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Frågeställning, teori, metod och syfte  
 
Frågeställningar 
 

 Hur förhåller sig en byggnad till en kontext som förändras över tid? 
 Hur kan Nationalmuseums tillbyggnad ge utrymme att omformulera hur vi förhåller oss 

till Nationalmuseum och omgivande kulturhistoriska byggnader? 

 
En grundläggande undersökning för projektet har varit vad den historiska återupplevelsen 
konstitueras av. Genom den undersökningen ge vägledning hur man kan förhålla sig till olika 
värden som bevarande och modernisering - värden som lätt hamnar i konflikt med varandra. Jag 
har i anslutning till projektet utvecklat en teori och metod för att kunna beskriva den historiska 
återupplevelsen som fenomen. De presenteras i min kandidatuppsats 'Narvapaviljongen- med 
tanken som artefakt'. I uppsatsen har teori och metod varit centralt, själva studieobjektet 
(Narvapaviljongen) har varit tacksamt eftersom den på ett tydligt och konkret satt förtydligar hur 
text, bild, arkitektur och kontext samverkar for den historiska återupplevelsen. I fallet 
Narvapaviljongen är den historiska återupplevelse som den ger sken av helt konstruerad utan 
förankring i verkliga handelser, något som den även ger antydningar om. På detta sätt 
manifesterar Narvapaviljongen konventioner och koder for den historiska återupplevelsen i vår 
kontemporära kontext. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen i relation till Nationalmuseum är att en 
byggnads betydelse oundvikligen förändras utifrån den historiska och kulturella kontext som den 
befinner sig i. Det här innebär att även om en historisk byggnad återställs till sitt ursprungskick så 
har dess betydelse ändå förändrats utifrån den nya historiska och kulturella kontexten. För att 
exemplifiera utifrån Nationalmuseum så skulle en återskapelse av museets ursprungsskick göra 
museet till ett metamuseum- ett museum över ett museum. 
 
Vad det här projektet har som syfte är ett arkitektoniskt förslag på hur tillbyggnaden skulle kunna 
användas för att museet tar kontroll över den omformulering av byggnaden som ändå är 
oundviklig, samt vilka mervärden som kan komma från ett sådant grepp. I det förslag som här 
presenteras sätts fokus på hur tillbyggnaden kan omformulera hur vi förhåller oss till 
Nationalmuseum och den omgivande kulturhistoriska miljon på ett sätt som svarar mot dagens 
behov och kontext. 
 
 
Nationalparken  
 
Den planerade tillbyggnaden till Nationalmuseum är i detta förslag placerad framför 
Nationalmuseum, längs kajen och i vattnet - i vad som kan beskrivas som ett vattentorg - en öppen 
yta på vattnet mellan centrala representationsbyggnader av högt kulturhistoriskt värde (Kungliga 
slottet, Sveriges riksdag m.m., se situationsplan skala 1:5000). På taket till tillbyggnaden placeras 
en park (Nationalparken). På så sätt används tillbyggnaden för att skapa en piedestal som 
besökare kan gå upp på - inte för att bli betraktade på, utan för att betrakta från. Det är i den här 
betydelsen som människan sätts i centrum för att utifrån sina egna förutsättningar och intressen ta 
del av Nationalmuseum och de kringliggande byggnaderna. I den nya relationen som 
nationalparken skapar mellan människan och vattentorget blir byggnaderna utställningsobjekt som 
människorna kan betrakta från en upphöjd plats.  
 



Frågan kring betraktande har en framskjuten plats inom konstvetenskapen och jag har i projektet 
tagit intryck av dessa teorier. Det är främst utifrån ett feministiskt perspektiv som betraktande 
hanterats för att beskriva hur konsten historiskt skapats för att tillfredsställa den manliga blicken. 
Nakna kvinnor avbildas ofta med blicken bortvänd och blir på så sätt tilldelade en passiv roll i 
mannens aktiva betraktande av deras kroppar. Kvinnan som den passiva och betraktade, mannen 
som den aktiva och betraktande. Enligt min mening ar denna teori applicerbar på relationen 
mellan människan och stadsrummet. Genom nationalparken får besökarna en upphöjd och 
skyddad plats där de tilldelas den aktiva och betraktande rollen gentemot byggnaderna runt 
vattentorget, vilket enligt mig ger uttryck för en kontemporär och demokratisk relation mellan 
människan och dessa byggnader. 
 
Museiportsplatsen och Myntholmsbron  
 
Vid sidan av den relation som skapas mellan tillbyggnaden och vattentorget så skapas ett nytt 
stadsrum (Museiportsplatsen) mellan Nationalmuseum och tillbyggnaden med nya kontexter, 
relationer och rumsligheter. Idén ar att Museiportsplatsen skall markera en entré till 
Skeppsholmen och Kastellholmen som ett område för rekreation och museal aktivitet. En ny bro 
anläggs (Myntholmsbron) som fångar upp det befintliga stråk som tar besökare till Skeppsholmen. 
Brukarna av stråket är i övervägande majoritet människor som är där på sin fritid. De har både 
tiden och intresset att ta del av den vackra utsikt som stråket erbjuder och stannar därför ofta på 
skeppsholmsbron.  
 
Myntholmsbron är tänkt att komplettera skeppsholmsbron med bättre förutsättningar att möta de 
behov som dagturisterna har av att njuta av utsikten. Eftersom bron främst är riktad till 
dagturisterna som kanske gör sitt första besök är det av särskild vikt att besökarna visuellt kan läsa 
av vad bron innebär och var den börjar samt slutar. Det första brofästet ser besökarna klart och 
tydligt då de kommer via Södra blasieholmskajen (se situationsplan skala 1:400). For att visuellt 
även fånga upp besökare som kommer via Hovslagargatan så är brofästet placerad i linje med 
gatans dragning. För att besökarna visuellt skall förstå att bron leder till skeppsholmen så krokar 
den bortre delen av bron inåt mot skeppsholmbron. 
 
