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Innehållsförteckning
 

Klicka på projektets namn i listan nedan för att komma direkt till respektive redovisning 

Projekt          År 

Årsrapport Green Island        2011

Sälstationen på Gålö        2013

Slutrapport Green Island        2014

Avfall från det rörliga friluftslivet – en sopa eller resurs?   2014

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 10422 Stockholm
08-123 130 00 trf@sll.se
www.sll.se



Ankom 
Stockholms läns landsting 

Dnr. 

2012 -01- 2 3 
Green 

Årsrapport för projekt Green Island 2011. 

Syfte 
Green Island är ett 3 årigt EU-projekt inom Programområde Central Baltic, Islands and 
Achipelagos. 

Syftet med projektet är att få öar att bli mer miljövänliga, genom att titta på sektorerna avlopp, 
avfall och energi och se hur situationen ser ut idag och föreslå kostnadseffektiva 
miljöförbättrande åtgärder med fokus på hållbara, förnyelsebara och kretsloppsanpassade 
system med mer lokal förankring. Genom information och kunskap fa människor att vilja 
välja ett miljö smartare alternativ, lära och hitta bra exempel som fungerar på öar. 

Organisation och budget 
I Green Island ingår fyra partners. Skärgårdsstiftelsen som är Leadpartner och som håller 
kontakt, rapporterar och rekvirerar pengar av E U . Aronia i Finland, Sustanible Saaremaa och 
Association of Estonian Islands i Estland. I Sverige medverkar öarna Askö, Ingmarsö, Ornö, 
Ramsö, Tynningö och Utö. I Finland ingår öarna Högsåra, Iniö, Skåldö, Vänö och i Estland 
ön Muhu. 
Vaije land bär sin egen budget och i Sverige och Finland medfinansierar man med 25 % och 
växlar in 75 %. Estland står för 15 % och växlar in 85 %. 
De svenska medfinansiärerna är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockliolms läns landsting-
Tillväxt, miljö och regionplanering, Naturvårdsverket, Skärgårdarnas Riksförbund och 
Skärgårdsstiftelsen. 
Den totala budgeten för projektet under 3 år är ca 13 000 000 kr. Sverige förfogar över ca 8 
miljoner kr, Finland över ca 4 miljoner och Estland ca 1 miljon. 

Totalt uppgår projektets redovisade kostnader i Sverige för 2011 till 277 676 Euro, 
ca 2 560 000 kr. Projektet följer budgeten. 

Fördelning av kostnader i Sverige 2011: 
Kontorskostnader: 183 000 kr 
Personalkostnader: 1 811 000 kr 
Resor: 113 000 kronor 
Konsultkostnader: 243 000 kronor 
Kontorsutrustning: 88 000 kronor 
Övriga kostnader: 122 000 kronor 

Presentation 
Utfallet kommer att presenteras på www.greenislands.se där projektet hela tiden berättar om 
vad som händer i de olika länderna och informerar öbor och alla intresserade. Under året har 
hemsidan byggts upp och informationen finns på engelska. Grundinformation om projektet 
finns på svenska, estniska och finska. Den engelska texten är kopplad så att man kan använda 
Google translate för att översätta till önskat språk. Google translate är inte optimalt men bättre 
än ingenting om man inte kan engelska. 
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Box 7669, 103 94 Stockholm 
Tel 08-440 56 00 
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Året som gått 
Under året har projektet kontaktat samfalligheter och byalag och intresseföreningar som finns 
på öarna. Varje ö har en kontaktperson som hjälper projektet med lokala frågor och vidare 
kontakter. Samtliga boende på öarna (året-runt och sommar-boende) har fatt ett brev från 
Green Island där vi ber om svar på en webbaserad enkät. Om man inte har tillgång till internet 
kan man kontakta projektet för att få en pappersenkät att fylla i och skicka tillbaka. V i har 
även gått ut med ett påminnelsebrev och där vi haft möjlighet har vi skickat e-post. Enkät 
insamlingen pågår även i Finland och i Estland. 

I augusti anordnades en seminariedag med fokus på förnyelsebarenergi på Utö. Föreläsare 
berättade om bl.a. vindkraft på Samsö i Danmark, och hur blev deras ö klimatneutral. En 
föreläsare berättade om solenergi och hur man kan optimera egen el produktion med ett litet 
vindkraftverk. En föreläsare berättade om nyheten våg och strömmandevatten energi. 
Projektet passade på att ha ett arbetsgruppsmöte med alla som jobbar inom projektet från 
Sverige, Finland och Estland. Dag 2 åkte en del av deltagarna från dag 1 med på en studieresa 
som besökte Ytter Järna och tittade på deras vattenrening med hjälp av speciella 
vattendammar samt ett gårds biogas verk. Efter lunch åkte vi till Katrineholm och besökte en 
energipark som heter Egen-el och som har specialiserat sig på att visa solceller och små 
vindkraftverk för enskilda hushåll. Alla modeller som de anser hålla måttet visas upp i 
naturligstorlek utomhus. 

I oktober anordnade projektet ett informationsmöte på Kastellholmen. Focus var på 
sommarstugeägare med torrdass och endast BDT vatten (Bad, Dusch och tvätt). De flesta som 
besökte mötet hade hus på Ornö och Utö. 

I november besökte den svenska arbetsgruppen Ekenäs i Finland. V i diskuterade projektet, 
arbetssätt och hur vi går vidare. V i hade också en praktisk kurs i GIS (Geografiska 
Informations System). V i fick lära oss hur vi kan använda oss av Google Earth och Google 
maps för att presentera våra öar och resultaten därifrån. 

Under året har projektet träffat en rad intressanta människor som jobbar med olika 
miljösmarta alternativ. Som exempel har vi träffat projektet biokol som under tryck 
omvandlar organiskt materiel till rent kol. 
I Uppsala har projektet träffat forskare som jobbar med latrinavfall och hur man kan 
hygienisera det med hjälp av urea. Projektet har även besökt flera experter angående biogas 
samt även olika biogasanläggningar. 
Projektet har varit med på en rad seminarier och konferenser som rör ämnena avlopp, avfall 
och energi. 

