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konstverk ställdes ut i dagsljus vilket i den tidens mening var det ideala förhållandet att beskåda ett konstverk. Byggnaden var redan från 
början för liten för samlingens storlek och sedan dess har samlingen bara blivit större.  Sedan år 1866 har byggnaden inte genomgått
någon större ombyggnation eller restaurering. Detta har lett till att byggnadens ursprungliga idé om att hela byggnaden skulle användas
som utställningsyta till stor del har kvävts av alla lager som under åren har lappats på byggnadens struktur. Under senare tid har istället en 
stor del av byggnadens yta utnyttjas till kontor och icke-publik verksamhet. Idag har en omfattande renovering och ombyggnation påbör-
jats, dels för att återställa byggnadens gamla arkitektoniska värden men också för att anpassa byggnaden till dagens högt ställda krav på 
utställningsmiljöer. Målet är att hela den gamla museibyggnaden ska användas till publika ändamål. På grund av detta behöver muséet
byggas ut för att kunna inrymma den kontorpersonal och de verkstäder som verksamheten behöver. 

Frågeställning - Hur bör anslutningen utföras mellan den befi ntliga byggnaden och den nya tillbyggnaden? Hur kan en intressant plats 
skapas på den skuggiga “baksidan“? Kan den nya tillbyggnaden upplevas integrerad trotts att verksamheten kräver segregering/sluten-
het?

Idé - Något unikt med Blaseiholmen är att den angränsar till tre närliggande landmassor med vatten som gräns. Som det ser ut idag kan
inte dessa landmassor beskådas samtidigt från någon punkt på Blasieholmen. Jag vill därför med min byggnad möjligöra en visuell kop-
pling till de tre vackra omgivande strandlinjerna.

Verksamheten som ska använda tillbyggnaden har en tydlig delnig; en “introvert” del som kräver skydd från framförallt direkt solljus och en 
extrovert del med lägre säkerhetskrav och där ljus uppskattas. Jag vill spegla denna delning i min byggnad genom att på olika våningsplan
arbera med stereotomi och tektonik.

Hagia Sofi a som jag skrev om i min kandidatuppsats är otroligt komplex. Byggnaden har en fantastisk kupol som tycks sväva då solen 
genomtränger kupolens bas. För att förstå summan av alla rumsligheter i Hagia sofi a krävs att besökaren aktivt försöker fårstå de rumliga 
sammanhangen. Jag vill att min byggnad skall förstås successivt genom en exteriör vandring samt att taket i byggnadens entre ska verka 
svävande.

Förutsättningar - I mitt projekt utgår jag från att det gamla annexet rivs så att platsen kan kopplas till vattnet. Jag ponerar också att 
de gamla lagerbyggnaderna står kvar i hamnen  nordöst om Nationalmuseum. Jag anser att om Nobelmuseum skall byggas så bör det 
anpassas efter mitt förslag då jag var ”först”. I övrigt utgår jag från att dagens befi ntliga byggnadsmiljö fi nns kvar samt att berget undet 
tomten ger goda förutsättningar för energiutvinning.

Förslaget - Mitt förslag är en fristående byggnadsvolym som kopplas till Nationalmuseum under mark i det nordligaste hörnet. Tillbygg-
naden sveper längs fastighetsgränsen för att inte skymma Nationalmuséets fasader samt för att  för att undkomma  muséets skuggning.
Byggnaden har tre våningsplan varav ett är under mark. Entreplanet består av en sluten volym beklädd med en gråbrun granit, ett antal 
mindre öppningar samt två entréer är det enda som öppnar upp volymen. Våningen ovanpå denna volym är något mindre till ytan och
består helt av glas bortsett från det monolitiska stenbeklädda taket som tycks bäras av glaset. Taket på entreplan samt våning 1 kan bertä-
das via exteriöra trappor. Båda taken är gräs och stenbeklädda och på det övre taket fi nns ett podium på vilket en utblickspunkt fi nns. I 
den norra delen av tillbyggnaden fi nns en öppen innergård där visuell interaktion mellan verksamheten och det publiken möjliggörs. Entrén 
går igenom hela byggnaden ligget i mitten och förhåller sig till den centrala linje som går igenom nationalmuseum.

Två karaktärer

Maud är 54 år och är forskare i konsthistoria. Hon bor sedan länge i Stockholm och vistas ganska ofta i nationalmuseums nya studiesalar då hon 
studerar gamla skisser och ritningar. 

Andreas är 21 år och kommer från Västerås. Han har studerat nästan två terminer på Kth och har sina föräldrar hos sig på ett vårbesök. De har 
bestämt att de ska ta en fi ka vid det nyöppnade kaffet vid Nationalmuseum. 