Kafé  
 
Nationalparken skapar en plats varifrån besökare kan betrakta Stockholms innerstad utifrån sina 
egna förutsättningar och intressen. En viktig del i att fullt utnyttja nationalparkens potential och 
användande är att det finns infrastruktur som allmänheten kan ta del av. Den givna förutsättningen 
är Myntholmsbron, trapporna och hissarna som möjliggör att besökarna kan ta sig upp till parken. 
För att parken inte skall bli en plats med vacker utsikt som besökarna endast passerar behövs mer. 
Av den anledningen är kaféet i entrélobbyn viktig (se plan 1, skala 1:200), tillsammans med de 
offentliga toaletterna bildar de den nödvändiga infrastruktur som behövs för att besökarna kan 
stanna på parken en längre stund.  
 
Inspiration till kaféets betydelse är ett kafé (Watergate) som sedan ett par år finns placerad på en 
bro i centrala Göteborg (Tyska bron). Bron erbjuder vacker utsikt över vattnet och centrala 
Göteborg. Med kaféet utnyttjas brons potential i detta avseende mer än tidigare utan att inkräkta 
på brons konventionella användning. Kaféet kompletterar och berikar möjligheterna som bron ger 
besökarna.  
 
Det kafé som placeras i tillbyggnaden är av ett enklare slag och erbjuder kaffe, glass och enklare 
bakverk. Inspiration är de enklare kaféer som finns i centrala Stockholm och Göteborg, vilka i sin 
tur är inspirerade av enklare italienska kaféer.  
 



Kaféet har även en viktig funktion för den publika verksamheten i byggnaden. Den erbjuder ett 
viktigt komplement till Nationalmuséets restaurang för gästforskarna i studiesalarna samt 
allmänheten som deltar i work-shops i ateljéerna. Vidare ett trevligt komplement för personalen. 
 
Fönster-shoppa kultur  
 
Hanteringen av fasaden mot Nationalmuseum och den rumslighet som skapas där genom 
konsolernas utkrökning är inspirerad av världskulturmuseet i Göteborg.  
 
Delar av fasaden i tillbyggnaden består av utställningsmontrar där Nationalmuseum kan exponera 
sin konstsamling eller marknadsföra utställningar.  
En inspiration till montrarna har varit auktionskammares skyltfönster där förbipasserande kan 
fönster-shoppa kultur, denna möjlighet erbjuds nu förbipasserande till Nationalmuseum. På så sätt 
får Nationalmuseum ytterligare ett sätt att nå ut till allmänheten. En annan inspiration till 
montrarna har varit Universitetsbiblioteket i Göteborgs montarar vid sin entré. På eget initiativ får 
personalen hålla utställningar med bibliotekets samlingar, ett effektivt sätt att fånga upp 
personalens intresse och expertis som allmänheten får ta del av. I Nationalmuseums fall är 
förutsättningarna bättre för en sådan verksamhet, vidare skulle gästforskarna kunna inkluderas. 
 
Referensbyggnader  
 
Tillbyggnadens material och gestaltning är inspirerad av byggnader i närområdet och den 
historiska varvsindustri som de i sin tur återspeglar. 
 
Varuskjulen (från 1910, markerade grönt på situationsplan skala 1:5000) i anslutning till tullhuset 
bakom Nationalmuseum har fått inspirera kulör (rött med blå detaljer) samt fasadmaterial (tar). 
 
Kolskjulet på Kastellholmen (från 1852, markerat grönt på situationsplan skala 1:5000) bekräftar 
den röda kulörens koppling. Vidare visar kolskjulet ett relevant exempel på en bärande struktur 
som både syns och bryter mot fasaden i fråga om material och färg, i kolskjulets fall tegel, i mitt 
förslag stål. 
 
Vasamuseet (från 1990, (markerat lila (utställningsobjekt i relation till nationalparken) på 
situationsplan skala 1:5000), är till skillnad från de andra byggnaderna ingen historisk byggnad, 
däremot visar den enligt min mening prov på en lyckad gestaltning av en modern byggnad med 
historiska referenser till platsen och museets inriktning, en avvägd balans där det finns en 
tydlighet och transparens kring vad som är nytt och vad som ar historiskt, ett förhållningssätt som 
jag i tillbyggnaden eftersträvat.  
 
Andra byggnader som har inspirerat projektet kommer från en fältstudie i Göteborg. Här 
studerades hur byggnader från 1800-talets mitt till början av 1900-talet (sammanfaller i stort med 
Nationalmuseum (1866)) moderniserats med ingrepp som likhet med Vasamuseet har en tydlighet 
och transparens kring vad som är nytt och vad som ar historiskt samt låter byggnadens 
användning komma till uttryck och påverka gestaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parkour  
 
En inspiration till hanteringen av Nationalparken är fenomenet parkour, ursprungligen en form av 
rörelse genom staden som utmanar stadsrummets konventioner kring hur man skall röra sig i den. 
Parkour handlar om att fysiskt och mentalt röra sig fritt i stadrummet och har även kommit till 
arkitektoniskt uttryck där stadsrummets konventionella användning manifesteras och utmanas 
utifrån gestaltning. Tanken är inte att Nationalparken skall bli en plats för halsbrytande övningar, 
istället ar den en vidareutveckling av den arkitektoniska grenen av parkour. 