I december anordnade projektet en informationsdag med våra kontaktpersoner på de 
kommuner som är representerade via öarna. Medverkande kommuner var Trosa, Haninge och 
Österåker, tyvärr kunde inte Vaxholm vara med. 

Mot ett hållbarare ö-liv 
Alla dessa möten med experter på miljösmarta lösningar hoppas vi kunna använda vid 
informationsmöten med våra medverkande öar för att inspirera till nya lösningar. V i far själva 
(inom projektet) ny kunskap for att kunna sammanföra olika aktörer. Inom projektet ska varje 
ö få en miljönplan och då kommer vi behöva ta hjälp av experter inom olika områden för att 
kvalitetssäkra dessa. 
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Box 7669,103 94 Stockholm 
Tel 08-440 56 00 
www.greenislands.se 
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BILAGA 1 KONDITIONSBESIKTNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

INLEDNING
Denna förstudie är tänkt att  ligga ti ll underlag för att  åskådliggöra och göra 
platsen historiskt begriplig för en bredare publik, att  tydliggöra för besök-
aren den unika historien som denna plats har.

Vi har valt att  ta med en kort bakgrund med beskrivning av den verksam-
het som bedrivits på platsen för att  fungera som bakgrund ti ll analysen. Då 
området är såpass avgränsat har landskapsanalysen och kulturmiljöanaly-
sen sammanförts i en platsanalys.

På grund av kartmaterialets begränsningar har vi valt att  enbart använda 
kartor som ett  stöd i orienteringen på platsen där delområden marker-
ats på  översiktskartor. Platsanalysen redovisas istället uti från bilder från 
platsbesöket och sti llbilder tagna från fi lmdokumentati onen och åtgärds-
förslaget i textf orm med inspirati onsbilder.

Konditi onsbesiktningen av byggnader och brygganläggningen exteriört re-
dovisas i ett  fördjupat åtgärdsförslag som lagts som bilaga ti ll dokumentet.

1
En av de örnar som deltog i försöksverksamheten.



BAKGRUND
2 oktober 1941 påbörjades byggandet av sälstati onen på Gålö. Eft er två 
veckor var det möjligt att  föra över sälarna från den ti digare sälstati onen 
på ön Krokholmen i Stockholms norra skärgård.
 
Det var en psykolog och beteendevetare vid namn Valdemar Fellenius som 
tagit initi ati vet ti ll försöksverksamheten med sälar. Han ansåg att  sälar var 
väl lämpade att  användas inom marinen då de var intelligenta, lätt dresse-
rade, utmärkta simmare och kunde dyka ner på stora djup. Han satsade 
1940 egna medel i de första experimenten, men det dröjde inte mer än 
några månader innan Marinstaben blev intresserade och ville att  han 
skulle fortsätt a sina experiment i deras regi. Operati onen fi ck namnet ”Pal-
men” av den specialbyggda motorbåt man använde för att  föra ut sälarna 
på öppet hav vid träningen.

Sälar på väg ned för träramp vid bryggkonstruktionen mot vattenbrynet.

Den nya platsen för sälstati onen låg ödsligt och var väl kamoufl erad, men 
den var enklare att  nå än ön Krokholmen då Gålö är en halvö. Material och 
personal kunde färdas med fordon nästan ända fram ti ll stati onen. Byg-
gnader som gjorde boendet bekvämare uppfördes, några mindre hus som 
kamoufl erades ti ll sportstugor. För att  ytt erligare förenkla verksamheten 
var en av de första beställningarna man gjorde en telefon med förbindelse. 
Anläggningen var noga inhägnad med staket och låsta grindar. Här bodde 
Valdemar Fellenius isolerad med sin fru och son.

Bassänger för 50 sälar uppfördes utmed stranden i form av kraft iga 
pålverk, som kunde tas för en kaj eller brygga på avstånd. Det kom dock 
aldrig att  bli mer än ett  tjugotal sälar samti digt som mest på Gålö. Sälarna 
dresserades i uppgift er som på 40-talet ansågs svåra eller omöjliga att  ut-
föra. De tränades i att  lokalisera minor, fast förankrade och kringdrivande. 
Sälarna skulle också kunna hitt a torpeder som missat sitt  mål eller sjunkit 

utan att  detonera. Deras främsta uppgift  var dock att  fungera som ett  va-
pen mot främmande ubåtar, de tränades i att  uppsöka och markera ubåtar.

Palissaden med bassänger, en bur med sälar hissas upp.

Sälarna infångades redan som sälungar och matades med en blandning av 
tjock grädde och matolja. När de blivit så stora att  de åt strömming i stora 
mängder, som köptes av lokala fi skare, började den rikti ga träningen. Sälar-
na blev med ti den tama, de dukti gaste fi ck namn som Potti  far, Lott a och 
Flygar-Pelle. Flygar-Pelle var ett  av de djur som överlämnades ti ll Skansen 
eft er att  försöksstati onen lagts ned. Förutom sälar arbetade Fellenius även 
med träning av berguvar, örnar och duvor för luft spaning. Fåglarna inrik-
tades på att  uppsöka periskop. Duvförsöken fungerade bra, men örnarna 
ville inte låta sig tämjas utan rymde. En berguv fi ck namnet ”kalsong-Olle”.

Duvor på väg att uppsöka periskop.

