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Publika verksamheter

Idag på Riddarholmen är det ett mycket begränsat ut-
bud på publikt tillgängliga byggnader, vilket kan vara en 
anledning att ön trots sitt centrala läge inte har blivit up-
ptäckt av så många stockholmare. Efter arbetsdagens 
slut är det i princip folktomt. 
Det publika utbud som trots allt fi nns är:

-Riddarholmskyrkan, med viss konsertverksamhet.      
 Öppet sommartid (har ingen religiös funktion längre)
-Palatset, barn- och ungdomskulturcenter. 
 Öppet på helger
-Utomhusevenemang på kajområdet. 
 Förekommer sommartid
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Vy från Gamla stan

MUSIKENS HUS
Konsertlokal för amatörmusik

KammarmusikJazz Opera OrkestermusikFolkmusik Barn- och ungdomsverksamhetVärldsmusik

Situationsplan 1:20 000

AMATÖRER

PROFESSIONELLA

Program

 För att en konsertlokal ska kunna 
användas över stor del av dygnet 
och av en bred allmänhet är det 
viktigt med ett tilläggsprogram.
Kafé och innergård kräver en 
liten till ingen avgift för att vistas 
på dagtid. Övningsrummen bildar 
stommen till ett musikcenter där 
verksamhet kan förekomma dyg-
net runt, men kanske framför allt 
på eftermiddagar och kvällar.
Konsertlokalen och tilläggspro-
grammet är två delar som ska 
kunna användas intigrerat eller 
var för sig.

Bara de senaste 10 åren har det byggts ett fyrtiotal nya 
hus för scenkonst i Norden och långt fl er internationellt. 
Operan i Oslo, DR Koncerthus och Skuespillerhuset i 
Köpenhamn och nu senast Musikhuset i Helsingfors är 
välkända exempel.
 Denna stora satsning på byggnader för musik är 
självklart positiv, det skapar förutsättningar och ger 
möjligheter, men den ingår samtidigt i en paradox. För 
samtidigt som pengar läggs på att bygga större, bättre 
och mer spektakulärt så minskar publikunderlaget, inte 
bara i Norden, men i hela världen.  Det fi nns tendenser 
att opera och klassisk musik upplevs som elitistisk och 
den har svårt att hitta den yngre publiken.
Ett knep för att försöka råda bot på problemet är att 
bygga mer “användarvänliga” byggnader, som tex Op-
erahuset i Oslo som har ett vistelsevänligt tak som 

Bakgrund

inbjuder till lek, eller som Casa da Musica i Porto där 
man har en aktiv barn och ungdomsverksamhet med 
rum som särskilt ska vända sig till barn. 
Men det fi nns en ytterligare viktig faktor om man vill 
säkra musikens fortlevnad, och det är amatörmusiken. 
Om det fi nns möjligheter för den yngre generationen 
(och även alla andra generationer) att känna sig delak-
tiga så väcks det ett naturligt intresse. 

I Stockholm idag är amatörmusiken marginaliserad. Det 
senaste som skett är att Nybrokajen 11 (musikaliska 
akademin) som tidigar verkat som paraplyorganisa-
tion för både amatörer och professionella har fått en ny 
organisation.  Det som behövs i Stockholms musikvärld 
är inte ett nytt operahus, utan ett nytt musikcentrum för 
amatörmusik!
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Amatörmusiken är fundamentet som all
professionell musik bygger på.
Det behövs ett Musikens hus i Stockholm, 
där amatörmusiken får ta rum.

För 50 år sedan var amatörmusiken en allmän angelägenhet. Idag syns och räknas bara den professionella musiken. Vilket 
är synd eftersom amatörmusiken är det fundament all professionell musik bygger på. Utan en bred grund kommer det ald-
rig att fi nnas en stark spets. Idag lider många musikgenrer av vikande publik och det beror på att stor del av publikrekryter-
ingen kommer också från amatörverksamheten. Körmusiken lever fortfarande starkt och bra men orkestermusiken är idag 
1/4 av vad den var för 50 år sedan.
 Det behövs ett musikens hus i Stockholm där amatörmusiken får ta rum. Konsertmusik, kammarmusik, jazz, amtörmusik-
teater, experimentverkstad, världsmusik, vår invandrade musikkultur och inte minst barn och ungdomsverksamhet behöver 
en plats. Tyvärr visar erfarenheter att samarbete med den etablerade musiken, där pengarna fi nns, ytterst sällan fungerar. 
Amatörmusiken i sådana lägen kommer alltid i kläm. Det som krävs är en stark folklig vilja för den lokala och nationella 
musiken. 
 Rumsbehovet är ett varierat utbud och absolut inte för stort. En stor konsertlokal med plats för symfoniorkester klarar sig 
med upp mot 300 åskådare. Problemet med amatörmusik är sällan att det är för få platser för publiken, snarare tvärt om.