Det är utifrån det här perspektivet som min hantering av Nationalparken skall förstås, som en plats 
besökarna utifrån sina förutsättningar och intressen tar del. Deras tidigare erfarenheter och 
föreställningar anger hur platsen används snarare än att med en normativ gestaltning (som 
möblering och stigar skulle innebära) ange hur platsen skall användas. Jag har därför låtit parken 
vara så avskalad som möjligt. I ett senare skedde skulle parken kunna kompletteras med 
exempelvis stigar och möblering. De skulle i sådana fall utgå från hur platsen har använts av 
besökarna och på så sätt inkludera dem i gestaltningen av platsen. 

Avvägning mellan modernisering och bevarande 

Enligt min mening skulle tillbyggnaden med Nationalparken öka användandet av de 
kulturhistoriska byggnaderna i omgivningen samt accentuera och omformulera deras värde 
och betydelse. På så sätt balanseras det stora ingrepp i den kulturhistoriskt viktiga miljön som 
tillbyggnaden innebär. I avvägning mellan modernisering och bevarande är användandet en 
central parameter enligt min mening. I projektet har jag drivit ingreppets omfattning så långt 
som jag anser legitimt utifrån de mervärden som den skulle innebära. Dessa mervärden utgår i 
stort från SFVs uttryckta mål med ombyggnader i sina kulturhistoriska objekt; 

‐ fler publikvänliga ytor 
‐ effektivare kontorsytor 
‐ bättre inomhusklimat 

(uttryckta mål i anslutning till renovering av Kungliga biblioteket) 

 I den modernisering och omformulering utifrån dagens kontext som tillbyggnaden utgår från 
är det viktigt att ha i åtanke att i framtiden kommer andra krav utifrån en annan kontext 
ställas. I tillbyggnaden har detta kommit till uttryck genom att inga bärande väggar eller 
pelare finns i byggnaden (byggnaden bärs interiört upp av balkar som leds ut till ett yttre 
bärande skelett av konsoler). På så sätt erbjuder byggnaden goda förutsättningar att 
transformera och ombygga efter framtida behov och ändrade förutsättningar. I en tidsmässigt 
nära kontext så är det svårt att förutse personalens behov och önskemål kring sin arbetsplats 
utformning i detalj, krav som ofta är av subjektiv karaktär, därmed inte sagt att de inte skulle 
få påverka utformningen, tvärtom. Genom byggnadens flexibelitet och anpassningsförmåga 
erbjuds stort utrymme att anpassa efter individuella behov samt de behov som uppkommer av 
personalen i grupp och de specifika konstellationer och förutsättningar som där anges. 
Tillbyggnaden är tänkt att inbjuda till ett aktivt deltagande i gestaltningen av dess brukare – 
detta gäller även allmänheten i de publika ytorna. Flexibla ytor som är anpassningsbara efter 
skiftande förutsättningar är vidare ett uttryckt önskemål från Nationalmuseum. 

 



Plan 2 

Våningsplanet är helt dedikerat åt personalen. Här finns flexkontor, sex stycken fasta kontor, 
vilorum, möteslokaler, pentry, matsal m.m. Från trappan och hissen möts personalen av en 
generös lobby i anslutning till matsal/ informellt kontor/ möteslokal. Denna del skärs av med 
en vägg till flexkontoren och de fasta kontoren, på så sätt delas våningen i en icke-tyst och en 
tyst avdelning. I flexkontoret finns arbetsplatser åt den personal som tillfälligt är förflyttade 
till Nationalmuseum (de har sina fasta arbetsplatser på skeppsholmen i vanliga fall). I 
anslutning till flexkontoret finns litet mötesrum/grupprum, kopiatorsrum, telefonrum och plats 
för referensbibliotek. I direkt anslutning flexkontoret finns en balkong som erbjuder en 
lätttillgänglig rekreationsplats åt personalen, vidare ett alternativ till telefonrummen. 

 Det stora mötesrummet/ konferans kan fyllas av hela Nationalmuseums personal (ca 100 
personer inkluderat de som har sina arbetsplatser på Skeppsholmen). Lokalen kan användas 
vid viktigare tillfällen vid sidan av det dagliga arbetet, t.ex. vid invigning av nya utställningar 
skulle rummet kunna användas för interna tillställningar. Anslutningen som mötesrummet har 
till matsal med pentry samt balkong ger en god infrastruktur för att hantera pauser och 
förfriskningar. Förstärkt med catering från kaféet i tillbyggnadens entréplan och/eller från 
restaurangen i Nationalmuseums huvudbyggnad erbjuds tillräckliga förutsättningar för mer 
formella tillställningar med externa gäster. 

Plan 1 (entréplan) 

Den del av våningsplanet besökare möter utifrån från Södra Blasieholmskajen och vars 
fasader är det som de möter först kan ses som en form av entréfasad. I denna del av 
tillbyggnaden är de publika verksamheterna placerade; entrélobby med kafé, studiesalar, 
ateljéer för allmänheten. Vidare finns utställningsmontrar längs i princip hela fasaden mot 
gaturummet mellan tillbyggnaden och Nationalmuseums huvudbyggnad (Museiportsplatsen). 
Idén är att byggnaden skall uttrycka en öppenhet och transparens kring Nationalmuseums 
publika verksamhet och inbjuda allmänheten till deltagande. 

 I dagsläget har nationalmuseum ateljéer för allmänheten i huvudbyggnaden, jag har i mitt 
förslag valt att göra ett tillägg i tillbyggnadens program och inkludera denna verksamhet. 
Anledningen är att ge denna verksamhet en mer framskjuten placering och bättre lokaler i 
anslutning till vattnet, vidare ge allmänheten ett visuellt möte med denna verksamhet från 
gaturummet och på så sätt inbjuda till ett framtida deltagande. För att den visuella kontakten 
från gaturummet inte skall upplevas för påträngande för deltagare i ateljén som vetter mot 
gatan så har jag i den ateljén placerat en utställningsmonter längs fasaden som visuell buffert. 