Det råder skilda uppfatt ningar om varför Chefen för marinstaben den 10 
september 1943 sänder ett  meddelande ti ll Fellenius om att  Palmen ska 
läggas ned redan samma månad. I dett a skede trodde marinen inte längre 
på försöken och man ansåg att  de kostat för mycket i förhållande ti ll resul-
taten. Försvarets gällande scenario var då också att  sälarna skulle markera 
ubåtar på öppet hav, vilket sälarna inte var lämpade för. Redan 9 oktober 
1942 hade dock inspektören för minväsendet rapporterat ti ll chefen för 
marinen att  försöksverksamheten bör avvecklas då resultaten i försöken 
inte uppnått  förväntningarna. Fellenius hade då tre dagar ti digare, den 
6 oktober, avlämnat slutrapport där han ansåg att  försöken fallit väl ut 
avseende sälarnas kapacitet och han var övertygad om försökens prakti ska 
värde, men han påpekade även att  markeringsutrustningens tekniska ut-
formning inte fungerat som den borde. 

Verksamheten kom emellerti d att  fortgå ytt erligare en ti d och i mars 1944 
avtalar Fellenius med marinen att  utan ersätt ning, men fritt  får disponera 
utrustningen och sälarna fram ti ll årets slut. Mycket tyder på att  kostnad-
erna för försöken spelade stor roll för beslutet om nedläggning. Det fi nns 
även olyckliga omständigheter som kan ha spelat in, vid ett  fl ertal ti llfällen 
misslyckades demonstrati oner för höga militärer helt. Även det misslyck-
ade sökandet eft er ubåten Ulven bidrog säkert, fast sälen i dett a fall inte 
hade en sportslig chans att  utf öra uppdraget, Ulven låg fl era kilometer från 
den plats där sälen sänts ut för att  söka. I april 1945 ger Fellenius slutligen 
upp och anläggningen avvecklas.

Den strikt hemligstämplade operati onen saknar motstycke i svensk mil-
itärhistoria. Endast ett  fåtal kände ti ll vad som egentligen pågick på Gålö. 
De som kan ha misstänkt något om verksamheten var de som bodde i 
närheten av stati onen då verksamheten trots allt var ett  främmande inslag 
i en i övrigt lugn skärgårdsmiljö. Men det är inte troligt att  de visste vad 
som egentligen pågick på sälstati onen eller sälfarmen som man också kom 
att  kalla platsen.

Pråmen Palmen.
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SAMMANHANG
Sälstati onen ligger i den södra delen av halvön Gålö i Stockholms inner-
skärgård, som i sin tur återfi nns i norra delen av fj ärden Mysingen i Han-
inge kommun. Större delen av Gålö är naturreservat. Historiskt var Gålö 
en typisk innerskärgårdsö med jordbruk och fi ske som huvudsaklig försör-
jning.
 
Gålös sprickdalslandskap karakteriseras av skogsbeväxta höjdparti er och 
bergryggar omväxlande med djupa dalgångar, eller som vid sälstati onen 
havsvikar, orienterade i sydvästlig-nordostlig sträckning. Gålös södra del 
som Sälstati onen ligger på, är den högst belägna. Skogsmarken kring säl-
stati onen domineras av rati onellt brukad tall- och granskog.

Under andra världskriget utnytt jades delar av Gålö för militär verksamhet. 
Sälstati onen, Försöksstati onen Palmen var en del av dett a.

Gålö har ett  stort värde för friluft slivet, antalet besökare har uppskatt ats 
ti ll cirka 1 miljon årligen. Huvudsakligen söker man sig ti ll ön för bad och 
rörligt friluft sliv. Vatt nen kring Gålö är fi skerika, man har genom utsätt ning 
av havsöring och fl erårig fi skevård skapat ett  av Mellansveriges bästa 
öringsvatt en. Strömmings- och sikfi sket är också bra vid sunden kring Gålö.

Skala 1:10000

Karta 1. Översikt.

1

2

Utsnitt Karta 2
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PLATSANALYS 1. AVFARTSVÄGEN/BUSSHÅLLPLATSEN
Avfartsvägen är anonym. Busslinje 845 tar enligt ti dtabellen 23 minuter 
från Västerhaninge stati on ti ll Djupvik hållplats som ligger i anslutning 
ti ll avfartsvägen. Avståndet ti ll Gullmarsplan är 35km. Avfartsvägen är en 
mindre grusad körväg där man har utblick mot vatt en på höger sida (Bild 1) 
genom diverse sly inti ll vägen.

Operati on Palmen var en strikt hemlig operati on. Då skulle inte avfarts-
vägen sti cka ut jämfört med övriga avfartsvägar i området vad det gäller 
utseende eller markbeläggning.

2. PARKERINGSFICKA
Möjlighet för parkering i parkeringsfi cka/rundkörning (Bild2) utan skylt-
ning. I P-fi ckans södra del fi nns en liten vägvisare (Bild 3) där det står Säl-
stati onen, som pekar mot sti gen som ansluter vid P-fi ckan. Intryck: parker-
ing för svampplockare.

Bild 3. Den skylt som fi nns idag.

Var det hit fram men inte längre som leveranser kom? Av strömming och 
utrustning ti ll sälarna och matvaror ti ll familjen Fellenius och de värnplik-
ti ga som arbetade på stati onen? Vid parkeringsfi ckan ansluter den bredare 
sti gen, vilken troligtvis inte gick att  färdas med fordon på.

3. STIGAR
En bredare sti g (Bild 4), modell ”mindre elljusspår” ansluter vid p-fi ckan. 
Skogen har gallrats och inbjuder ti ll friluft sliv.

Sti gen ändrar eft er ett  tag karaktär och blir mindre och aningen diff us, gall-
ringen är inte lika påtaglig här. Utblickarna blir kortare. (Bild 5) Snart dyker 
den första byggnaden i området upp. Få fönster och dess exteriör ger ingen 
informati on om användning eller platsen i sig.

Deta är den huvudsakliga vägen fram ti ll sälstati onen. Då man vet att  det 
vistades människor på denna plats under nästan 3,5 år, under i stort sätt  
varje dag under året borde sti gen varit upptrampad hela dess sträckning. 
Ändrar sti gen karaktär just här eft ersom ett  stängsel stoppade leveranser 
och nyfi kna?

Karta 2. Skala 1:5000.
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Bild 1. Genom sly ser man att man närmar sig vattnet. Bild 2. P-fi cka intill grusvägen.



