meet vooraf budget aanvragen als ik het wil laten

doorgaan

Alva St veel dank

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlFrom

Sent dinsdag 14 juni 2022 16 41

5 1 26

5 1 265 1 2e @cultureelerfgoed nl

@minbuza nl5 1 26 5 1 26 @minbuza nl

@minbuza nl

5 1 26Cc 5 1 26 5 1 26

5 1 265 1 26 5 1 26@minocw nl

Subject RE Sophia Albertina

Sorry alleen de bel inderdaad Het leek het hof praktischer om het in Sthim te doen ook omdat de media aandacht dan groter is

5 1 26

Sent with BlackBerry Work

www blackberrv com

From

DateiTuesdav 14Jun 2022 3 43 PM

5 1 26

5 1 26 5 1 26 S cultureelerfgoed nlc

To | 5 1 26 iS minbuza nl

5 1 265 1 26 @minbuza nl 5 1 26 @minbuza nlCc 5 1 26 5 1 26

5 1 26 S minocw nl 5 1 26 5 minbuza nl5 1 26

Subject Re Sophia Albertina

Hoi| 5 1 26

Overdracht alle vondsten of alleen de bel

Ik ga nu even uit van het laatste Ik kom erop terug

Gr| 5 1 26

Verstuurd vanaf mijn iPhone

5 l 2e
Op 14 jun 2022 om 15 33 heeft S minbuza nl het volgende geschreven5 1 26 j

Beste

In haast Zweden stelt voor de overdracht te doen in Stockholm op 11 oktober Het is nog maar een voorstel Zou je

een grove schatting kunnen maken van de kosten waar wij rekening mee moeten houden

Veel dank alvast

5 1 26

5 1 26

Sentwith BlackBerry Work

{WWW blackberry com

5 1 26 5 1 26 @cultureelerfgoed nlFrom

Date Friday lOJun 2022 8 45 AM

5 1 26 5 1 26 5 minbuza nlTo

5 1 265 1 265 1 26 gminbuza nb 5 1 26 S minbuza nlCc 5 1 26

5 1 26 5 1 265 minocw nl
_

Subject Re Sophia Albertina

Dank voor de update 5 l 2e

Vanuit een zonnig Helsinki een vriendelijke greet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

S minbuza nl5 1 26

00027 1245035



Op 10 jun 2022 om 08 52 heeft

geschreven

5 l 2e @minbuza nl het volgende5 1 2e

Beste| 5 l 2e

We hebben gisteren overleg gehad metZweeds BZ De koning van Zweden heeft nog geen besluit

genomen dat wordt nu verwacht op 21 juni We zetten hier wat druk op de ketel en houden Karlskrona

naar Zweden uitdrukkelijk open als het besluit te lang op zich laat wachten Tegelijkertijd hoop ik dat het

aan jullie kant nog lukt om het besluit nog even aan te houden al kunne we inderdaad nog niet

uitsluiten dat de bel uiteindelijk naar Karlskrona zal gaan Maar ik heb goede hoop dat het gaat lukken

Met vriendelijke groet

5 1 26

5 1 2e

5 1 2e

5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26

Reeds beoordeeld 1245023

1245035



5 1 2eTo @minbuza nl]F 1

5 1 2«From

Sent Mon 8 22 2022 1 42 15 PM

Subject RE USB Defensie update
Mon 8 22 2022 1 42 16 PMReceived

Beste 5 i 2e

Ik heb op vrijdagmorgen een afspraakgemaakt met de nieuwe deskofficier voor Nederland

dit gesprek met haar zou Ik alle info moeten hebben Woensdag heb Ik een hele dag overleg met de Zweedse marine In Musko dus

daar is ook wel tijd bij de koffiemachine

Zie je donderdag

Mvg
5 1 2e

5 1 2e Dus na ons gesprek en na

5 1 26 @minbuza nlFrom 5 1 26

Sent vrijdag 19 augustus 2022 19 01

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

Subject RE USB Defensie update
5 1 26Hoi

Dank voor je reactie

Mvg

bulten verzoek

5 1 26

From]
Sent woensdag 17 augustus 2022 15 00

5 1 265 1 26 @minbuza nl

5 1 26 @minbuza nlTo 5 1 26

Subject RE USB Defensie update

Beste 5 1 26

Ik kom dinsdag avond naar Stockholm en heb woensdag afspraken met de Zweedse marine Donderdag en vrijdag kunnen we

bijpraten en dan kan ik met alle details aan de slag 5 1 26 en Ik kennen elkaar ulteen ander dossier buiten v6rzo6k