 Ett annat tillägg som gjorts till programmet är en extra studiesal. Den planerade studiesalen 
var tänkt att rikta sig främst till konst på papper och till den skulle det finnas ett magasin 
(500m2) med främst denna del av Nationalmuseums samlingar. Då jag vidare gjort ett tillägg i 
att utöka magasinet (2500m2m) så att Nationalmuseums hela behov tillgodoses i byggnaden 
så har jag lagt till en studiesal för den övriga konsten (vidare ett uttryckt önskemål från 
Nationalmuseum). 



 Centralt i våningsplanet hanteras entrésituationen till byggnaden. Här finns en separerad 
personalentré som leder till garderob för personal, omklädningsrum (med dusch) samt 
infrastruktur för vidare förflyttning i huset (trapphus, personalhiss och en central hall till 
verksamheter på våningsplanet). 

 Centralt placerad finns även vaktkuren som genom sin placering hanterar tre skilda 
entrésituationer; personalentré, publik entré till studiesalarna samt konstens entré till den 
publika delen (studiesalarna). Vaktkuren är delad i två sektioner – en del för möte med 
besökare och en del för bevakning med monitorer. Vaktkuren har även en egen wc. 

 I den bortre delen är konstens väg in i byggnaden förlagd. Här finns lastintag/ garage/ 
lyftbord som leder in i uppställningsyta för konsten, alternativt direkt vidare via 
transporthissen till magasin och Nationalmuseums huvudbyggnad. I anslutning till 
uppställningsytan finns dels packrum och dels en separat karantänplats för konsten. 

 I den bortre delen finns soprummet som är extra tilltaget för att även kunna brukas av kaféet. 
Soprummet har eget städförråd för att underlätta städning av soprummet. 

Plan 0  

Våningsplanet är placerat under mark och i vattnet. I fasaden mot vattnet leds ljus ned via 
ljusinsläpp och här är konservatorsateljéer, fotoateljé och utställningsteknik placerade. I mitt 
förslag får konservatorsateljéerna dela på ett stort rum som skulle kunna avdelas efter behov. 
Ateljéerna har en egen ingång till magasinet för att underlätta och öka tillgängligheten. I 
anslutning till ateljéerna finns olika förrådsutrymmen samt ett våtbehandlingsrum och ett 
beskärningsrum. 

Centralt finns trapphus och hiss, i anslutning finns en ingång till magasinet för att erbjuda en 
enklare och snabbare väg för mindre objekt (främst konst på papper) som skall transporteras 
till och från studiesalarna och som då kan transporteras via personalhissen till plan 1. Centralt 
finns även ett större teknik utrymme samt ett större förråd där t.ex. lådorna för att transportera 
konsten kan förvaras. 

 I den bortre delen finns fotoateljé och utställningsteknik som jag har tolkat som kompatibla 
att dela ett större rum. Den bortre delen är där konsten via transporthissen anländer för att nå 
magasin, Nationalmuseums huvudbyggnad och konservatorsateljéerna. 

I delen mellan tillbyggnaden och huvudbyggnaden är magasinet placerat och har i mitt förslag 
utökats från 500m2 till 2500m2, detta för att kunna tillgodose hela det behov som 
Nationalmuseum har. Det finns enligt mig flera viktiga mervärden att ha samlingarna samlade 
på plats. Det skulle innebära mindre transporter med tunga fordon, det skulle effektivisera 
arbetet både med utställningar och konservering, vidare öka möjligheterna för arbetet i 
studiesalarna. Nationalmuseum skulle med detta utökade magasin avsevärt effektivisera 
logistiken för hantering av samlingarna, vilket skulle innebära att Nationalmuseum skulle 
kunna fokusera mer på vård, forskning och förmedlandet till allmänheten av vårt 
gemensamma kulturarv, dessutom på ett mer ekologiskt sätt då de tunga transporterna skulle 
minska. 



Frågeställningar
• Hur förhåller sig en byggnad till en kontext som förändras över tid?
• Hur kan Nationalmuseums tillbyggnad ge utrymme att omformulera hur vi förhåller oss till Nationalmuseum och omgivande kulturhistoriska byggnader?

En grundläggande undersökning för projektet har varit vad den historiska återupplevelsen konstitueras av. Genom den undersökningen ge vägledning hur man kan förhålla sig till olika värden som bevarande och modernisering - värden som lätt hamnar i konflikt med varandra. Jag har i anslutning till projektet utvecklat en teori och 
metod för att kunna beskriva den historiska återupplevelsen som fenomen. De presenteras i min kandidatuppsats 'Narvapaviljongen- med tanken som artefakt'. I uppsatsen har teori och metod varit centralt, själva studieobjektet (Narvapaviljongen) har varit tacksamt eftersom den på ett tydligt och konkret satt förtydligar hur text, bild, 
arkitektur och kontext samverkar for den historiska återupplevelsen. I fallet Narvapaviljongen är den historiska återupplevelse som den ger sken av helt konstruerad utan förankring i verkliga handelser, något som den även ger antydningar om. På detta sätt manifesterar Narvapaviljongen konventioner och koder for den historiska 
återupplevelsen i vår kontemporära kontext.

De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen i relation till Nationalmuseum är att en byggnads betydelse oundvikligen förändras utifrån den historiska och kulturella kontext som den befinner sig i. Det här innebär att även om en historisk byggnad återställs till sitt ursprungskick så har dess betydelse ändå förändrats utifrån den nya 
historiska och kulturella kontexten. För att exemplifiera utifrån Nationalmuseum så skulle en återskapelse av museets ursprungsskick göra museet till ett metamuseum- ett museum över ett museum.