Bild 4. Den bredare stigen.

Bild 5. Den mindre och aningen diffusare stigen.

4. ENTRÈ 1
Det fi nns ingen egentlig entré ti ll området. Men när man når byggnad nr 
11:1 (Bild 6) får man känslan av att  ha kommit ti ll en plats, även om byg-
gnaden inget avslöjar om var.

När man nådde denna plats borde man ha reagerat för palissaden och 
brygganläggningen, som när försöksstati onen drevs var så mycket mer 
omfatt ande i storlek(se bild sid 2). Var det meningen att  nyfi kna skulle 
ha möjlighet att  komma såhär nära eller hade man redan stoppats av ett  
stängsel?

Bild 6. Byggnad nr 11:1.

5. TRAPPA 1
Rester av en trätrappa i form av kraft iga bultar och stolpar som idag har 
ett  rep som ledstång, leder ned mot vatt net (Bild 7 och 8). Trappan borde 
ha funnits här då anläggningen användes. Det antal personer som vistades 
och arbetade på försöksstati onen hade gjort att  slänten varit lervälling 
stora delar av året utan en trappa. Leveranser ti ll och från stati onen av 
ti ll exempel strömming och försöksutrustning underlätt ades också av en 
trappa.

Bild 7. Rester av trappa 1.

 

Bild 8. Bultar i mark.

6. STRANDKANTEN
När man kommit ned för trappan kommer man direkt ti ll strandkanten 
(Bild 9). Väldigt inbjudande med direkt vatt enkontakt och platsen känns 
avskild men inte enslig. Läget i Långgarnsfj ärden är skyddat och vatt net lig-
ger lugnt och rofyllt.

Antagligen har man förstärkt strandkanten eft ersom slitaget var hårdare då 
än nu.

Bild 9. Strandkanten.

7. GRILLPLATS
På höger hand fi nns en provisorisk grillplats i bästa möjliga läge (Bild 10).

En av de få ytor på fast mark som är plan. Kan ha varit en upplagsplats för 
material, då trappan även ligger i anslutning. Men då man inte ville att  
platsen skulle väcka onödig uppmärksamhet uti från vatt net sett , borde det 
enbart vara ti llfällig förvaring det var fråga om. Ser ut som att  kanten med 
stenar har förstärkts.

Bild 10. Grillplats.
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8. ENTRÈ 2
När man ser åt vänster upptäcker man i stort sätt  hela anläggningen (Bild 
11). Man får dock inga signaler om vad man har kommit ti ll. Uppe i slänten 
skymtas väderbitna sportstugor som ser övergivna ut. Här kan man få vara 
ifred. En enorm bryggkonstrukti on som sommarti d antas vara en väldig 
ti llgång.

Bild 11. Härifrån ses hela anläggningen.

En mindre slyomgärdad sti g längs med vatt net (Bild 12) leder fram ti ll 
anläggningen. Antagligen rejält upptrampad då det inte fi nns eller fanns 
någon annan väg hit, därför fanns heller ingen sly längs med sti gen som 
idag. Sti gen har också förstärkts med en stensatt  kant mot strandkanten. 

Bild 12. Den slyomgärdade stigen.

9. BRYGGOR OCH PALISSADEN
Närheten ti ll vatt net är slående. Det privata/avskilda läget och den stora 
bryggkonstrukti onen lockar och ger möjligheter ti ll bad och fi ske (Bild 13, 
14, 15).

Bild 13. Bryggor och palissaden.

Man förväntar sig att  se båtar förtöjda och fi skande barn längs med bryg-
gorna. Palissadkonstrukti onens skala lockar fantasin att  skena iväg.

Bild 14. Bassängen.

Det fi nns spår eft er grundläggning i vatt enbrynet ti ll ett  och möjligtvis två 
ytt erligare hus invid den kvarvarande bryggan (Bild 16). Då en familj bodde 
här året runt kan man anta att  de fakti skt hade en bastu, kanske kombin-
erad med tvätt möjligheter. Det dagliga umgänget med sälar och matningen 
av sälar borde ha gjort att  det luktade en hel del och att  man borde velat 
göra sig ordentligt ren med jämna mellanrum. En byggnad syns i fi lmdoku-
mentati onen, men det går inte att  avgöra någon användning uti från dett a 
(Bild 17). 

Bild 15. Palissaden.

Bild 16. Grundläggning i vattenbrynet.

Bild 17. Palmen och en byggnad invid bryggan.
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Ursprungligen har brygganläggningen varit betydligt mer omfatt ande 
och iögonfallande, vilket kan ses i fi lmdokumentati onen. Med indelning 
i fl ertalet bassänger, ett  avancerat ramp- och spångsystem och hissanor-
dningar för sälburar (Bild 18, 19 och se sid 2). Men det ser inte ut som 
att  området sträckte sig ut och var större än palissaden som är kvar idag, 
palissaden var dock mer heltäckande kring bassängerna. Pråmen Palmen 
och ytt erligare minst en båt fi nns med i fi lmen och ankras då utanför palis-
saden inti ll pålbyggnaden (Bild 17). 

Bild 18. Palissaden.

Bild 19. Sälbur hissas upp.

10. ALTAN OCH TRÄDÄCKEN LÄNGS MED STRANDKANTEN
I fi lmdokumentati onens modernare avsnitt  kan man se att  altanen och 
trädäcken inti ll strandkanten inte fi nns. Man ser istället förstärkningar av 
strandkanten i form av cementramper och en tydlig sti g framför byggnad 

nr 11:2. Altanen och trädäcken är ett  senare ti llägg (Bild 22). Träet är delvis 
i dåligt skick och vid fukti g väderlek är ytan hal. Räckena känns bitvis inte 
helt ti llförlitliga (Bild 20, 21, 23, 24). Under altandelen skymtar cemen-
tramper och resterna av en träsyllstrappa fram (Bild 25). 

Bild 20. Altanen.

Bild 21. Altanen och trädäck framför byggnad nr 11:2.