En dag på nationalmuseum

Det är en torsdag, solig och varm försommardag som får alla att vilja vara utomhus. Gräset har blivit grönt och alla blad har slagit ut. Denna dag är 
Maud på väg till Nationalmuseum för att studera skisser av Tessin d.y. Hon kommer från norr och när hon kommer fram parkerar hon sin bil. Från 
parkeringen går hon på hovslagargatan för att komma fram till Nationalmuseums tillbyggnads entré. Hon blir insläppt av vakten och åker sen med hiss 
hiss direkt upp till studiesalen där skisserna redan är framplockade av personalen på Nationalmuseum. Salen är ljus luftig och har vacker utsikt. När 
hon är klar med sitt arbete går hon till caféet möter en kollega. De köper en kaffe och går ut och upp på taket sätter sig i solen på en av bänkarna.

Samtidigt kommer Andreas med sina föräldrar gående längs Södra blasieholmshamnen. Han har mött upp dem på Centralstationen och de är nu på 
väg till caféet på nationalmuseum för att ta en lättare brunch. När de kommer fram tar de av in mellan Sillhovet och Nationalmuseums huvudbyggnad. 
De går in i passagen mellan Nationalmuseum och den nya tillbyggnaden.  De förljer en stenbeklädd gång över en stor innergård som öppnar sig mot 
vattnet. När de når Museiekajen tar de av runt hörnert på tillbyggnaden upp på en liten upphöjning och vidare in på caféet.  De väljer också att sätta 
sig ute, uppe på taket som ger dem en trevlig utblick över kajen och vattnet. Då de fi kat klart tar Andreas med sina föräldrar upp på ett tak som ligger 
lite högre upp. Därifrån kan de se slottet, skeppsholmen, nybroviken, nordiska museet och så långt som till Kaknästornet. 

Nationalmuseum är ett statligt konstmuseum. Samlin-
garna består främst av måleri, skulptur och konst på pap-
per från omkring 1500-talet till 1900-talet. Museet fi nns i 
en byggnad som ligger på Blasieholmen i centrala Stock-
holm. Denna byggnad ritades för museet av den tyske 
arkitekten Friedrich August Stüler och uppfördes år 1866. 
På den tiden fanns ingen elektricitet och alla
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En vandring runt hötnet

konstverk ställdes ut i dagsljus vilket i den tidens mening var det ideala förhållandet att beskåda ett konstverk. Byggnaden var redan från 
början för liten för samlingens storlek och sedan dess har samlingen bara blivit större.  Sedan år 1866 har byggnaden inte genomgått
någon större ombyggnation eller restaurering. Detta har lett till att byggnadens ursprungliga idé om att hela byggnaden skulle användas
som utställningsyta till stor del har kvävts av alla lager som under åren har lappats på byggnadens struktur. Under senare tid har istället en 
stor del av byggnadens yta utnyttjas till kontor och icke-publik verksamhet. Idag har en omfattande renovering och ombyggnation påbör-
jats, dels för att återställa byggnadens gamla arkitektoniska värden men också för att anpassa byggnaden till dagens högt ställda krav på 
utställningsmiljöer. Målet är att hela den gamla museibyggnaden ska användas till publika ändamål. På grund av detta behöver muséet
byggas ut för att kunna inrymma den kontorpersonal och de verkstäder som verksamheten behöver. 

Frågeställning - Hur bör anslutningen utföras mellan den befi ntliga byggnaden och den nya tillbyggnaden? Hur kan en intressant plats 
skapas på den skuggiga “baksidan“? Kan den nya tillbyggnaden upplevas integrerad trotts att verksamheten kräver segregering/sluten-
het?

Idé - Något unikt med Blasieholmen är att den angränsar till tre närliggande landmassor med vatten som gräns. Som det ser ut idag kan
inte dessa landmassor beskådas samtidigt från någon punkt på Blasieholmen. Jag vill därför med min byggnad möjligöra en visuell kop-
pling till de tre vackra omgivande strandlinjerna.

Verksamheten som ska använda tillbyggnaden har en tydlig delning; en “introvert” del som kräver skydd från framförallt direkt solljus och 
en extrovert del med lägre säkerhetskrav och där ljus uppskattas. Jag vill spegla denna delning i min byggnad genom att på olika våning-
splan arbeta med stereotomi och tektonik.

Hagia Sofi a som jag skrev om i min kandidatuppsats är otroligt komplex. Byggnaden har en fantastisk kupol som tycks sväva då solen 
genomtränger kupolens bas. För att förstå summan av alla rumsligheter i Hagia Sofi a krävs att besökaren aktivt försöker förstå de rumsli-
ga sammanhangen. Jag vill att min byggnad skall förstås och upplevas successivt genom en exteriör regisserad vandring samt att taket i 
byggnadens entré ska verka svävande.