Vad det här projektet har som syfte är ett arkitektoniskt förslag på hur tillbyggnaden skulle kunna användas för att museet tar kontroll över den omformulering av byggnaden som ändå är oundviklig, samt vilka mervärden som kan komma från ett sådant grepp. I det förslag som här presenteras sätts fokus på hur tillbyggnaden kan omfor-
mulera hur vi förhåller oss till Nationalmuseum och den omgivande kulturhistoriska miljon på ett sätt som svarar mot dagens behov och kontext.

situationsplan skala 1:5000
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Referensbyggnader 
Tillbyggnadens material och gestaltning är inspirerad av byggnader i närområdet och den historiska varvsindustri som de i sin tur återspeglar.

Varuskjulen (från 1910, markerade grönt på situationsplan skala 1:5000) i anslutning till tullhuset bakom Nationalmuseum har fått inspirera kulör (rött med blå detaljer) samt fasadmaterial (trä).

Kolskjulet på Kastellholmen (från 1852, markerat grönt på situationsplan skala 1:5000) bekräftar den röda kulörens koppling. Vidare visar kolskjulet ett relevant exempel på en bärande struktur som både syns och bryter 
mot fasaden i fråga om material och färg, i kolskjulets fall tegel, i mitt förslag stål.

Vasamuseet (från 1990, (markerat lila (utställningsobjekt i relation till nationalparken) på situationsplan skala 1:5000), är till skillnad från de andra byggnaderna ingen historisk byggnad, däremot visar den enligt min 
mening prov på en lyckad gestaltning av en modern byggnad med historiska referenser till platsen och museets inriktning, en avvägd balans där det finns en tydlighet och transparens kring vad som är nytt och vad som är 
historiskt, ett förhållningssätt som jag i tillbyggnaden eftersträvat. 

Andra byggnader som har inspirerat projektet kommer från en fältstudie i Göteborg. Här studerades hur byggnader från 1800-talets mitt till början av 1900-talet (sammanfaller i stort med Nationalmuseum (1866)) modern-
iserats med ingrepp som likhet med Vasamuseet har en tydlighet och transparens kring vad som är nytt och vad som ar historiskt samt låter byggnadens användning komma till uttryck och påverka gestaltningen.

Nationalparken 
Den planerade tillbyggnaden till Nationalmuseum är i detta förslag placerad framför Nationalmuseum, längs kajen och i vattnet - i vad som kan beskrivas som ett vattentorg - 
en öppen yta på vattnet mellan centrala representationsbyggnader av högt kulturhistoriskt värde (Kungliga slottet, Sveriges riksdag m.m., se situationsplan skala 1:5000). På 
taket till tillbyggnaden placeras en park (Nationalparken). På så sätt används tillbyggnaden för att skapa en piedestal som besökare kan gå upp på - inte för att bli betraktade 
på, utan för att betrakta från. Det är i den här betydelsen som människan sätts i centrum för att utifrån sina egna förutsättningar och intressen ta del av Nationalmuseum och 
de kringliggande byggnaderna. I den nya relationen som nationalparken skapar mellan människan och vattentorget blir byggnaderna utställningsobjekt som människorna kan 
betrakta från en upphöjd plats. 

Frågan kring betraktande har en framskjuten plats inom konstvetenskapen och jag har i projektet tagit intryck av dessa teorier. Det är främst utifrån ett feministiskt perspektiv 
som betraktande hanterats för att beskriva hur konsten historiskt skapats för att tillfredsställa den manliga blicken. Nakna kvinnor avbildas ofta med blicken bortvänd och blir 
på så sätt tilldelade en passiv roll i mannens aktiva betraktande av deras kroppar. Kvinnan som den passiva och betraktade, mannen som den aktiva och betraktande. Enligt 
min mening ar denna teori applicerbar på relationen mellan människan och stadsrummet. Genom nationalparken får besökarna en upphöjd och skyddad plats där de tilldelas 
den aktiva och betraktande rollen gentemot byggnaderna runt vattentorget, vilket enligt mig ger uttryck för en kontemporär och demokratisk relation mellan människan och 
dessa byggnader.

Vingarna, Carl Milles 
1908
Statyn står idag vid skeppsholmsbrons fäste 
mittemot nationalmuseum, den flyttas i 
enlighet med kajens utbyggnad för att beakta 
statyns framskjutna placering och relation till 
vattnet situationsplan skala 1:400
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Pedagogen, Göteborg, tidigare Socialahuset 
(1855), ombyggt 2006

Centralstationen (1857), Göteborg, med 
tillbyggnaden Centralhuset (2003)

Clarion Hotel Post, Göteborg, tidigare (G:a) 
Posthuset (1925), ombyggt 2012

Casino Cosmopol, Göteborg, tidigare (G:a) 
Tullhuset (1867), ombyggt 2002

Göteborgs konstmuseum, (1923), med 
restaurangtillbyggnad (1996), notera ‘Vin-
garna’ av Carl Milles ovanför tillbyggnaden

Myntholmsbron
Namnet på bron anspelar på 
den ö som en gång låg helt 
friställd från Blasieholmen 
och som Nationalmuseum 
står på.
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En plats vid vattnet
 Centrala Stockholm är omgärdat 
av vatten, ändå finns det få platser 
människor kan möta vattnet utan att 
antingen bli avskuren av trafik eller 
tvingas möta vattnet med trafiken 
tätt inpå. Att behovet finns visar 
inte minst att fullt av människor 
samlas på kajen vid Kornhamnstorg 
i Gamla stan då solen tittar fram. 
Detta den hårt trafikerade Munk-
broleden i ryggen till trots. 
Nationalmuseums tillbyggnad med 
Nationalparken erbjuder besökarna 
en plats upphöjd från trafiken där 
de kan njuta av staden.
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plan 2 skala 1:200