Ik sta dit op de Ferry je te tikken Totbulten verzoek

voigenae weeK

Mvg

5 1 26

5 1 2e

5 1 26 to Norway Sweden Finland Denmark and Iceland

@minbuza nl5 1 2e

47 40630856

5 1 26 @minbuza nlVan

Datum woensdag 17 aug 2022 2 24 PM

5 1 26

5 1 26 @minbuza nlAan

Kopie

Onderwerp USB Defensie update

5 1 26

5 1 26 5 1 26 @minbuza nl

5 1 26

Vanuit mijn achtervang rol bij het programmaonderdeel defensie Visby Corvette^ Vasamuseum^ Sol overhandiging scheepsbel

ben ik een beetje aan het inlezen

Ik begrijp dat je volgende week dinsdag vrijdag in Stockholm bent Op verzoek vanheb ikdaarom alvast een afspraak gemaakt

bij het Vasamuseum op donderdag 25 aug om 14 00

5 1 26

zal ons ontvangen

van RCE met wat vragen die we mee moeten nemen bij het plannen van de

5 1 26

Hieronder het laatste maiitje van

overhandiging van de Sophia Albertina scheepsbel

Ik spreek je graag wanneer je in de gelegenheid bent om te horen of je nog lets meer nodig hebt en hoe we hierin samen kunnen

werken Ik ben projectleider voor de contraprestatie dus daar zal ik mijn aandacht voornamelijk op richten

Met vriendeliike groet

5 1 26

5 1 26

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Gotgatan 16A I 118 46 Stockholm | Zweden

46 0 8 5569^ 1 26 | 46 0 7 2150|5 1 26

@minbuza nl

www netherlandsardyou nl

5 1 26
5k

00028i 1245037



5 1 26 5 1 20 5 1 20To @minbuza nl] 5 1 20 @minbuza nl]
5 1 20From

Ssnt Wed 7 13 2022 2 31 32 PM

Subject RE Vasa scheepsbel
Received Wed 7 13 2022 2 31 00 PM

5 l 2een 5 1 2e

Ter informatie hieronder wat geschiedenis over de Scheepsbel Dit is gekopieerd van MaSS van de RCE

In het logboek van de duikers die de bel gevonden hebben zie je een foto waaruit de grootte blijkt

Greet

5 1 26

History
The Sophia Albertina was regarded as a sound seaworthy vessel She was well appointed and on various occasions had

hosted royal passengers In 1770 Prince Henry of Prussia sailed on the Princess Sophia Albertina from Germany to

Karlskrona and in 1771 the newly crowned King Gustav III crossed the Baltic Sea on this vessel immediately after the

death of his father

The Sophia Albertina was probably not only a working man of war but also an imposing and beautifully decorated ship
In the latter part of the eighteenth century Swedish men of war were decorated with the finest figureheads and mirror

decorations The hulls of eighteenth century ships were normally painted with yellow oil paint or light pitch with

undulating lines in black and had black or blue wales

Convoy duty

On 4th of June 1781 a prelude to her faith took place at Karlskrona England and the Dutch Republic were at war 1780

84} and the sea routes on the Northwere not safe The Swedish squadron ten ships of the line and two frigates} for

convoy duty wasby king Gustav and a salute was fired Unfortunately the Princess Sophia caught fire Panic broke out

when the firereached the powder room Men jumped overboard several drowned and the ship was damaged

considerably Refitted she could join the rest of the squadron 5 days later

Disaster

Den 20sten s nachts ten 11 uuren is op de Haaks gestrand het Zweedsch Oorlogschip de Sophia Albertina states the

Leeuwarder Courant on 29th August 1781

The Sophia Albertina was part of Swedish a convoy fleet to protect Swedish merchant ships in these waters On 20th

August 1781 the Sophia Albertina was on her way from cape Finisterre back to Sweden The weather was bad for days
and near Texel she hit ground at 21 00 hour The sea slowlybashed the ship to pieces Between 02 00 and 00 hour she

disappeared underwater Only 31 members of the crew survived

Archaeology

In 2002 a ships bell was found with the inscription MEIJER FECiIHOLM 1738 Gerard Meijer made me in Stockholm

It identifies the shipwreck Noorderhaak 10 as Princess Sophia Albertina The site is a laige mound encrusted with sea

anemones and covering an area of 55 by 30 m on a depth between 18 20 m The core of the site was a large group of iron

bars which together formed a platform beneath which lay a 12 by 8 5 m fragment of the ships bottom The wooden parts
of the ship itself are almost completely destroyed due to the ship worm

The remnants of the wood indicate a fairly big ship On the site are a lots of ballast stones cannons Swedish

Finnbankers cannonballs a big anchor musket bullets

Timber

The ships timbers that have been analyzed originate from central and northern Scandinavia Dendrochronological study of

a framing timber from the south of the site has shown that the timber was felled after 1750 ± 6 years From 3 June to 3

August 2004 the archaeological diving team of the then State Service for Archaeological Investigations now the Cultural

