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Ska flytta. När Beckholmen saneras och rustas upp måste giraﬀen bort – frågan är nu vart den ska ta vägen. Foto: Arkivbild

Östermalms sista giraff hotad
Rädda Beckholmens sista giraff – flytta den till Skeppsbron. Det föreslår konstnären och ägaren Tor Svae som tänker
ta frågan vidare till politikerna.
Nyheter · Publicerad 09:57, 13 jul 2012
Beckholmens giraﬀer, de båda målade lyftkranarna, har varit två uppseendeväckande och välkända inslag i Stockholms stadsbild i drygt 20 år.
Men i samband med Beckholmens sanering och kommande upprustning, som Östermalmsnytt tidigare skrivit om, behöver varvet nya och starkare
kranar.
Den ena giraﬀen skrotades förra året och nu måste den andra bort från Beckholmen.
”Vore kul”
Det är konstnären Tor Svae som äger och har målat lyftkranarna. Han föreslår nu att den sista giraﬀen flyttas till Skeppsbron – där de båda stod
ursprungligen.
– Nu gäller det att få med politiker och de som bestämmer så att alla tycker att den ska flyttas till Skeppsbron. Det vore kul för många tror jag,
säger Tor Svae.
– Det är en kostnadsfråga också, eftersom Lodbrok (den marina lyftkran på ponton som lyfte giraﬀerna på plats på Beckholmen) måste till, och lyft
kostar pengar. Sedan får vi se om man tycker att den ska renoveras till ursprungligt skick om den ska stå vid Skeppsbron, men det tycker jag är
helt okej i såna fall.
Inte en politisk fråga än
Samtidigt har Tor Svae även hört sig för om andra möjliga nya hem för giraﬀen som Finnboda varv, Telegrafberget i Nacka eller Kolmården – men i
dagsläget har ingen nappat på idén.
Hur realistiskt tror du att det är att få den placerad mitt på ett populärt stråk som Skeppsbron?
–Ingen aning. Vi måste se hur de som bestämmer säger först så få vi återkomma senare. Men den ska räddas. Definitivt, säger Tor Svae.
Frågan har ännu inte hamnat på politikernas bord, därför vill de vänta med att kommentera ärendet.
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