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Renovering av sälstationen på Gålö 2016-2018
Rapport
Bakgrund
Sälstationen på Gålö är en
militärhistorisk plats där militären
tränade sälar för att de skulle
upptäcka de främmande ubåtar
som under andra världskriget
sänkte svenska handelsfartyg.
Under hösten 1941 byggdes några
små hus, kamouflerade till sportstugor, liksom en bassäng för
sälarna. Den topphemliga försöksverksamheten som kallades
Operation Palmen, lades ner 1945.
Stockholms stad ägde marken och övertog så småningom ägandet av husen och
bassänganläggningen. Under många år arrenderades anläggningen ut till en idrottsklubb
för att 1998 övergå i Skärgårdsstiftelsens ägo.
Anläggningen hyrdes ut till mindre sällskap men från början av 2010-talet stod
anläggningen tom och förföll allt mer. 2016 startade EU-projektet Defence Arch som
möjliggjorde en renovering och skapandet av en militärhistorisk besöksplats.
Utgångspunkter för renoveringen
I dag finns på platsen två ursprungliga hus, två övernattningsstugor från 1970-80-tal
som troligen ersatt ursprungliga hus, en nyare mulltoa, ett mindre äldre förråd samt
bassänganläggningen.
Byggnadernas användningsområde har under årens lopp skiftat och olika
ägare/förvaltare har gjort förändringar och tillägg, många gånger utan hänsyn till
platsens historiska värde.
När planeringen för renoveringsarbetena startade 2016 var utgångspunkten att platsens
kulturhistoriska värden skulle tas tillvara och lyftas fram för att ge framtida besökare en
möjlighet att förstå den historia som byggnaderna och sälbassängen är ett vittnesmål
om. Skärgårdsstiftelsen anlitade en byggnadsantikvarie som fick i uppdrag att ta fram en
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byggnadsbeskrivning för renoveringen av husen. Uppdraget omfattade också en
beskrivning för arbetet med att renovera trappor och stigar utomhus.
Nedan följer en beskrivning av det praktiska arbetet med renoveringen, vilka problem vi
stötte på och vilka val vi gjorde under arbetets gång. Ibland har vi gjort tillägg eller
accepterat de förändringar som gjorts tidigare med hänsyn till att platsen ska vara
användbar samt bekväm och trevlig för besökaren.
Rivning av terrass – 1940-talet tittar fram

Någon gång under tiden efter nedläggningen av militärens försöksverksamhet, byggdes
en terrass i trä framför en av de kvarvarande byggnaderna. För att återställa exteriören
från 1940-talet revs terrassen och brädgångarna mellan bryggorna. Under brädorna fann
vi betonggångar från den ursprungliga sälstationen, vilka varsamt restaurerades.
Under våren 2017 genomförde marinarkeologer från Södertörns högskola en
marinarkeologisk undersökning, samt en undersökning med metalldetektor. Framför
huset vid vattnet fick de en träff. Under jord och skräp fann de en prydligt lagd
stengång. Under
en av stenarna
hittade de ett
mynt från 1943,
som en hälsning
från de som lade
dit stenarna.
Denna stengång
har givetvis
bevarats.
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Små bruna sportstugor

Försöksverksamheten med sälarna var hemligstämplad av militären. För att inte avslöja
verksamheten byggdes kök och förläggningsbyggnader för personalen som små bruna
sportstugor. Av de ursprungliga husen finns två kvar. Huset som ligger närmast vattnet
var på 1940-talet kök, men har under årens lopp gjorts om för övernattning.
Exteriören var dock relativt oförändrad enligt byggnadsantikvarien, om än i behov av
renovering. Fasaden ströks med Roslagsmahogny som är en slags tjärbehandling.
Fönster och foder hade tidigare målats om i olika lager och med olika kulörer.
Antikvarien lyckades få fram färgen i det understa lagret och kunde också bestämma
färgkoden. Denna kulör antog vi var den ursprungliga och det var den som användes.