Agency conducted an archaeological field evaluation of the wreck containing the Swedish bell which J
given ihe working name Noorder haaks 10 The team spent a total of seventeen days diving at the site

u

1245038



Ballast

A striking feature is the large quantity of ballast iron at the site Cast iron bars length 65 to 120 cm x 8 to 14 cm wide

lie neatly stacked on both sides of the keelson Outside the central platform the iron bars are mainly found to the west

and south some isolated and out of context some in concretions containing dozens of bars

Cannons

A total of sixteen cannons were found and recreational divers have salvaged a further seven There is a concentration of

cannons along the eastern perimeter of the wreck mound These are 6 12 and 24 pounders some ofthem of Swedish

manufacture

5 l 2e 5 1 2e @minbuza nlFrom

Sent woensdag 13 lull 2022 14 15

5 1 20 5 1 20 5 1 20@minbuza nl 5 1 2e 5 m inbuza nl 5 1 2«To

5 1 2e @DKH NL | 5 1 2e |@dkh nl

@ kabinetvandekoning nl

@minbuza nl j

5 1 2e 5 1 2e 5 1 26gdkh nl gpolitie nl gminaz nl

5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 20 @minbuza nl

] 5 1 2e gdkh nl5 1 205 1 26 5 1 26 gminbuza nl5 1 26

5 1 26 @minbuza nlCc 5 1 26

Subject Vasa scheepsbel

Beste alien

Gisteren spraken 5 1 26 en ik met Zweeds BZ Daarvan voIgt later vandaag verslag maar een punt wilde Ik alvast onder jullie

aandacht brengen om morgen vender te bespreken

buiten verzoek

Greet

5 1 20

00029 1245038



5 1 2eTo @5mtm se1
c 1

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2eCc @minbuza nl] @minbuza nl]
5 1 2eFrom

Sent Wed 6 22 2022 2 25 55 PM

Subject Skeppsklockan
Received Wed 6 22 2022 2 25 56 PM

Hej 5 1 20

Hoppas ailt ar val med dig

5 1 1a

Han var intresserad av programmet sarskilt av skeppsklockan som han sag som en fin symbol for de

goda relationerna

Nu bar vi inte fatt besked fran det svenska hovet an men vi vet att det preliminara programmet foreslar

att dverlamnandet sker pa Vasamuseet den 11 oktober mellan 16 00 och 18 00

Det later lovande och jag kan tanka mig att hovet skulle se fordelarna i en sadan uppsattning
Emellertid kan Martljn Manders Inte vanta alltfdr lange med att fatta beslut om forsandelsen Jag pratade
nyss med honom i telefon och vi vill foresla fdijande

1 Om vi inte hor fran hovet inom kort da skickar Martijn alia fdremal fran Sophia Albertina till

Marinmuseet i Karlskrona Klockan kommer att forpackas separat
2 Darefter vantar vi pa besked fran hovet Fattar de beslutet att overlamnandet sker i Stockholm

da staller vi inte ut klockan in Karlskrona an och far vi ordna att klockan fraktas fran Karlskrona till

Stockholm

3 Om hovet avstarfran evenemanget i Stockholm da kan museet ha med klockan i utstallningen
den 12 augusti

Jag hoppas du kan finna dig i detta forslag Eventuella kostnader for forsandelsen tur och retur fran

Karlskrona till Stockholm far Nedrianderna da sta for

Med vanlig halsning
5 1 20

5 1 20

Embassy of the Klrigdom of the Netherlands

Gotgatan 16A

118 46 Stockholm

Tel 46 8

Mob H46^ 5 1 20

httos www facebook com DutchEmbassvSweden

https www netherlandsandvoj nl vour cojntry a nd the netherlands sweden abojt js

Instagram @sthlmsgator

l 6iminbuza nl5 1 20

00030 1245040



5 1 26 5 1 26To @minbuza nl]
5 1 26From

Sent Wed 2 16 2022 1 53 01 PM

Subject Sophia Albertina

Received

Prinsessan Sophia Albertina docx

Wed 2 16 2022 1 55 21 PM

TIS Nr 2 2001 docx

5 1 26God eftermiddag

5 1 26Mitt namn ar 5 1 26 och jag ar i Nederlanderna

Jag onskar med detta mail fa kontakt med eder angaende den brfogade rnformationen i detta mail Vanfigen
las igenom mallet och aterkoppla vid forsta basta tldpunkt

Jag vill Informera om det svenska forlista orlogsfartyget Prinsessan Sophia Albertina som forliste 1781 utanfor

Nederlandska kusten och dess delar av aterbordande till Sverige

Delar av de fynd som gjorts pa forlistningsplatsen ar nu i dagarna overforda till Marinmuseet i Karlskrona dar

registreringen avforemalen tar vid Darefter paborjas planeringen for den utstallning som skall byggas upp
med fynden Da kommer skeppsklockan art vara det framsta fyndet som kommer att visas upp