Plan 2
Våningsplanet är helt dedikerat åt personalen. Här finns flexkontor, sex stycken fasta kontor, vilorum, möteslokaler, pentry, matsal m.m. Från trappan och hissen möts 
personalen av en generös lobby i anslutning till matsal/ informellt kontor/ möteslokal. Denna del skärs av med en vägg till flexkontoren och de fasta kontoren, på så sätt 
delas våningen i en icke-tyst och en tyst avdelning. I flexkontoret finns arbetsplatser åt den personal som tillfälligt är förflyttade till Nationalmuseum (de har sina fasta 
arbetsplatser på skeppsholmen i vanliga fall). I anslutning till flexkontoret finns litet mötesrum/grupprum, kopiatorsrum, telefonrum och plats för referensbibliotek. I 
direkt anslutning flexkontoret finns en balkong som erbjuder en lätttillgänglig rekreationsplats åt personalen, vidare ett alternativ till telefonrummen.
 Det stora mötesrummet/ konferans kan fyllas av hela Nationalmuseums personal (ca 100 personer inkluderat de som har sina arbetsplatser på Skeppsholmen). Lokalen 
kan användas vid viktigare tillfällen vid sidan av det dagliga arbetet, t.ex. vid invigning av nya utställningar skulle rummet kunna användas för interna tillställningar. 
Anslutningen som mötesrummet har till matsal med pentry samt balkong ger en god infrastruktur för att hantera pauser och förfriskningar. Förstärkt med catering från 
kaféet i tillbyggnadens entréplan och/eller från restaurangen i Nationalmuseums huvudbyggnad erbjuds tillräckliga förutsättningar för mer formella tillställningar med 
externa gäster.

Avvägning mellan modernisering och bevarande
Enligt min mening skulle tillbyggnaden med Nationalparken öka användandet av de kulturhistoriska byggnaderna i omgivningen samt accentuera och omformulera deras 
värde och betydelse. På så sätt balanseras det stora ingrepp i den kulturhistoriskt viktiga miljön som tillbyggnaden innebär. I avvägning mellan modernisering och 
bevarande är användandet en central parameter enligt min mening. I projektet har jag drivit ingreppets omfattning så långt som jag anser legitimt utifrån de mervärden 
som den skulle innebära. Dessa mervärden utgår i stort från SFVs uttryckta mål med ombyggnader i sina kulturhistoriska objekt;
- fler publikvänliga ytor
- effektivare kontorsytor
- bättre inomhusklimat
(uttryckta mål i anslutning till renovering av Kungliga biblioteket)
 I den modernisering och omformulering utifrån dagens kontext som tillbyggnaden utgår från är det viktigt att ha i åtanke att i framtiden kommer andra krav utifrån en 
annan kontext ställas. I tillbyggnaden har detta kommit till uttryck genom att inga bärande väggar eller pelare finns i byggnaden (byggnaden bärs interiört upp av balkar 
som leds ut till ett yttre bärande skelett av konsoler). På så sätt erbjuder byggnaden goda förutsättningar att transformera och ombygga efter framtida behov och ändrade 
förutsättningar. I en tidsmässigt nära kontext så är det svårt att förutse personalens behov och önskemål kring sin arbetsplats utformning i detalj, krav som ofta är av 
subjektiv karaktär, därmed inte sagt att de inte skulle få påverka utformningen, tvärtom. Genom byggnadens flexibelitet och anpassningsförmåga erbjuds stort utrymme att 
anpassa efter individuella behov samt de behov som uppkommer av personalen i grupp och de specifika konstellationer och förutsättningar som där anges. Tillbyggnaden 
är tänkt att inbjuda till ett aktivt deltagande i gestaltningen av dess brukare – detta gäller även allmänheten i de publika ytorna. Flexibla ytor som är anpassningsbara efter 

skiftande förutsättningar är vidare ett uttryckt önskemål från Nationalmuseum.

Myntholmsbron

Myntholmsbron

Nationalparken

Museiportsplatsen och Myntholmsbron 

Vid sidan av den relation som skapas mellan tillbyggnaden och vattentorget så skapas ett nytt stadsrum (Museiportsplatsen) 
mellan Nationalmuseum och tillbyggnaden med nya kontexter, relationer och rumsligheter. Idén är att Museiportsplatsen 
skall markera en entré till Skeppsholmen och Kastellholmen som ett område för rekreation och museal aktivitet. En ny bro 
anläggs (Myntholmsbron) som fångar upp det befintliga stråk som tar besökare till Skeppsholmen. Brukarna av stråket är i 
övervägande majoritet människor som är där på sin fritid. De har både tiden och intresset att ta del av den vackra utsikt som 
stråket erbjuder och stannar därför ofta på skeppsholmsbron. 

Myntholmsbron är tänkt att komplettera skeppsholmsbron med bättre förutsättningar att möta de behov som dagturisterna 
har av att njuta av utsikten. Eftersom bron främst är riktad till dagturisterna som kanske gör sitt första besök är det av 
särskild vikt att besökarna visuellt kan läsa av vad bron innebär och var den börjar samt slutar. Det första brofästet ser 
besökarna klart och tydligt då de kommer via Södra blasieholmskajen (se situationsplan skala 1:400). For att visuellt även 
fånga upp besökare som kommer via Hovslagargatan så är brofästet placerad i linje med gatans dragning. För att besökarna 
visuellt skall förstå att bron leder till skeppsholmen så krokar den bortre delen av bron inåt mot skeppsholmbron.



