
gfr
Ir

För kännedom
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S tadsbyggnads kontoret
Distrikt innerstaden
Anders Malm

Kommentar till Stadsbyggnadskontorets
Redovisrrins av remiss och samrådsfiirslag till program fiir
Galåiryarysområdet... av den 5.8 1996/Dp 95L02

Sjöhistoriska museet önskar redan nu lämna ftiljande kommentarer som
distribueras ft)r kännedom till samtliga remissinstanser enligt
Stadsbyggnadskontorets sändlista. Ett regelrätt remissvar kommer att
inlämnas ftire den 10.1 1998.

Från Sjöhistoriska museets sida välkomnar vi ambitionen att ftirlägga det
nya museet till Galärvarvet, men vi vill starkt ifrågasätta den placering
som ftireslagits i de tre alternativen. För Sjtihistoriska museet är det av
största vikt att byggnaden placeras betydligt närmare Vasamuseet än vad
som framgår av de tre scenarierna. Fastighetsverkets tidigare framtaglra
ftirslag tillfredsställer bättre våra önskemål. Nedan redovisas några
historiska och andra skäl härftir.

Galäryarvet tillkom L723. Här uppftirdes successivt 30 galärskjul, varav
idag återstår två. IJnder 1700-talet var skärgardsflottans fartyg ftrlagda hit
och i 20 år verkade skeppsbyggaren af Chapman på varvet. Från 1760 och
ett par decennier framöver lät af Chapman bygga ett 20-tal nya farbyg,
avsedda fiir skairgardskrig. Parallellt byggde han håir även en del av de
galåirmodeller som idag är i Sjöhistoriska museets ägo. De två kvaryarande
galiirskjulen är alltså fundamentalt ftirknippade med Chapmans
modeller, galärerna från skåirgårdseskadern och Arm6ns Flotta.
Vanrsområdet utvecklades och från 1870-talet sköttes här underhåll av
flottans nya ångfartyg. Bl a tillkom den stora torrdocka som Vasa nu ligger
i. I och med andra våirldskrigets utbrott moderniserades varvet. 1945
arbetade 1 280 måinniskor håir. Först 1969 flyttade örlogsvarvet till Muskö
efber det att Sjöhistoriska museet genomfiirt en omfattande etnologisk
undersökning av verksemheten. Galtiryarvets dyktank i det sk Dykhuset
var i bruk ända till 1979 då verksamheten flyttades. Denna fastighet
disponeras numera av Sjöhistoriska museet och f n forbereds här en
dykerihistorisk utställning och en bok om verksamhetens historia.

Galärvarwsområdet har således under flera hundra år och in på 1970-talet
präglats av sin varvs- och örlogshistoria. Områdets nutida parkkarakttir har
foga historisk forankring. Detta har beaktats i tidigare forslag från
Fastighetsverket och i diskussioner med Stadsbyggnadskontoret.
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Det är således naturligt o9h viktigt att museet ligger i omedelbar anslutning till
de två galärs§ulen och till dyktankhuset, vilka inftirlivas med museet. För
denna placering talar vidare önskvärd samordning med Vasamuseet,
rationellare ftiremåls- och utställningshantering, bättre nyttjande av
gemensamma personella och andra resurser, etc. Här kan tas gemensamma
grepp for att utveckla området som kulturhistorisk och maritim miljö där
Djurgårdens flanörer under alla årstider, museibesökare i alla åldrar och
gästhamnens fritidsseglare kan finna spännande måI. Ett nytt museum måste
dessutom ha fria ytor ft)r utomhusaktiviteter, anslutning till egen kaj ftir
museifartyg samt öppet vatten ftir programverksamhet med maritim
anknytning.

Genom att på detta sätt satsa på områdets maritima karaktär återknyter man
till det gamla kulturlandskapet. En sådan lokalisering av Sjöhistoriska museet
kommer också att stärka områdets betydelse som kultur- och fritidsmiljö.

Med vänlig

<, 4- c-
Si lla Haasum
t.f. överintendent
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Galärvarvsområdet under dess aktiva tid. Foto: Sjöhistoriska museets fotoarkiv
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