»

Nederlanderna I form av The Cultural Heritage Agency motsvarande det svenska Rlksantrkvarreambetet vill

garna tillsammans med oss genomfora en formell overlamning av fynden och da med hogsta niva pa

overlamningen

5 1 2a

En tentativ planering for evenemanget ar att det kommer att genomforas pa Marinmuseet i Karlskrona och da i

narvaro av Majestaterna fran Sverige och Nederlanderna Efter valkomnade till Marinmuseet intas platsema
vid den utstallning som byggts upp kring det forlista fartyget Darefter kommer fartygets historia att beskrivas

lika sa den arkeologiska undersokningen som forevarit Slutligen sker den formella overlamningen av fynden
av Nederlanderna till Sverige garna da alltsa pa Majestats niva Efter detta intages en lunch nagonstans i

Marinmuseets lokaler Efter lunch finns det mojiighet att fa till en specialrundvandring pa museet om sa

onskas

Nedanstaende bilder ar tagna pa Marinmuseet juli 2021

00031 1246121
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Ritning av Primessan Albertina som redan idagfinnspd Marinmuseet i Karlskrona

Jag skickar med tva bilagor En som kortfattat beskriver den arkeologiska undersokningen och en artikel om

skeppet Prinsessan Sophia Albertina fran Tidskrift i Sjovasendet Dessa tva ger en bild pa vad som skettfor

17 respektive 240 ar sedan

Nar skulle da denna dverlamning kunna ske

Givetvis ar det 100 avhangigt Majestaternas kalendrar men maj 2022 skulle jag se som en lamplig tidpunkt

Om ni har nagra fragor tveka da inte att kontakta mig

Vanliga hafsningar

5 1 26

00031 1246121
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5 1 2e
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En svensk Qrlogsman i nederlandska vatten

Den 29 augusti 1781 rapporterade tidningen Leeuwarder Courant

”Den 20 augusti klockan 23 00 gick det svenska skeppet Sophia Albertina pa grund pa
Haaks” Haaks ar Noorderhaaks en sandbank sydvast om on Texel i nordvastra

Nederlandema

Ar 2002 hittade fritidsdykare vraket med en skeppsklocka m^kt ”G MEIJER FEC IHOLM

1738” nara Noorderhaaks Efter korrespondens med Sveriges Maritima Museer meddelades

att skeppsvraket mycket val kan vara Prinsessan Sophia Albertina^ med tanke pa den kungliga
kronan pa klockan och antalet kanoner som hittats Dykaren kontaktade da det nederlandska

institutet for skepps och undervattensarkeologi NISA angaende bevarandet av

traklockstapeln och raddes att lata foremalet behandlas genom kontrollerad torkning

Mellan den 3 e juni till den 3 augusti 2004 genomfordes undersokningar av ett dykteam som

leddes av d^arande myndigheten for arkeologiska undersokningar nu Cultural Heritage

Agency och en arkeologisk utv^dering av vraket gjordes som bland annat innehdll

skeppsklockan Vraket fick arbetsnamnet Noorderhaaks 10

Dykteamet hittade en stor hog pa botten dekorerad med havsanemoner som tackte en yta pa
55 X 30 m Efter rengbring visade det sig vara fartygets timmer ballast och kanoner Kaman

var en stor grupp av jamstanger som tillsammans bildade en plattform^ under vilket det lag
ett 12 X 8 5 meter fragment av fartygets botten Strukturen antyder att originalfartyget var ett

kraftigt byggt fartyg minst 20 m langt och 8 5 m brett Fartygets skrov var av ekplankor sa

aven golwirke och dack En slaende egenskap ar den stora mangden ballastjam pa platsen

Gjutjamsst^ger ligger snyggt staplade pa bada sidor av kblen ca 65 till 120 cm langa deras

bredd och tjocklek varierar Totalt hittades 23 kanoner nagra av dem av svensk tillverkning
Det Finns nastan inget annat fyndmaterial Praktiskt taget inget av det organiska materialet har

bevarats medan det finare oorganiska materialet fbrmodligen har skbljts bort av strbmmen

En intressant ammunitions kista hittades som fortfarande inneholl hundratals pistolkulor

Att Noorderhaaks 10 verkligen ^ den svenska brlogsmannen Prinsessan Sophia Albertina

faststalldes bland annat genom en dendrokronologisk underbkning av timret Detta daterar att

timret som anvants fallts omkring 1750 6 Detta visar sig nara byggnadsdatumet for