HWC
8.4m2

Städförråd 
9.7m2 transporthiss 

13.4m2 

personalthiss 
4.8m2 

Förråd 
50m2

Hall
248m2

Teknikutrymme 
160m2

Fotoateljé/ 
utställningsteknik
282m2

Förråd 
51m2

Förråd 
43m2

Förråd 
43m2

Förråd 
43m2

Våtbehandlingsrum 
51m2

Beskärningsrum
 43m2

Konservators ateljéer 
530m2

Magasin 
2500m2

ingång till 
Nationalmuseum 
 

transporthiss 
13.4m2 

Nationalmuseum - en till byggnad med människan i centrum Hugo Lucio de Sales Ahlberg  LL2 åk3

Ateljé för 
allmänheten
140m2

entré till ateljéer för
allmänheten personalentrépublik entré

entrélobby/kafé
83m2 Garderob

vaktkur
24m2

entré till
studie-
salarna

offentlig
HWC
7.6m2

vakt
HWC
7.6m2

HWC
8.4m2

Kafépersonal
WC/Dusch
9.6m2

Kaféförråd
9.3m2

studiesalarnas
HWC
9.3m2

offentlig
HWC
9.3m2

hall/
garderob
till atejérna
42m2

Ateljé för 
allmänheten
133m2

Balkong
38m2 

Studiesal
konst på papper
110m2 Studiesal

övrig konst
95m2

entrélobby/ hall/ 
konstensväg till 
studiesalarna
143m2

Garderob

Omklädningsrum 
Herrar
20m2

Omklädningsrum 
Damer
20m2

Dusch
6m2

Dusch
6m2

Städförråd 
9.7m2

Packrum
94m2

teknikutrymme
40m2

Karantän för konst
(tillhör packrum) 
43m2

Soprum
33m2

Städförråd 
7.2m2

Sluss 
3.6m2

Uppställningsyta för 
konsten
150m2

lastintag/ 
garage/
lyftbord
135m2

Balkong
78m2 

Balkong
118m2 

utställningsmonter i fasad 22m2 utställningsmonter i fasad 15m2 
utställningsmonter i fasad 
6m2 

transporthiss 
13.4m2 

personalthiss 
4.8m2 

hall/garderob till 
studiesalarna
37m2

transporthiss 
13.4m2 

offentlig
hiss 
4.8m2 

offentlig
hiss 
4.8m2 

H
ovslagargatan

Skeppsholmsbron

M
us

ei
ka

je
n

Museiportsplatsen

Södra Blasieholmskajen

Plan 0 
Våningsplanet är placerat under mark och i vattnet. I fasaden mot vattnet leds ljus ned via ljusinsläpp och här är konservatorsateljéer, fotoateljé och utställningsteknik 
placerade. I mitt förslag får konservatorsateljéerna dela på ett stort rum som skulle kunna avdelas efter behov. Ateljéerna har en egen ingång till magasinet för att underlät-
ta och öka tillgängligheten. I anslutning till ateljéerna finns olika förrådsutrymmen samt ett våtbehandlingsrum och ett beskärningsrum.

Centralt finns trapphus och hiss, i anslutning finns en ingång till magasinet för att erbjuda en enklare och snabbare väg för mindre objekt (främst konst på papper) som 
skall transporteras till och från studiesalarna och som då kan transporteras via personalhissen till plan 1. Centralt finns även ett större teknik utrymme samt ett större förråd 
där t.ex. lådorna för att transportera konsten kan förvaras.
  
 I den bortre delen finns fotoateljé och utställningsteknik som jag har tolkat som kompatibla att dela ett större rum. Den bortre delen är där konsten via transporthissen 
anländer för att nå magasin, Nationalmuseums huvudbyggnad och konservatorsateljéerna.

I delen mellan tillbyggnaden och huvudbyggnaden är magasinet placerat och har i mitt förslag utökats från 500m2 till 2500m2, detta för att kunna tillgodose hela det 
behov som Nationalmuseum har. Det finns enligt mig flera viktiga mervärden att ha samlingarna samlade på plats. Det skulle innebära mindre transporter med tunga 
fordon, det skulle effektivisera arbetet både med utställningar och konservering, vidare öka möjligheterna för arbetet i studiesalarna. Nationalmuseum skulle med detta 
utökade magasin avsevärt effektivisera logistiken för hantering av samlingarna, vilket skulle innebära att Nationalmuseum skulle kunna fokusera mer på vård, forskning 
och förmedlandet till allmänheten av vårt gemensamma kulturarv, dessutom på ett mer ekologiskt sätt då de tunga transporterna skulle minska.

M
yntholmsbron

Myntholmsbron

Hugo Lucio de Sales Ahlberg  LL2 åk3

plan 1 (entréplan) skala 1:200

Plan 1 (entréplan)
Den del av våningsplanet besökare möter utifrån från Södra Blasieholmskajen och vars fasader är det som de möter först kan ses som en form av entréfasad. I denna del av 
tillbyggnaden är de publika verksamheterna placerade; entrélobby med kafé, studiesalar, ateljéer för allmänheten. Vidare finns utställningsmontrar längs i princip hela 
fasaden mot gaturummet mellan tillbyggnaden och Nationalmuseums huvudbyggnad (Museiportsplatsen). Idén är att byggnaden skall uttrycka en öppenhet och transpar-
ens kring Nationalmuseums publika verksamhet och inbjuda allmänheten till deltagande.

