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Ambitionen med projektet har varit att skapa en tillbyggnad som tydligt relaterar till 
huvudbyggnaden på fl era nivåer. Projektet genomfördes genom att studera tidsandan, idéer 
och företeelser som låg till grund för museets födelse, arkitekten Stülers tankar kring vad 
ett museum är och hur en museibyggnad bör utformas, förstå huvudbyggnadens form och 
proportioner samt analysera platsen.
   
Friedrich August Stüler ansåg att museet i lika hög grad som dess innehåll var konst. Stüler 
formulerade fyra punkter om hur byggnaden på bästa sätt kunde visa upp och komplettera 
sitt innehåll

1. Undvikande av en för stor anhopning av likartade konstverk

2. En i möjligast mån mångfaldig utformning av rummen med olika uppställnings- och 
belysningsmotiv för konstverken

3. Samverkan de olika konsterna emellan för rumsintrycket

4. Framhävandet av samlingens förnämsta verk antingen genom speciellt ordnade platser 
eller genom isolering i mindre rum, där uppmärksamheten inte skingras för mycket

Med Stülers tankar i bakhuvudet har jag resonerat i samma banor. Byggnaden visar inte 
bara upp konsten som utställningsföremål utan ger betraktaren en förståelse för hur 
konstverken hanteras och om hur museet fungerar. En gång löper från museet in i 
magsinet där besökarna betraktar hyllplanen med föremål och ibland skymtar vad som 
händer i ateljéerna genom fönster i magasinets vägg.

Tillbyggnaden skall vara en tydlig del av nationalmuseum och förstärka och förtydliga 
huvudbyggnadens form och proportioner. Genom att använda mig av samma 
konstruktionsrytm och proportioner som huvudbyggnaden har jag försökt skapa en 
byggnad som på ett tydligt sätt relaterar till huvudbyggnaden.

Tillbyggnaden är placerad över Hovslagargatan, den mindre vägen som är en fortsättning 
på Blasieholmsgatan. En tunnel löper genom byggnaden så att fl ödet inte rubbas samtidigt 
som byggnaden ger Blasieholmsgatan ett värdigt slut.
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Program
Publik verksamhet

1. Studiesal inryms på kontorsvåningen. Flexibilitet eft erfrågas av Nationalmuseum och en 
stor yta av kontorsvåningen är avsedd för fl exkontor. Dessa platser används alltså bara 
under vissa perioder. Studiesalen som också bara används periodvis bör alltså kunna 
inrymmas på samma plats.

2. Publik entré leder till hörsalen. Rymmer vissa mindre temporära utställningar.

3. Hörsal rymmer alla Nationalmuseums anställda.

4. Restaurang/Bar nås från parken.

Konstens väg in och ut

5. Lastintag placerat i markplan inuti tunneln. Transporterna sker bara under vissa korta 
intensiva perioder. Tunneln kan slutas och låsas med hjälp av skjutdörrar.

6. Uppställningsyta för konst

7. Packrum

8. Transporthiss, en vid byggnadens norra sida och en inne i museet

Ateljéer och verkstäder
9.
Ett helt våningsplan. Små rum med specifi ka funktioner undviks då fl exibilitet eft erfrågas av 
beställarna. Möjlighet att avskärma vissa ytor eft er behov fi nns

Magasin
10.
Rymmer enbart papperssamlingen och vissa mindre föremål. Placerat i mitten av bygg-
naden och skär genom alla våningar. Större delen av magasineringen sker idag på annan ort. 
Att fl ytta tillbaka allt är inte realistiskt enligt Nationalmuseum och om det ändå skulle ske är 
500 kvm för lite. Pappersamlingen ryms på 500 kvm. En mindre yta fi nns även under mark 
för större objekt som måste förvaras på museet.

Kontor och personalutrymmen
11.
Ett helt våningsplan. Små rum med specifi ka funktioner undviks då fl exibilitet eft erfrågas av 
beställarna. Möjlighet att avskärma vissa ytor eft er behov fi nns. Vaktrum, omklädningsrum, 
lokalvård och soprum ligger i de två nedersta planen med anslutning till entrén
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