Prinsessan Sophia Albertina som byggdes mellan 1760 och 1764 Fartygets timmer som har

analyserats h^stammar fran centrala och norra Skandinavien Dessutom tyder vrakets tunga

struktur att det var ett krigsskepp en funktion som kravde extra styrka Kanonema pa platsen
stbder ocksa denna slutsats Fartygets svenskaursprung starks ocksa av dess av jamstanger
som anvandes som ballast i Sverige fr^ 1748 och framat eftersom de mbjliggjorde en sakrare

och effektivare anvandning av utrymmen Undersbkningen visar ocksa att det inte rader

nagon tvekan om att skeppsklockan gjordes i Sverige Dykteamet m helt sakra pa att klockan

kommer fran Noorderhaaks 10 Prinsessan Sophia Albertinas skeppsvrak
Den arkeologiska undersbkningen bekraftar fyndet och ar sallsynt i nederlandsk

undervattensarkeologi Den positiva identifieringen ger ytterligare v^de till detta mMigt till

dMigt bevarade skeppsvraket

^
Overmeer A B M {2012] A Swedish man of war in Dutch waters Amersfoort^ Cultural Heritage Agency

00032 1246131
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Fartygets bmnskiocka tiilsammans med trdklockan jordes upp till ytan darjbljande text avslojades G

MEIJER EEC IHOLM 1738 Pd den andra sidanfanns en kartouche av lagergrenar som omger bokstdvema

FI eller FJ toppad av en krona Dykaren Hugo Raven gjordejorjrdgningarpd National Maritime Museum i

Stockholm ochfick veta att klockan hade gjorts av Stockholms grundare Gerhard Meyer
”
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Kommend^^rkopTen Otmur Fredholm jiim rarniMf fare
sin pensionsavging 1987 vcrcheffcr Mabnd marina

bevoAncrtgsomr^de driver Kh fdrvaUar iitimera

familjegdrden M^irielund tuanjbr KarSskrana
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Linjeskeppei Prinsessan Sophia Albercina Riitiing av G Sheldon 1759 Sjdhistoriska
Museel Foto Joh[m JohnsonLinjeskeppet Prinsessan Sophia Albertinas forlisning

vid Texel den 20 august 1781

Jag vande mig mi till Marinmuseet

men ingen kande till nSgol om katastro

fen Vid eit bes5k pS mu cei^ arkiv fick

jag emellenid napp I en av framlidne in

genjdren Arne Myllcnbcrg uppgjcrd Cdr

tcckning dver frAn varve i Karlskiuna

leveKrade faityg Aterfanns linjeskeppet

SnpMa Albertina Efler en kort bcskriv

ning av fartygcT st3r bl r Sidtie pa

grunJ i storm ucb tjocka den 20 augusti
1781 vid Haak p hollandska kuslen un-

der utdvande av handelsakydd Av be

sHttningen 450 man omknm 419 d^ri

bland samtliga officerare Antligcn hade

eftcrfoiskningarna givit etl kunkret re

sultat uch bekraftat att Sofia Albertinas

forlisning var en katastrof vars omfatt

oiitg vida Oversieg den tidigare nOmnda

utanfor K uba 1846 FnTskningar 1 Krig
arkivet och i iildrc littcralur gav yitcrlb

gare fakia om kalaslrufen och dessa till

sammans utgdrgrunden for den forLsaUa

beratlelsen om fartyget och dess irag^ska
6dc

bruari 1760 och sjdsaltes den 6 december

1764 ByggmSstare var den kande

skeppsbyggaren Gilbert Sbeldon son till

Charles Shddon Fartyget var 4S meter

lAngl 12 6 meter brett och hade etl djup
gdende pA 6 4 meter Bestyckningen ul

gjordes av 60 kanoncr varav 24 si 24

pundiga 24 si 12 pundiga och 12 st 6

pundiga Resaltmngsslyrkan uppgick till

450 man Fartyget ansAgs vara ell bra

skepp itied goda seglingsegenskaper Uet

var val inrett och utnyttjadcs emellanAt

foi kungliga personers fardcr 1770 bver

fbrdes phas Heinrich av Preussen ttiii

Tyskland till Karlskrona och ettAr senare

fbide linjeskeppet Sveriges nye konung
Giistaf III Over Ostersjdn sedan han

hemfcallats frAn Paris eftcr faderns bort

gdng

Var Jag en dag form dret salt och bldddrade i amirat CffH Tersmedens kiknda

memoartrjran 1790 taler uppiiickte Jag ndgor intressanl som Jag tidigare afdrig
han talas om sidaa IhS i del V ber tfar Tersmeden om eft besdk pa Afvetsgdrde
den 26 augusti I78J dd han tiUsammans medsin hastru och generalamiraien Henrik