Det andra huset som finns kvar sedan försöksstationens tid är det hus som i dag är kök
och matsal. När det byggdes 1941 användes det som förläggning för personalen. Huset
har troligen byggts till, vilket syns i att det nuvarande köket skiljer sig byggnadstekniskt
från den ursprungliga delen. Även på den ursprungliga fasaden kan man ana att huset
byggts till. Vid renoveringens start kändes en kraftig lukt av multnande trä i huset och
för att klargöra var lukten kom ifrån, revs innerväggar och innertak. Vi upptäckte då att
ramverket som huset står på samt en del av ytterväggarna hade ruttnat. Taket var byggt
med mycket klent virke och hade en bristfällig konstruktion, bland annat saknades
hanbjälke.
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Huset genomgick en total renovering. I princip byggde vi ett nytt hus inuti det gamla.
För att undvika framtida problem med fukt underifrån, grävdes utrymmet under och
runtom huset ut och dränerades. Delar av fasaden byttes ut och de fönster som gick att
rädda renoverades. De som var bortom hjälp ersattes med nya i samma stil. En ny altan
byggdes åt sydsidan. Denna avviker från ursprunget som enbart hade en enkel trappa
upp till dörren. Altanen ger möjlighet för besökarna att äta ute och man kan också ha
mindre samlingar här.
Trappor för framkomlighet
Sälstationen ligger isolerat vid en havsvik i Stockholms södra skärgård. Terrängen är
brant och otillgänglig och för att man skulle kunna ta sig fram säkert byggde militären
enkla trappor i naturen med halva stockar som stöd för trappstegen. Dessa trappor har
under årens lopp förfallit och mer eller mindre vittrat bort. Trapporna återställdes efter
antikvariens anvisningar. De ursprungliga dubbarna återanvändes på sin ursprungliga
plats. Handledarens metallöglor återanvändes också, medan repet fick ersättas med ett
nytt.
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Sälbassängen
I sälbassängen bodde sälarna när de inte var ute i havet för att träna. Här fanns
avbalkningar för olika grupper av sälar. Av avbalkningarna finns endast rester kvar på
botten av sälbassängen.

På den södra bryggan fanns också en kran där man hissade upp sälarna i en bur när de
skulle föras över till transportpråmen Palmen, som låg förtöjd på andra sidan bryggan.
Vid en dykundersökning konstaterades att palissaden och bryggorna fortfarande är i
relativt gott skick. Enligt Skärgårdsstiftelsens tidigare tillsynsman byttes delar av
palissaden ut på 1970-talet. Av ekonomiska skäl valde vi att inte åtgärda palissad och
bryggor inom ramen för projektet.

Däremot byggdes en ny landgång till den norra bryggan som ersättning för den gamla
som höll på att rasa ner i havet.
Den långa sittbänken på södra bryggan byttes också ut. Den är troligen från perioden
efter operation Palmens nedläggning, men vi valde att återställa den eftersom den tillför
värde för besökarna.
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I sälbassängen finns också en gammal trappa
utförd av liggande stenar och bilade stockar.
Vi har inte kunnat fastställa exakt vad trappan användes till, men troligen behövde man
ett lätt sätt att från bassängkanten ta sig ner i vattnet. Stenläggningen var intakt och
behövde inte åtgärdas, men stockarna byttes ut. Trappan ligger i dag inte i nivå med
nuvarande havsnivå, vilket förklaras med att landhöjningen sedan 1940 är ca 25-30 cm.
De nyare husen

De nyare husen har inte något kulturhistoriskt värde och tillför inte någon förståelse för
platsens historia. Dessa byggnader har endast målats och en mindre skada på ett tak har
renoverats.
Sammanfattning
Renoveringen av sälstationen har genomförts med syfte att skapa en militärhistorisk
besöksplats. En digital app berättar historien och visar bilder och filmer från
sälträningen. På platsen finns också informationsskyltar om Operation Palmen och
under sälstationens första år som besöksplats har guidade visningar genomförts.
Anledningarna till att det varit viktigt att renovera platsen är i huvudsak tre:
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1. Historisk förståelse. Genom den exteriöra renoveringen har vi kunnat ge en bild av
hur det såg ut under 1940-talet då platsens användes för att träna de sälar som skulle bli
Sveriges hemliga ubåtsspioner. Att på plats se byggnaderna och sälbassängen ger stöd åt
upplevelsen och förståelsen av denna fantastiska historia.
2. Säkerhetsskäl. Flera element på sälstationen var farliga efter år av eftersatt
underhåll. Genom att renovera terrängtrapporna, ta bort den ruttna terrassen och bygga
en ny landgång till den norra bryggan har vi eliminerat flera olycksrisker.
3. Bekvämlighet. Sälstationen kommer att vara öppen för dagbesökare och för gäster
som vill hyra stugorna för möten, konferenser eller semester. För att kunna hålla
anläggningen öppen krävs ett visst mått av bekvämlighet och trivsel. Detta har vi
försökt att åstadkomma genom sittplatser runtom byggnaderna och på bryggan samt
tidstypisk, militärinspirerad inredning, vilket dock inte varit en del av projektet Defence
Arch. En mindre servicebyggnad med WC, duschar och bastu har byggts som en del av
projektet.