Bild 22. Byggnad nr 11:2 utan altan och trädäck framför.

Bild 23. Trädäck utan räcke.

Bild 24. Trädäck med räcke.
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Bild 25. En träsyllstrappa och cementramp.

11. DE 2 NEDRE BYGGNADERNA OCH JORDKÄLLAREN
De 2 nedre byggnaderna ger ett  spartanskt intryck vid en första anblick 
(Bild 26). Deras snarlika utseende gör att  de ses som en enhet. Utseende 
ger inga ledtrådar om användning, men en gissning skulle vara att  de har 
varit sommarbostäder och fortf arande används som det. Altanen framför 
byggnad nr 11:2 och förstubron ti ll byggnad nr 11:3 (Bild 27) är troligen 
senare ti llägg. Dessa byggnader kan med säkerhet sägas ti llhöra den ur-
sprungliga anläggningen. 

Inti ll byggnad nr 3 fi nns en jordkällare (Bild 28) vilket skvallrar om att  man 
inte enbart vistats sommarti d i byggnaderna.

Bild 26. Nedifrån sett, byggnad nr 11:2 och 11:3.

Bild 27. Förstubron uppe till vänster framför byggnad 11:3.

Bild 28. Jordkällaren.

Kulturhistoriskt bidrar inte byggnaderna i sig med något stort värde då de 
rent byggnadshistoriskt inte är välbevarade eller uppförda med några unika 
värden. Tvärtom har oansenligheten och det ordinära utseendet varit det 
eft ersträvade på grund av verksamheten på platsen. 

12. DE 3 ÖVRE BYGGNADERNA
De två översta byggnaderna är det senaste ti llskott et ti ll platsen. De inrym-
mer förråd 12:5 och dass 12:6. De är lägesmässigt väl placerade i terrän-
gen och i förhållande ti ll de äldre byggnaderna. Dett a och den avvikande 
färgsätt ningen är tydliga markörer att  det handlar om ti llskott  i miljön och 
förvirrar därmed inte intrycket mer än nödvändigt. Den enkla exteriören 
smälter också väl in i omgivningen.

Bild 29. Dass till vänster 12:6 och förråd 12:5 längst upp till höger.

Den nedre av de 3 övre byggnaderna (Bild 30), byggnad nr 12:4, harmoni-
erar med de äldre byggnaderna i färgsätt ningen men har ett  annorlunda 
formspråk. Det mest iögonfallande är verandan. Hade byggnaden inte plac-
erats bakom/ovanför de äldre byggnaderna, hade färgsätt ningen förvirrat 
besökaren mer. 

Bild 30. Byggnad nr 12:4 till höger i bilden.
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13. TRAPPA 2
Bild 31 visar resterna av den trappa som gått  från byggnad nr 11:3 ned 
mot bryggan. Terrängen är relati vt brant och trappan har gett  möjlighet att  
direkt röra sig ned mot bryggan trots att  det är brant. Idag återstår endast 
bultar av det som en gång var en träkonstrukti on.

Antagligen fanns och brukades denna trappa också av samma orsak som 
trappa 1, slänten hade blivit alldeles för lerig och om man bar på saker 
underlätt ade det med en trappa i en såpass brant slänt.

Bild 31. Trappa 2.

14. “MELLANYTOR”
I slänten mellan byggnaderna återfi nns några formati oner av sten som kan 
vara grunder ti ll byggnader eller terrasseringar(Bild 28, 32, 33). 

Marken mellan byggnaderna är brant. Byggnaderna är naturligt placerade 
i landskapet. Det ger även överblick över byggnaderna både från strand-
kanten och från den översta byggnaden. Idag fi nns några sti gliknande 
rörelseriktningar i slänten, men det är relati vt oupptrampat mellan byg-
gnaderna.

Bild 32. Byggnad nr 12:5, förrådet med en eventuell stengrund framför. 
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Bild 33. Stenformationer i slänten.

Bild 34. Rörelsestråk och mindre uppväxta träd.

Då platsen idag nytt jas sporadiskt har sly och även mindre träd växt upp 
mellan byggnaderna och inti ll rörelsestråken(Bild 27, 29, 34, 35).

Då vi vet att  det vistades människor på denna plats under nästan 3,5 år, i 
stort sätt  varje dag under året borde marken varit mycket mer upptrampad 
än vad den är idag. De mindre träden och buskslyn som fi nns i de om-
råden då de som levde här rörde sig frekvent, fanns antagligen inte. För att  
kamoufl era uti från fj ärden sett  försökte man behålla större träd, vilket kan 
skymtas i fi lmdokumentati onen (Bild 18).

Bild 35. Sly intill stigen.
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Historien kring Gålö sälstati on är spännande, unik och svår att  fi nna infor-
mati on om. Även på platsen är historien om hur sälar tränades ti ll att  vara 
en del av nati onens försvar mot U-båtsintrång på svenska farvatt en svår att  
skönja. Om platsen skall nå en annan målgrupp än den gör i dagsläget är 
det vikti gt att  man i framti da åtgärder och löpande underhåll gör sådana 
prioriteringar som tydliggör den historia som fi nns här, utan att  försämra 
förutsätt ningarna att  komma hit för det vackra läget invid vatt net för natur- 
och skönhetsupplevelsen. Dett a är två intressen som borde vara möjliga att  
förena utan att  de tvingas konkurrera.

I den tekniska konditi onsbesiktningen redogörs för ett  åtgärds och under-
hållsbehov för att  bevara anläggningens byggnader och palissad-/bryg-
ganläggning i nuvarande utf ormning och i ett  skick som säkrar bevarande. 
För att  på längre sikt säkerställa bevarandet av de kulturhistoriska värdena 
anser vi dock att  det vore bra att  tydliggöra de spår som fi nns, samt även 
i utbildningssyft e låta framti da förvaltning av anläggningen utgå från vissa 
målsätt ningar och premisser som verkar för dett a. Därmed är det möjligt 
att  kunna utöka betydelsen som besöksmål för just en målgrupp som in-
tresserar sig för anläggningens historiska bakgrund.