Trolle var inbjudeu pa middag hos koaimerterddei Jonas Krook Del var fydfigen en

rejdlfeslfifrgastema vdikomnades med musik och skdlar saiuierades med ^lOskott

ur 16 iddiga katroner^’ Under kvdllen kom postert och delta foriindrade pa eti

dgotthlick heia stSmningen Kammarrddet G D Broome bad Tersmeden fbiju med

kvnom ut i trddgdrden och dor herattade Brrtameait iinjeskeppet Prinsessan Sophia
Albertina genom en hiskelig storm sibtt pa holfandsku vailea och andra dagen
atldeles a sf^rmen ^iinderslugits” Samfliga ojjicerare ddribland fartygSCheftn

dverstetojmant Johan Gusutf Matmskidid hade omkommit Mulmskidid var bror

till Tersmedens hustru och sdtuada svager lUl amiralen ingeniltig ttiimns i boken om

den dvriga besditaingeas ode Men eftersom det rfirde sig om etl linjeskepp horde

besiittningens sfortek ha uppgdtt till 4 500 ptnoMf

450 man 419 omkommit darbland samtli

ga officerare cx h umleTotficerare utom cn

lArstynran Jag letade sedan i Karlskrona

siads hisiorin Dar mAstc ju siA nSgot Far-

tyget hade ju utgAtt fren Karlskrona och cn

slot del av besattningen mAste hn kommii

darifrAn Men dar stod irgenliiig 1 Karls

kronavarveis historia del 1 fanns fartyget
omngmnt Efter nAgra korta data stAr i sista

meningen ’Ftirolyckad 20 21 8 1781 vid

Texel Holland

De Ilcsta marinhislciriskt intresserade kiin

ner val till kurvetien Carlskronas forlisning
Utanfdr Kuba den 30 april 1846 dA 114 be

skttningsraan omkom och blott 17 radda

des Men PrinseSsan Sophia Albertinas fOr

lisniag var for mig nktind 1 praktbandcl
Svenska Floltans Historia utgiven p3 ALl

hems forlag i Malmo 194S Atcrfnnn jag
emellertid cn kort notis som angav att far-

tyget 1781 fdriist ulanfor den hollandska

kusten och att av fartygets besattning pA

Sommaren 1779 ingick fartyget i den

forsta neutralitetseskadern tillsammans

med yilerligare fern linjeskepp och sex

fregatter Eskadern skulle uppchalla sig i

Nordsjon och garaniera den svenska

handcins silkerhet D^rjamte var expedi
liunans anJamAI att bereda befAl och

gemenskap” ovning r sjdmanskap och

krigsljanst same att prova ett nytt sjbreg

Fakta om fartyget
Linjeskeppet Prinsessan Sophia Albert-

ina sCapclsattcs i Karlskrona den 12 fe

ISO 181
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sessan Sophia Albertina varvid ttan b

romde fariygschefen overstelojtnani
Malmskiold och utnamnde p stalleC

kaptsn Ziervogel till riddarc av svardsor

den for hans ridighet vid yliickningeii av

branden Kapten Thingvall som vid

olyckan blev sv it brand iLlldcLadcs ge

nom kungl brev den 31 juli 333 riksdaler

och den svftrt skadade undernfficeren

och kanomervicen erhSll eit Arligt be

lopp Skadorna pa fartyget var raindre an

befarai och chcr fern dygns intensiva re

parationsarbeten kunde Sophia Albert-

ina av cgla tr n KarUkrona och ndgra

dagar senare fdrena sig med den dvriga
eskadem som da hefann sig p Helsing
orsredd

Eficr ankom ien tick OversielOjinant
Malmskiold order act konvojera svenska

handelsfarlyg till Kap Finisterre och dar

efter itervinda Amira Gtubbe fortsatlc

i ilutet av juni med neutralitelse^kadern

nordvart men hindradcs av raotsirom

och kraftiga norJliga vlnclar att uppnS
sin kryssningsstaiion pa Nordsj6n Hfrer

upprepade fdrsdk kunde han den 2 juli
lamna Rattegati Men uppchailei i Nord

sjdn blev kort Under en vastlig storm

skudades ilaggskcppet och hela eskadem

tvingades den 13 juli mldpa till Flekkerd

uLniirtii K I■Nlitiii ciiid Hflci iiSgja vt cki ii

dfir kom eskadern Stcr till sjoss men Ater

vande dk den 14 augu^ti sedan skdrbjcigg
och andra sjukdomar drabbat be illl

ningarna pd flera fartyg

Forlisnmgen
Vi aiervander nu till Sophia Albertina

VadivOin handc sedan hon anfant tilt Hel

redd ar et uaniiar€ kint Jih n CJi

ligt den ursprungliga ordem sknlle lidje

skeppet den 19 juni eskoirera en konvoj
friin Oresund till Kap Finisiccre och dar