Det fi nns ett enormt behov för olika 
musikorganisationer i Stockholm, med ej stor 
ekonomi, att ha lokaler att framträda i

Efter att Nybrokajen höjde priserna, spelar vår 
orkester mest i kyrkor, men nu börjar de också 
höja priserna.
Utbudet på lokaler är nte så stort i övrigt. Vissa 
skolaulor fungerar, som Eriksdalsskolans aula och 
Danderydskolans aula, men den senare ligger ju 
inte i Stockholm...

Till vår orkester vill vi gärna ha en lokal som tar 
stor publik. Nybrokajen var perfekt på så vis. Gär-
na med plats för uppemot 600 och självklart måste 
scenen rymma en symfoniorkester.

Röster om amatörmusiken i Stockholm

GUNNAR JULIN
DIRECTOR MUSICES, KTH
Dirigent för KTH’s akademiska kapell

JAN ÅKE HILLERUD
DIRIGENT, TONSÄTTARE
Frekvent dirigent av 

Kungliga Filharmoniska Orkestern
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Examensarbete: Katarina Johansson     Handledare: Pål Röjgård, Dick SandbergEEEExamensarbete: Katarina Johansson     HHHandledare: Pål Röjgård, Dick Sandberg
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Konsertlokal

Fjärr- och pendeltåg

Tunnelbana

Byggnaden som gräns

Skivor med håltagning 
för rum och passager

Avlastande balk i taket som 
läktarna hänger i

Bärande strukturen är 
tegelklädd betong och rum-
men för musik är i mas-
sivträ

Skivstrukturen går från slutet 
till öppet och till slutet igen

Markanslutning

 På grund av de speciella grundförutsättningarna på platsen, med 
en tågtunnel rakt under, läggs avväxlingen i taket. I den hänger se-
dan läktare och rummen med de stora spännvidderna. Den rytmise-
rade fasaden mot Gamla stan och centralleden bildar ljus-/skuggs-
pel och har en koppling till rörelsen på platsen.

Det fi nns två generella principer för hur man byg-
ger en konsertlokal. Skokartongen eller vinodlin-
gen. Skokartongen är hög och smal för att inte 
förlora det laterala ljudet (sidostuds-ljudet), medan 
vinodlingen är öppen och rund med gradänger runt 
om scenen. Vinodlingen har till fördel att den kan 
ta väldigt stora mängder besökare, över 1200.

En tumregel är att inte ha exakt parallella väggar 
i en konsertlokal, på såvis undviker man reso-
nansljud som kan uppstå när ljudvågorna studsar 
mellan väggarna. Samtidigt ska väggarna inte 
luta utåt bort från orkstern utan det är viktigt att 
orkestern sitter i den bredaste delen av lokalen (se 
fi g). 
Trä ger inte en bättre akustik i sig, tvärtom är det 
viktigt att väggarna är massiva och tunga i en kon-
serlokal, men trä ger en känslomässigt viktigt tills-
kott till musiken och scengolvet är viktigt att det är 
av trä, för det är som en förlängning av orkestern 

Akustik

MUSIKENS HUS
Skivor bildar rytm
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Examensarbete: Katarina Johansson  Handledare: Pål Röjgård, Dick Sandberg
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Examensarbete: Katarina Johansson  Handledare: Pål Röjgård, Dick Sandberg

Volymen

I stället för att enbart 
bebygga den delen 
av Entrétorget som 
tidigare varit be-
byggd, ger dagens 
förutsättningar fog 
för att förtäta framför 
kyrkan mot Gamla 
stan och Central-
leden.
Två volymer för pro-
grammets två delar.

Innergården

Volymerna har två 
tydliga sidor. Den 
ena mot trafikleden 
och dess livliga 
karaktär och den an-
dra mot kyrkan och 
en lugnare atmosfär.
Innergården är tänkt 
att skapa en pub-
lik plats där alla 
kan vistas. Den ger 
också volymerna en 
egen  fokuspunkt 
där kyrkan får bilda 
fond.

Muren

Ett stilla rum nära 
kyrkan  refererar 
till den traditionella 
klosterträdgården 
med sina höga 
murar. Muren står 
för det stabila och 
skyddande och bil-
dar en primärstruk-
tur där  verksamhet-
en innanför kan ta 
form efter behov.
Kontrasten mellan 
det yttre och inre 
lockar.

Uppluckring

“Muren” får sitt eget 
system. Uppbyggd 
av skivor/ramar kan 
den innehålla olika 
funktioner.  Genom 
att  låta muren löpa 
runt innergården, 
bildas två större 
rumsligheter som 
inehåller en större 
konsertlokal (300 
platser) respektive 
en mindre lokal för 
framträdande  samt 
ett stort kafé/restau-
rang.

Murens luckras upp. 
Skivorna upplevs 
väldigt massiva i 
rörelseriktningen 
(jäms med motor-
vägen) men öppnar 
sig i styrda utblickar 
mellan skivorna. 
Kontrasten upplevs 
när man rör sig 
utanför “muren”. Där 
är sikten inte längre 
styrd av skivorna och 
kyrkan respektive 
trafikleden utgör vy-
erna.

Process

Vy över innergården

VY A VY B

VY C VY D