Bild 36. Inspirationsbild, bild projicerad på kajkant.

BASSÄNG, BRYGGOR OCH PALISSAD
Brygganläggningen är idag det tydligaste spåret av vad det är för typ av 
anläggning som funnits här, trots att  den idag saknar mycket av sin ur-
sprungliga utf ormning. Att  så lite fi nns kvar gör de resterande spåren 
alltmer vikti ga för att  platsen skall inrymma andra värden än naturskönt 
belägna friti dsstugor av enklare karaktär. 

Det skulle vara av stort värde om man på något sätt  kunde åskådliggöra 
mer av det ursprungliga utseendet på brygganläggningen och få en up-
pfatt ning om användningen och omfatt ningen av bassängerna. Ett  ur 
kostnadssynpunkt fördelakti gt val är att  iståndsätt a dett a med belysning, 

vilket heller inte inverkar negati vt på platsens användning som naturnära 
rekreati on. 

Exempelvis skulle en bild kunna projiceras på vatt enytan, palissaden eller 
bryggan eft er mörkrets inbrott  för att  levandegöra det ursprungliga utseen-
det för intresserade grupper av besökare.

Bild 37. Inspirationsbild, belysning av vattenyta.

Ett  annat förslag är att  vatt enytan och strandkant kan belysas för att  be-
tona brygg- och palissadanläggningens centrala roll.  Ljud kan kombineras 
med belysningen. Sälar som ylar, vatt net som stänker när sälarna rör sig 
fram och ti llbaka och plaskandet mot palissaden och bryggor.

Bild 38. Inspirationsbild ljussatt strandkant.

Finns resurser ti ll att  göra ti llägg på brygganläggningen bör man utf öra 
sådana på ett  medvetet sätt  i linje med att  bevara spår av historien och 
kunna förena dett a med ti llägg som ytt erligare tydliggör platsens speciella 
historia och betydelse. Dessa delar kan i sin tur belysas.

Ett  förslag är att  dela upp den stora bassängytan som fi nns idag med ett  
förenklat system av spångar, uti från hur bassängerna utf ormats, vilket kan 
ses i fi lmdokumentati onen. Dessa kan genom belysning skapa en illusion 
av en mer omfatt ande bassänganläggning likt den som en gång fanns.

Bild 39. Inspirationsbild belyst konstruktion på vatten.

Ursprungligen var brygganläggningen betydligt mer iögonfallande och det 
fi nns även spår eft er grundläggning i vatt enbrynet av ett  eller möjligtvis två 
ytt erligare hus invid den kvarvarande bryggan. Dett a skulle kunna utgöra 
en möjlig komplett ering. Om man för drivandet av sälstati onen i uthyrn-
ingssyft e har behov av att  utveckla och utöka anläggningen kan dett a läget 
och en utf ormning på byggnaden som eft erliknade den som fi nns i fi lmdo-
kumentati onen vara en möjlighet att  använda sig av. För att  ti llföra värden 
för såväl visualiseringen av historien som prakti ska funkti oner ti ll exempel 
bastu, vilket även kan bidra ti ll att  bredda målgruppen, då det idag inte 
fi nns några duschmöjligheter.

DE 2 NEDRE BYGGNADERNA
Byggnad nr 11:2 och 11:3 har en vikti g betydelse som del utav den ur-
sprungliga anläggningen, speciellt då platsen förändrats mycket i övrigt. 
Det är därför än vikti gare att  slå vakt om det som fi nns kvar av det ur-
sprungliga.

Färgsätt ningen kan vara original eller nära original, det är dock inte något 
som varit en del av denna utredning att  fastställa. Dessa byggnader bör 
få behålla en ursprunglig färgsätt ning och senare ti llkomna byggnader får 
gärna ha en avvikande men inom gruppen sammanhållen färgsätt ning som 
den röda som idag är gemensam färg för alla de övriga byggnaderna med 
undantag för byggnad nr 11:4.

Byggnad nr 11:3, som idag är i sämst skick och behöver åtgärdas snarast är 
den av byggnaderna som idag är “samlingslokalen”. Här fi nns en köks- och 
en matplatsdel. Vi tänker oss att  det är här man kan ta del av informa-
ti onsmaterial om platsen i form av bilder, kopior av originaldokument och 
fi lmvisning.

Vårt uppdrag omfatt ar inte interiören, men en interiör som knyter an ti ll 
det ti dstypiska för krigsti dsperioden i de nedre byggnaderna kan upplevel-



11

semässigt addera mycket för vad den historia platsen berätt ar för besökan-
de grupper. Utan att  innebära en alltf ör stor investering. Dett a kan ytt ra sig 
i from av färgsätt ning, möbler och texti lier.

STÄNGSEL KRING ANLÄGGNINGEN
I de texter vi haft  ti llgång ti ll står det beskrivet om ett  stängsel kring an-
läggningen. Uppgift erna går dock isär vad det gäller detaljer, såsom låsta 
grindar eller kodlås. Det berätt as även om vaktt orn med beväpnade mil-
itärer utplacerade. Det är vikti gt att  ta fram uppgift er om var i terrängen 
det låg och hur det var utf ormat för att  däreft er ta ett  beslut om hur dett a 
kan illustreras.

Bild 40. Inspirationsbild; hit men inte längre.

Vi föreslår att  man anti ngen inhägnar området i sin helhet eller placerar 
delar av ett  staket enbart som kuliss mot entréområdet för att  tydliggöra 
att  det är något speciellt med platsen. Det gör också att  det är lätt are att  
uppfatt a entrén ti ll området och hur området är avgränsat. Stängslet skulle 
också vara en markör; här har det varit få förunnat att  få ti llträde. 

