






















12

som en vision av själva skeppet. « Teater-
spelet kring Vasa inbegriper också bygg-
naden och omgivningarna. Vasas master 
sitter symboliskt utanpå byggnaden och 
berget stoppar den från vattnet inrusande 
skeppsvålnaden. » Leken med elementen 
fortsätter norr om byggnaden. Kullarna 
på den öppna gräsytan norr om museet 
är vågskvalpet som uppstår av trycket 
från Vasa. Museiområdet avgränsas mot 
den öppna ytan med en plantering av 
klotformade pilar, som dragits upp från 
sticklingar vid strandkanten. Kullerstenen 
utmed fasaden tar hand om regnvattnet 
från taken. 

Området mot väster får sin karaktär av 
sammanhanget med vattnet och kajen. 
Museifartygen – den svarta, vita och ock-
ragula isbrytaren Sankt Erik och det röda 
fyrskeppet Finngrundet - kan nås från en 
brygga inifrån museet och medverkar i 
den scenografi ska helheten tillsammans 
med bryggorna och båttrafi ken på vatt-
net. Med en landgång över dockan har 
man fått en sammanhängande prome-
nadväg utmed vattnet.  

KOMPLETTERANDE KLIMATSYSTEM 

Vasamuseet skiljer sig från vanliga museer 
genom att hallen där huvudattraktionen 
kan beskådas har funktion av monter som 
ska skydda och bevara skeppet. Där råder 
ett konstant klimat med en temperatur på 
ca 17–20 °C och en luftfuktighet på ca 55 
procent. Besökarna passerar genom fyr-
dubbla slussar. 

Skeppet belyses med ett artifi ciellt ljus 
som är avpassat för att framhäva skeppet 
i den dunkelt belysta omgivningen, men 

ska samtidigt inte vara skadligt för det 
långsiktiga bevarandet.

I början av 2000-talet upptäckte man 
att Vasa drabbats av utfällningar av sva-
vel, som bland annat orsakades av det 
sviktande klimatsystemet med varierande 
pH-värde och stora skillnader i fuktighet i 
och omkring skeppet. Den ovanligt regni-
ga sommaren 2000 lockade långt fl er be-
sökare än vad systemet var beräknat för, 
och problemen blev uppenbara. Man ha-
de redan planer på ett nytt klimatsystem, 
men insåg att det måste utvecklas genom 
ett bättre samarbete mellan konservatorer 
och tekniker. 

Under 2003–04 installerades tre sepa-
rata och kompletterande system. Nere i 
dockan står sex tilluftsdon som skjuter 
ut tempererad luft i hög hastighet utmed 
skeppets sida, och fungerar som en skyd-
dande luftridå mellan besökarna och Va-
sa. I räcket på plan fyra och sex sitter små 
tilluftsdon som blåser ut sval luft som föl-
jer golvet och pressar undan fukt och kol-
dioxid från besökarna, bort från skeppet. I 
taket ovanför Vasas akter ser man en rad 
stora utblås som förser akterpartiet med 
behandlad luft. Ett fyrtiotal mätstationer i 
och runt Vasa ger information till ett styr-
system som i sin tur styr ett centralt cirku-
lationsaggregat som reglerar värme, kyla, 
fukt och avfuktning i luftningssystemen. 
Mätningar visar att rörelser i skeppet som 
orsakades av det tidigare instabila syste-
met tycks ha minskat. Det är svårare att 
mäta svavelutfällningar, men man kan 
tydligt se att de inte förekommer lika frek-
vent som tidigare.  KV

Luftdonen längs västra väggen ser till att skeppets akterparti har rätt klimat. Kullersten och böljande gräsmattor norr om 
museet har lånat former från vågor som slår 
mot en stenstrand.
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Vasaskeppet vilar i Galärvarvsdockan från 1879. Utanför museet har dockan bevarats med sin vattenspegel.
 

Från Skeppsholmen avtecknar sig museibyggnadens stålmaster mot himlen 
och ger en uppfattning om skeppets storlek och höjd över vattnet.
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