citsr Sterviinda hem med en ny konvoj

Pfl hemvftgen moue svSt slorni som vara

de flera dagar Den 19 augusii efier pas-

sage av bngelska Kanalen fdrshmrades

sikten grand av regntjocka och kon

vojen skingtadcs Vid 19 tiden nasta dag
aiktades en lanterna som man trodde var

frSn etc fartyg i la Det varistallet landfy
ren p Hclderen Lodning igilngsattes
och djupet konstateradtis vara 14 famnar

som emellcrtid snabbt minskade till 3

Vid 21 iiden grundsiOtte fartyget hlrr

Fartygsehefen beordrade alt samtliga
master skullc kapas men innan delta

hade hunnit verk lAllas skakadcs tarty

get av ytterligare re kraftiga stotar och

styrbords reling slogs sender av de kiatn

ga broUsjflarna
Vid midnatt I fig hela styrbordssidan

Linder vaiien och bcsaitningcn forsokle

ta sig upp pi babordssidan Tva limmai

senare borjadc det olyckliga fartyget att

brvtas s nder Babords reline fdrsvann

och slrax darp hela fOrskeppet Sluili

gen ramnade babordasidan i tvA stycken
Ell fatal besaimingsmSn lyckadcs la sig
upp pi vrakspillror och ire hullUndska

orJogsfartyg hargade nasta raergon sam

manlagt 31 man som holl sig fast p3 vrak

spilliorna och ell slycke av skeppsskro
vet som kom drivande in pi Texcls redd

De bitL gade var en larstyrnan som hettc

Anders Forsman en hOgb^lsman tv4

korpraler fem volontarer tre soLdater

och 19 bStsman Dc fdrdes in till Hel

deren och diirifran vidare till Amster-

dam Fartygsehefen Malmskiblds lik itet

farns senare vid Fjderstedt i Schleswig
c a 50 mil norr om olycksplaison och

igenkandes pi ordnama som forlfarande

sal kvar pa bans slilna ofOccrsrock De

oviiga officerare som omkom var

Kapten Samuel Fredrik Ziervogel

Kapten Bcrtold Wei7ell

Lojtnani Jakob Fredrik Gersdorff

expedition till Medelhavct Mcllan Iren

1756 och 1762 tjanstgjurde Malmskiold i

den franska Orlogsflouan 1763 utnamn

d» han till kapieoldjtnant 1771 till kap-
ten 1773 fill major och 1779 till overste

lOjtnant 1772 tilldelades ban svlcdsor

den Efter ell ir som fartygsehef p3 linje

skeppet Drottning Sophia Magdalena
blev han 1781 fanygschef pi linjeskeppei
Prinsessan Sophia Albertina

Konungen inspekterar
eskadem Elden los pS
skcppei Sofia Albertina

For att inspekiera flollan begav sig Gus-
tav 111 till Karl krona dil han aniande

den 4 juni pi moigoncn F fier overlagg
ningai medgcneralamhalenTrcillc besSg
konungen den nya dockbyggnadeti varpi
han med sin svil embarkerade en slup
SOU log honom ul lill den pS redden upp