ALTANEN OCH TRÄDÄCKEN
För att  plocka fram de spår av historien som fi nns kvar är det önskvärt 
att  återställa strandkanten ti ll ett  utseende likt när anläggningen var i 
bruk. Den altan som är uppförd framför byggnad nr 11:2 samt det trädäck 
som löper på land kan med fördel avlägsnas för att  plocka fram det mer 
karga funkti onella dragen av en militär anläggning. Då framträder spår av 
verksamheten i form av rester av slipertrappa och ramper som idag döljs 
under altanen. 

Altanen påverkar intrycket av anläggningen negati vt genom att  den döljer 
det ursprungliga utseendet. Dessutom ger de ansenliga bryggytorna möj-

lighet att  möblera med utegruppsmöblemang för samkväm även för större 
grupper. De befi ntliga trädäcken på land är dessutom i sådant skick att  de 
annars kräver resurser för att  säkerställa säkerheten för besökare och för 
att  inte inverka menligt på det visuella intrycket.

SPÅR AV ANVÄNDNING
Anläggningen känns idag väldigt övergiven. Sly har växt upp och sti gar är 
inte särskilt framträdande. En gallring av mindre träd och sly längs med sti -
gar och inne mellan byggnader skulle göra att  platsen känns mindre över-
given. Sti gar förstärks visuellt och prakti skt mot strandkanten och i terräng 
med komplett ering av bärlager och slitmaterial. Man ska få ett  intryck av 
att  anläggningen lever. De stenformati oner som fi nns vitt nar om mänsklig 
verksamhet på platsen, även om vi inte vet exakt vad det inneburit. Genom 
gallring gör vi mänskliga spår synliga igen.

Trappa 1 och trappa 2 föreslås att  rekonstrueras som enklare trätrappor. 
De bultar som fi nns kvar i marken ska om möjligt användas i konstruk-
ti onen. Båda trapporna behöver stabila räcken.

 

Bild 41. Inspirationsbild terrängtrappa i trä.

Genom att  visualisera spår av verksamheten som historiskt fanns på 
platsen, ökar också framkomligheten då platsens brantaste parti er återfår 
trappor och framkomligheten på sti garna underlätt as med en ordentlig up-
pbyggnad av markmaterialet.

LEVANDEGÖRANDE AV HISTORIEN
För att  göra en plats historiskt begriplig fi nns det fl era olika områden att  ar-
beta med. Dels direkta åtgärder som att  restaurera ti ll exempel byggnader, 
men också levandegörande av en plats med hjälp av exempelvis minnen 
som återberätt as eller gestaltad guidning.

Försöksstati onen är en del av krigshistorien som vi inte behöver skämmas 
över. Den är unik i sitt  slag och bör därför berätt as om. Gestaltad guidning, 
en guide som lever sig in i historien och kan gestalta anekdoter skulle göra 
väldigt mycket för upplevelsen av platsen. Genuint material att  visa upp, 

som exempelvis rekonstrukti oner av de sälburar som kan ses i fi lmdoku-
mentati onen (Bild 19) skulle utgöra ett  ytt erligare värde vid guidade turer 
då de kan vara rekvisita och förevisas.

Bild 42. Inspirationsbild föreställande gestaltad stadsvandring i Falun.

För att  ytt erligare levandegöra historien behöver profi len på platsen 
förstärkas. Att  arbeta fram en profi l, ti ll att  börja med typografi skt som 
genomsyrar hela anläggningen är önskvärt. Det ska spegla anläggningens 
unika sammansätt ning och bidra ti ll de mål man har med anläggningen. 
Det kan även vara aktuellt att  utarbeta en logotype.

I samband med dett a bör det råda samstämmighet kring vad platsen ska 
utvecklas ti ll i framti den. Vi tycker att  det är vikti gt att  känslan av hemlig-
stämplad militär verksamhet ti llåts genomsyra allt i anläggningen. Allt ifrån 
grillplatsens utseende och läge, ti ll inredning i stugorna, de båtar man vill 
ha på platsen, stängslet utseende, färgsätt ning exteriört och interiört. Skyl-
tars omfatt ning och utseende och ordval i informati on.

Bild 43. Inspirationsbild föreställande grill.

För att  fortsätt a utveckla konceptet bör det också satsas på inredning i byg-
gnaderna. Det bör ha funnits militärt materiel som fi ltar, kläder och nöd-
proviant som skulle kunna fungera som rekvisita idag om det åter placeras 
i byggnaderna.
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SKYLTNING - ORIENTERING OCH INFORMATION
Det är vikti gt att  ett  skyltprogram inte blir för dominerande, anläggningen 
var tänkt att  inte väcka uppmärksamhet eller sti cka ut i miljön. Därför är 
ett  av problemen idag också att  det är svårt att  hitt a ti ll platsen.

Ett  annat problem är att  platsen i sig inte säger så mycket om den histo-
riska användningen. Den militära känslan bör förstärkas i skyltningen, som 
en del av profi leringen, och då främst genom skyltars utseende, typsnitt  
och ordval. 

Bild 43. Inspirationsbilder militär skyltning.

Det är också vikti gt att  betona vilka delar som är ditlagda senare och vilka 

som varit en del av sälstati onen. Ett  sätt  att  göra dett a är att  namnge byg-
gnader och delar av anläggningen. Namnen kan utgå ifrån användningen 
av byggnaderna, händelser och personer och djur som varit vikti ga för 
platsen. Vidare arkivstudier kan säkerligen ge många uppslag ti ll dett a.

Tillgång ti ll lätti  llgänglig informati on om anläggningens historia skulle 
ti llföra ett  stort besöksvärde. Att  utf orma tavlor i samlingsstugan i form 
av foton och kopior på originaldokument från anläggningen när den var i 
bruk och beskrivningar av anläggningens olika delar. Filmdokumentati onen 
skulle vara möjlig att  ti llgå då man hyr en stuga eller ingå som en del i guid-
ningen.

Det kan också vara intressant att  bygga en modell av anläggningen, som 
kan fi nnas i samlingslokalen och användas som rekvisita vid guidning.