Förutsättningar - I mitt projekt utgår jag från att det gamla annexet rivs så att platsen kan kopplas till vattnet. Jag ponerar också att de 
gamla lagerbyggnaderna står kvar i hamnen nordöst om Nationalmuseum. Jag anser att om Nobelmuseum skall byggas så bör det anpas-
sas efter mitt förslag då jag var ”först”. I övrigt utgår jag från att dagens befi ntliga byggnadsmiljö fi nns kvar samt att berget under tomten 
ger goda förutsättningar för energiutvinning.

Förslaget - Mitt förslag är en fristående byggnadsvolym som kopplas till Nationalmuseum under mark i det nordligaste hörnet. Tillbygg-
naden sveper längs fastighetsgränsen för att inte skymma Nationalmuséets fasader samt för att för att undkomma muséets skuggning.
Byggnaden har tre våningsplan varav ett är under mark. Entreplanet består av en sluten volym beklädd med en gråbrun granit, ett antal 
mindre öppningar samt två entréer är det enda som öppnar upp volymen. Våningen ovanpå denna volym är något mindre till ytan och
består helt av glas bortsett från det monolitiska stenbeklädda taket som tycks bäras av glaset. Taket på entreplan samt våning 1 kan be-
trädas via exteriöra trappor. Båda taken är gräs och stenbeklädda och på det övre taket fi nns ett podium på vilket en utblickspunkt fi nns. I 
den norra delen av tillbyggnaden fi nns en öppen innergård där visuell interaktion mellan verksamheten och det publiken möjliggörs. Entrén 
går igenom hela byggnaden ligget i mitten och förhåller sig till den centrala linje som går igenom nationalmuseum.

Två karaktärer

Maud är 54 år och är forskare i konsthistoria. Hon bor sedan länge i Stockholm och vistas ganska ofta i nationalmuseums nya studiesalar
då hon studerar gamla skisser och ritningar. 

Andreas är 21 år och kommer från Västerås. Han har studerat nästan två terminer på KTH och har sina föräldrar hos sig på ett vårbesök.
De har bestämt att de ska ta en fi ka vid det nyöppnade kaffet vid Nationalmuseum. 

En dag på nationalmuseum

Det är en torsdag, solig och varm försommardag som får alla att vilja vara utomhus. Gräset har blivit grönt och alla blad har slagit ut. Den-
na dag är Maud på väg till Nationalmuseum för att studera skisser av Tessin d.y. Hon kommer från norr och när hon kommer fram parkerar
hon sin bil. Från parkeringen går hon på hovslagargatan för att komma fram till Nationalmuseums tillbyggnads entré. Hon blir insläppt av 
vakten och åker sen med hiss direkt upp till studiesalen där skisserna redan är framplockade av personalen på Nationalmuseum. Salen är 
ljus luftig och har vacker utsikt. När hon är klar med sitt arbete går hon till caféet möter en kollega. De köper en kaffe och går ut och upp 
på taket sätter sig i solen på en av bänkarna.

Samtidigt kommer Andreas med sina föräldrar gående längs Södra Blasieholmshamnen. Han har mött upp dem på Centralstationen och 
de är nu på väg till caféet på nationalmuseum för att ta en lättare brunch. När de kommer fram tar de av in mellan Sillhovet och National-
museums huvudbyggnad. De går in i passagen mellan Nationalmuseum och den nya tillbyggnaden.  De följer en stenbeklädd gång över
en stor innergård som öppnar sig mot vattnet. När de når Museiekajen tar de av runt hörnet på tillbyggnaden upp på en liten upphöjning
och vidare in på caféet.  De väljer också att sätta sig ute, uppe på taket som ger dem en trevlig utblick över kajen och vattnet. Då de fi kat 
klart tar Andreas med sina föräldrar upp på ett tak som ligger lite högre upp. Därifrån kan de se slottet, Skeppsholmen, Nybroviken, Nord-
iska muséet och så långt som till Kaknästornet.

Nationalmuseum är ett statligt konstmuseum. Sam-
lingarna består främst av måleri, skulptur och konst på 
papper från omkring 1500-talet till 1900-talet. Museet 
fi nns i en byggnad som ligger på Blasieholmen i centrala 
Stockholm. Denna byggnad ritades för museet av den 
tyske arkitekten Friedrich August Stüler och uppfördes år 
1866. På den tiden fanns ingen elektricitet och alla

Nya siktlinjer från Blasieholmen
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ELEVATION

Råkilad sten (ej björklövsgranit)
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Innergård i fågel perspektiv

Vy som möter besökare som kommer via strömkajen

Grå björklövsgranit
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