unkrede eskadem Frin ^lupen mottog

b^n eskadernv salut I sambjtnd med den

kom elden los pA skeppei Sophia Al

beitina EldsvSdan uppstod p si via alt

dS en av salutkanoncina skulle avfyras
kastades en gnisla frAn fAngkruict mot

en vid kanonen upphangd Cyrverksper
sedel och aniAnde denna varpA efden

snabbt spredsig En officer en underoffi

cer och hela kanonscrvlccr blev tiarvul

ilia Prancla Panik uibroi och vid iojhu

elden ar los nara kraidurkcn rusade

minga till tivbAtarna Trangsel uppstod
och flera hoppade i fOrskrSckelsen over

bord Darvid drunknade elva besatt

ningsmtln dariblnnd eri officer iBjtnan
ten Axel Raab BefAlet lyckades emeller

tid lugna besattningen och man lyckades
filAcka nlden edan kruteti aktra diirken

kastats i sjhii SArskild ridighet vii^de

darvid kaptenerna Samuel Fredrik Zier

vogel och Johan Tliingvall

boljande dag besOklc kungen fhtn

lemenie Slutligen skulle de nya linje

skeppens egenskaper noga utrdnas

Aven sommaten 1780 utsaitdeA en neu

tralitet cskader bestleade av fyra linje

skepp och fem fregatter daribland Prin

scssan Sophia Albertina Eskadem skulle

kryssa mellan LindesnAs Jutland och

Doggers bankar PI grund av hlrda

nordvdsthga vinJar kom man emellertid

cj sA lAngt och i oktober Itervande eska

dem lill Karlskrona

1781 ars nculralitetseskader

1781 befann sig England och Holland i

krig Allvaiiiga dvergrepp mgl sjofarten i

de vasteuropeiska farvaitnen var vanliga
och kapcriel tuitog ute pA de dppna ha-

ven 1 Sverige beordrade Kungl Majit ge

tieralamiralenTrollci Karlskronn all vid

laga kiaflfulla Atgarder fur alt skydda

handel och sjdfarl For att Idsa dcs a

uppgifter skulle en ncuttalitetseeVader

uppsattas pA nytt Till e kaderchof uts Ags
konlerarmral Carl Gustaf Grubbe Av

bans instruktion framgick att han med all

skyndsamhet skulle intaga position i

Nordsjfin fdt skydd av svensk handel

Linjeskepp skulle avdelas fdr skydd av

kemvojer frln Oresund lill Kap Rnisterre

och Medelhavet

1 hoijan av juni tag den stora e ka

deriJ pi Karlskunui tedJ faidJg att avseg

la 1 eskadem som hade en sammanlagd

besiiitningssiyrka pA 5500 man ingick tio

linjeskepp och Ivl fregalter bland dc

fbrstn^mnda linjeskeppel Sophia Albert-

ina under befdl Bveretelojtnanten Jo-

han Gustaf Malmskiold Dversteldjlnant
Malmski6ld vat fodd i KarlsVrona dPTi 14

august 1739 Redan vid lio Ars Alder sdk

te han Cjanst vid orlogsfluttan Ar 1755

uin mndcs han till extra nrdinarie lojt
uant och Ijlnsigjordc sainma Ar pA linje

skcppel St^eimanlaud pi beithCS

183182
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Settles cn undersfilcTiing fttr att sflka klar

lagga vad som haul I itrslynnan Foreman

och nSgra av besattningen avgav en rap-

port om handelseforloppei Orsaken till

olyckan kuitde cj med sakerhci klarlSg

ga men Lordc med stor sannolikKet ha

varit at fartyget gnind av vaderleks

forhiillanderia cj kunratfasistillk sin pt^

sition nch sedan av sioimcn forts in mot

kusten NSgra krigsr^ttsprutokoU frSii

denna lid fiuns cj bevarade De fdretdr

des tToligen i samband med stadsbran

den i Karlskrona 1790 dS stora delar av

stnden odelades Detia terde vara del

framsta skalet till att litet dr k^t om

linjeskeppei Sophia Albertinas tragiska
ode

LOjtnant Johan Fetter Pehrman

Fanrik Karl Magnus Litdl

Fanrik Johar Jakob WuJff

Fanrik Abraham Faxe

Bland ovriga ornkumna fanns mAnga
undercfficcrare konstaplar arklim^sta

re timmerman scgdsdmmare skepps

gussar mm samt etl stort antal bAtsman

frin B]ekinge S6dra Maie Olands Got

lands Ostergotlands Ilallands och So

dermanlands knmpanicr Nyheien om

fdriisningen nddde cskaderchefen amiral

Grubbe under uppehAllet i Rcckero pi
den norska sydkuslc^n nv tva hundclsfor

yg aniande och deras befalhavarc beriil

ladc att ett storl svenskt krigsskepp skul

le ha fdrolyckats med man cx h allt vid

den hoHandska kusten Dcssa uppgitter
bekrSftades av kapten Gusiaf Psilander

hielrn pi liajeskeppet Prins Karl som va

rit pi kryKsning i KanaleA och hade hort

taLas om att linjeskeppel Sophia Alber

lina forllSt p5 Norder Haak vid lexel

Uppgiften bekraftades p5 rytt nigra da

gar senate nar eskadern pi hemvig till

Karlskrona mdUe linjeskeppet Vasa Es

kaderchefen beordradc di fregatten Jar

ramas under befal av major Joakim HArd

af Segerstad all avgi till Texel Efler an

komsten fick denne en redogorelsc for

vad som intraffat

Nyheten om forlisningen nddde

Karlskrona i sluiet av augusti och gjorde
etl djupt intryck pi stadens befolkning

Aldrig tidigare hade cn sidan kataslrof i

fredstid drabbat fluitan Sedan de overle

vandc Stcrkcmimit till Karlskrona iging

Kallor och littvralur

Krigsarkivet
Konteramiral J U jrul es rapptirtcr 1781

Skeppsmdnslerrulla 17S1 for Prinsessan So

[iliia AlLcllilia

Marintnusett i Kariskmim

Ingenjbr Arne Myllcnbergs Wrteckning Over

frjin varvet i KarleLkrona kvererade faityg

Liireracur

Hjalmar BoTjesson Or{4 gs Jo taiu cfficetart
1700 1799

C A Gyllengranal S\erak sjdkrigshistoria i

sammandrug 1840

Lvon Horn Offictrare som sfansigjon vid 6r

icgsflouan 1721 1824 1927

AmoJd Munthe Jvenjira r oftya iar 1911

Svenska Flottans Historia 1^4 5

Carl Tersmedeos memoarer
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