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SJÖHISTORISKA MUSEET, STOCKHOLM

Allmän beskrivning

Sjöhistoriska museet är svenskt maritimhistoriskt centralmuseum med uppgift
att främja intresset för Sveriges sjöfarts- och sjökrigshistoria. Det sker genom
insamling, dokumentation, utställnings- och programverksamhet samt hjälp
till allmänhet och forskare. Huvudbyggnaden ligger vid
Djurgårdsbrunnsvikens norra strand intill Gärdet i Stockholm, med adress
Djurgårdsbrunnsvägen 24. Museet ingår i den s.k. museistaden, tillsammans
med  Tekniska museet, Telemuseum  och Folkens museum Etnografiska.
Man når det med buss 69 från T-centralen. Läs mer på museets hemsida:
www.sjohistoriska.nu
Registrerade tävlingsdeltagare har fri entré ordinarie öppettider under
tävlingen, visa legitimation i kassan!

Byggnadens historia och arkitektoniska form

Museet uppfördes efter Stockholmsutställningen 1930 på den plats där
utställningens restaurang låg. Byggandet möjliggjordes genom en donation
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I donationsvillkoren ingick att
byggnaden inte fick uppföras i funktionalistisk stil, och  till arkitekt valdes
efter en inbjuden arkitekttävling Ragnar Östberg (särskilt uppmärksammad
för Stockholms stadshus, invigt 1923), som företrädde den svenska
klassicistiska stilen. Sjöhistoriska museet blev Östbergs sista större
byggnadsverk.
 Sjöhistoriska museet invigdes 1938 och redan 1949 blev det förklarat som
byggnadsminnesmärke (nu statligt byggnadsminne). Byggnaden har formen
av ett cirkelsegment där en rotunda markerar mittaxelns skärningspunkt. I
bottenvåningen innehåller denna entréhallen, med utställningar åt höger och
vänster (södra och norra flygeln).  I centralaxelns fortsättning ligger
Trofésalen, museets centrum med dubbel rumshöjd, där akterspegeln från
Gustav III:s "Amphion" utgör fond, numera ibland dold, då rummet används
för tillfälliga utställningar. En trappa upp finns utställningar och filmsal. I
källarvåningen finns utställningar, rum för barnverksamheten och
publiktoaletter samt interna lokaler som arkiv, verkstäder mm.
Samtidigt som man på 1930-talet framhöll museernas sociala roll och ställde
krav på att de skulle vara lättillgängliga och flexibla, rådde  också enighet om
att de skulle ha en ”viss monumentalitet och en viss förnämlig stil över sig”,
som riksantikvarien Sigurd Curman uttryckte saken i Byggmästaren 1933.
Med den utgångspunkten följer Sjöhistoriska museet också traditionen från
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1800-talets monumentala museer med sin vördnadsbjudande trappa, sin
ståtliga kopparport, sin imponerande éntrehall och med den storstilade
Trofésalen som museets symboliska och arkitektoniska centrum.

Nuvarande verksamhet

Antalet besökare är ca  50 000 per år. Museet har öppet alla dagar 10-17 samt
kvällsöppet på tisdagar. Måndagar har man fri entré. Förutom fasta och
tillfälliga utställningar har museet programverksamhet med föreläsningar och
hantverkskurser (modell- och flaskbåtsbygge), barnverksamhet med särskilda
program på helger och skollov, Nordens största nautiska bibliotek och arkiv
(öppna för forskare och för allmänheten ett par timmar om dagen),
museibutik (i entréhallen) och café (vid södra gaveln). Caféet kan även ta
emot grupper kvällstid. På sommaren har man seglarskola för barn och
ungdom i Djurgårdsbrunnskanalen. Vid stranden har man också vissa tider
haft båtbygge. Den stora grönytan framför museet som sommartid används
för konserter har gjort "Sjöhistoriska" till ett begrepp även bland
Stockholmare som annars inte känner till museet.

Planerade/önskade förändringar

För närvarande pågår ingen planering för utbyggnad, men ev viss inre
omdisposition. Museet är trångbott. Kontorsavdelningen i norra flygeln har
efter hand inkräktat på utställningsytan och tankar har funnits på olika
utbyggnadsmöjligheter, bl a ny hörsal och butik under mark utanför södra
flygeln med entré från strandpromenaden. Rotundan/entréhallen skulle då
kunna avlastas och åter blir främst central mötesplats.
I den yttre miljön planeras större samverkan med övriga museer för att
lansera begreppet "Museiparken",  istället för "Museistaden".
Parkeringsplatsen intill Djurgårdsbrunnsvägen vid Sjöhistoriska skall även
kunna fungera för övriga museer och ett stråk öppnas upp från denna till
Folkens museum söder om Telemuseum (förbindelsegången i markplan
mellan Telemuseum och Tekniska museet rivs). Även med en uppordning av
den idag stökiga miljön bakom Sjöhistoriska museet, kvarstår behovet av de
funktioner som finns på en "bakgård": inlastning med 4-5 transporter per dag
till museet och cafét, tillfällig uppställning av containers osv., som är svåra att
kombinera med en fullgod handikappentré.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Rullstolsburna besökare är idag hänvisade till museets enda hiss som nås från
baksidan och även används för inlastning. Parkeringsplats finns i omedelbar
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anslutning, men för att komma in måste receptionspersonal anropas via
porttelefon. Ringklocka till receptionen finns även utanför huvudentrén, som
har trappor (9 steg). Rullstol finns att låna i entrén. Alla publika utrymmen är
tillgängliga för rullstol. Handikapptoalett finns i källarvåningen. För
hörselskadade finns T-slinga i filmsalen.

Tävlingsuppgiften

Sjöhistoriska museet har, som övriga statliga centralmuseer, en särskild
ställning som hela folkets museum. Byggnaden är typisk för en rad museer,
vars arkitektur präglas av en  monumentalitet som en gång betraktades som
ett viktigt uttryck för verksamheten, men numera kan uppfattas som ett
fysiskt och mentalt hinder för önskad tillgänglighet för alla på lika villkor.
Tävlingsuppgiften avser tillgängligheten för publik till utställningar och
programverksamhet, inkl bibliotek, arkiv och café. Förslag kan avse åtgärder
för förbättrad fysisk tillgänglighet i museets lokaler och närmaste omgivning,
entréförhållanden mm, men även åtgärder avseende förmedlingsmässig
tillgänglighet i lokaler och omgivning, utställningar, programverksamhet och
ev. andra media.

Programhandlingar  ( på CD-rom, 1 ex till varje skola)
Situationsplan
Planer, fasader, sektioner
Värdebeskrivning, RAÄ

Referenslitteratur mm
Foton. RAÄ:s bilddatabas Kulturmiljöbild, www.raa.se
Statens fastighetsverks hemsida: www.sfv.se
Sjöhistoriska museets hemsida: www.sjohistoriska.nu
Broschyr om Sjöhistoriska museet (SFV)
Sjöhistorisk årsbok 1988-1989