Bild 44. Inspirationsbild föreställande modell av Birka i Mälaren.

ÖVRIGT
Vid Spjutsund har Stockholms stad en fi skeriodling och där siktas säl med 
jämna mellanrum, de kalasar gärna på den havsöring som odlas här. Denna 
plats ligger inte långt från sälstati onen och att  anordna bått urer, sälsafari, 
då det kan vara möjligt att  sikta sälar är ett  spännande arrangemang som 
kan kopplas ti ll försöksstati onen och uthyrning av stugorna.

Idag är det möjligt att  ta sig ti ll sälstati onen med bil och ti ll och med buss 
nästan hela vägen. Utredningen handlar inte om att  göra platsen ti llgänglig 
i den mening att  ti llgänglighetsanpassa för rullstolsburna eller för de som 
har svårigheter att  ta sig fram i terräng. Uppdraget är att  ti llgängliggöra 
historien och så långt det går skapa möjligheter för intresserade att  besöka 
platsen. 

Om det är möjligt att  få bått urer som går förbi i närheten att  anlägga också 
här, kan fl er ta del av platsen. Genom att  ta emot besökare från sjösidan 
kan den nedre delen av platsen ti llgängliggöras för rörelsehindrade.  Att  i 
samband med båtens ti dtabell och anläggningsti der erbjuda guidning av 
sälstati onen är också tänkbart. 

Vid Gålö havsbad kan turister erbjudas att  hyra cykel för att  sedan ta sig ti ll 
sälstati onen och delta i en dagligt återkommande guidad tur.

Grillplatsen kan ges möjlighet att  ti llföra något mer ti ll platsen förutom en 
trevligt kvällsysselsätt ning. Kvällsguidning kan erbjudas vid en levande eld, 
då belysningen av dammarna visar konstrukti onen och man kan levande-
göra livet på sälstati onen. Eft er mörkrets inbrott  kommer även platsens 
enslighet bli tydligare och kanske kan besökaren få en känsla av hur det var 
att  leva här isolerade som familjen Fellenius gjorde.

Platsen är idealisk för bad och fi ske. Någon form av kajak- eller båtuthyrn-
ing borde fi nnas ti llgänglig för de som hyr byggnaderna eller besöker 
platsen. Vi vet ungefär hur Palmen såg ut från fi lmdokumentati onen. Det 
är inte möjligt att  kostnadsmässigt försvara en rekonstrukti on av Palmen, 
men en båt som hör platsen ti ll kan tänkas få namnet Palmen.

ARKIVMATERIAL
Uti från det material vi haft  att  ti llgå är det tvunget med både tolkningar 
och antaganden kring områdets historiska användning och utseende. 
Vi tror att  det är möjligt att  få mer bakgrundsfakta och uppgift er kring hur 
det fakti skt såg ut på platsen. Sådant arkivmaterial bör fi nnas ti llgängligt 
på krigsarkivet. Dett a material bör i ett  nästa steg studeras. Som exempel 
borde det ha gjorts någon form av inventering av vad som fanns på sälsta-
ti onen när den lades ned.

Det fi nns personer som var med då försöksstati onen var igång, som lever 
idag, vilka bör intervjuas om sina upplevelser. Deras iaktt agelser och min-
nen borde kunna skänka framti da guidning en avgörande genuinitet som är 
svår att  slå.

Sist men inte minst är det vikti gt att  inför framti den se ti ll att  alla åtgärder 
som kommer ti ll stånd på platsen dokumenteras och arkiveras.



























 
Avfall från det rörliga friluftslivet – en sopa eller resurs? 
 
Projektet startades i april med ett uppstartsmöte på Skärgårdsstiftelsens kansli. 
Projektet inleddes genom att kontakta Värmdö kommun och Österåkers 
kommun som visat intresse för projektet och vill vara med och bidra och ta del 
av resultaten. De båda kommunerna besöktes och då Värmdö kommun hade 
erfarenhet av plockanalyser sedan tidigare kunde projektet ta del av deras 
erfarenheter.  
Plockinventeringen planerades och utrustning köptes in. Plockinventeringen 
genomfördes under en vecka i början av juli på två olika lokaler där 2-4 personer 
genomförde plockanalysen. Resultatet från plockanalysen finns i rapporten 
"Plockanalys av säckavfall 2014, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län". I 
plockanalysen delades avfallet in i 8 olika fraktioner (matavfall, papper, plast, 
metall, glas, pant, brännbart och övrigt). Matavfallet visade sig vara den största 
fraktionen med 35 %, Papper 25 %, Plast 12 %, Metall 3 %, Glas 13 % och 
brännbart 12 %. I avfallet fanns 318 petflaskor och aluminiumburkar och 8 
engångsgrillar. Vi hade också en fraktion med övrigt där 77 olika föremål 
noterades. I vårt syfte för projektet ville vi få fram kunskapsunderlag för att 
kunna ta bättre beslut när det kommer till avfallshanteringen i skärgårdsmiljö. 
Genom plockinventeringen har vi nu kunskap om vilka slags avfall och hur 
mycket avfall vi hanterar och kan utifrån det göra effektivare åtgärder och 
prioriteringar när det kommer till miljö och arbetsmiljö. I projektet genomförde 
Skärgårdsstiftelsen en attitydundersökning bland stiftelsens vänner. 
Attitydundersökningen genomfördes av upphandlade konsultfirman Mind 
Research. Resultaten från attitydundersökningen går att läsa i 
"Attitydundersökning kring sophantering från det rörliga friluftslivet". 
Resultaten från attitydundersökningen visar att de som besöker naturhamnar är 
intresserade av ökade möjligheter att kunna sortera sitt avfall men inte lika 
intresserade av att sortera ut matavfallet. Besökarna är i dagsläget mycket nöjda 
med den befintliga servicen som Skärgårdsstiftelsen erbjuder. 
Projektet har spridit resultaten genom digitala rapporter och möten eventuellt 
kommer ett avfallsseminarium arrangeras under 2015. 
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