 I dagsläget har nationalmuseum ateljéer för allmänheten i huvudbyggnaden, jag har i mitt förslag valt att göra ett tillägg i tillbyggnadens program och inkludera denna 
verksamhet. Anledningen är att ge denna verksamhet en mer framskjuten placering och bättre lokaler i anslutning till vattnet, vidare ge allmänheten ett visuellt möte med 
denna verksamhet från gaturummet och på så sätt inbjuda till ett framtida deltagande. För att den visuella kontakten från gaturummet inte skall upplevas för påträngande 
för deltagare i ateljén som vetter mot gatan så har jag i den ateljén placerat en utställningsmonter längs fasaden som visuell buffert.

 Ett annat tillägg som gjorts till programmet är en extra studiesal. Den planerade studiesalen var tänkt att rikta sig främst till konst på papper och till den skulle det finnas 
ett magasin (500m2) med främst denna del av Nationalmuseums samlingar. Då jag vidare gjort ett tillägg i att utöka magasinet (2500m2m) så att Nationalmuseums hela 
behov tillgodoses i byggnaden så har jag lagt till en studiesal för den övriga konsten (vidare ett uttryckt önskemål från Nationalmuseum).

 Centralt i våningsplanet hanteras entrésituationen till byggnaden. Här finns en separerad personalentré som leder till garderob för personal, omklädningsrum (med dusch) 
samt infrastruktur för vidare förflyttning i huset (trapphus, personalhiss och en central hall till verksamheter på våningsplanet).

 Centralt placerad finns även vaktkuren som genom sin placering hanterar tre skilda entrésituationer; personalentré, publik entré till studiesalarna samt konstens entré till 
den publika delen (studiesalarna). Vaktkuren är delad i två sektioner – en del för möte med besökare och en del för bevakning med monitorer. Vaktkuren har även en egen 
wc.

 I den bortre delen är konstens väg in i byggnaden förlagd. Här finns lastintag/ garage/ lyftbord som leder in i uppställningsyta för konsten, alternativt direkt vidare via 
transporthissen till magasin och Nationalmuseums huvudbyggnad. I anslutning till uppställningsytan finns dels packrum och dels en separat karantänplats för konsten.
 I den bortre delen finns soprummet som är extra tilltaget för att även kunna brukas av kaféet. Soprummet har eget städförråd för att underlätta städning av soprummet.

Kafé 

Nationalparken skapar en plats varifrån besökare kan betrakta Stockholms innerstad utifrån sina egna 
förutsättningar och intressen. En viktig del i att fullt utnyttja nationalparkens potential och användande är att 
det finns infrastruktur som allmänheten kan ta del av. Den givna förutsättningen är Myntholmsbron, trapporna 
och hissarna som möjliggör att besökarna kan ta sig upp till parken. För att parken inte skall bli en plats med 
vacker utsikt som besökarna endast passerar behövs mer. Av den anledningen är kaféet i entrélobbyn viktig 
(se plan 1, skala 1:200), tillsammans med de offentliga toaletterna bildar de den nödvändiga infrastruktur som 
behövs för att besökarna kan stanna på parken en längre stund. 

Inspiration till kaféets betydelse är ett kafé (Watergate) som sedan ett par år finns placerad på en bro i centrala 
Göteborg (Tyska bron). Bron erbjuder vacker utsikt över vattnet och centrala Göteborg. Med kaféet utnyttjas 
brons potential i detta avseende mer än tidigare utan att inkräkta på brons konventionella användning. Kaféet 
kompletterar och berikar möjligheterna som bron ger besökarna. 

Det kafé som placeras i tillbyggnaden är av ett enklare slag och erbjuder kaffe, glass och enklare bakverk. 
Inspiration är de enklare kaféer som finns i centrala Stockholm och Göteborg, vilka i sin tur är inspirerade av 
enklare italienska kaféer. 

Kaféet har även en viktig funktion för den publika verksamheten i byggnaden. Den erbjuder ett viktigt kom-
plement till Nationalmuséets restaurang för gästforskarna i studiesalarna samt allmänheten som deltar i 
work-shops i ateljéerna. Vidare ett trevligt komplement för personalen.

Watergate kafé på Tyskabron, 
Göteborg

Kafé på Österlånggatan, 
Gamla stan

Fönster-shoppa kultur 
Hanteringen av fasaden mot Nationalmuseum och den 
rumslighet som skapas där genom konsolernas 
utkrökning är inspirerad av världskulturmuseet i 
Göteborg. 

Delar av fasaden i tillbyggnaden består av utställnings- 
montrar där Nationalmuseum kan exponera sin 
konstsamling eller marknadsföra utställningar. En 
inspiration till montrarna har varit auktionskammares 
skyltfönster där förbipasserande kan fönster-shoppa 
kultur, denna möjlighet erbjuds nu förbipasserande till 
Nationalmuseum. På så sätt får Nationalmuseum 
ytterligare ett sätt att nå ut till allmänheten. 

En annan inspiration till montrarna har varit 
Universitetsbiblioteket i Göteborgs montarar vid  
entrén. På eget initiativ får personalen hålla utställnin-
gar med bibliotekets samlingar, ett effektivt sätt att 
fånga upp personalens intresse och expertis som 
allmänheten får ta del av. I Nationalmuseums fall är 
förutsättningarna bättre för en sådan verksamhet, 
vidare skulle gästforskarna kunna inkluderas.

Skyltfönster, 
Göteborgs Auktionsverk

Universitetsbiblioteket, 
Göteborg

Monter,Universitetsbiblioteket, 
Göteborg 

plan 0 skala 1:200

Parkour 
En inspiration till hanteringen av Nationalparken är fenomenet 
parkour, ursprungligen en form av rörelse genom staden som 
utmanar stadsrummets konventioner kring hur man skall röra 
sig i den. Parkour handlar om att fysiskt och mentalt röra sig 
fritt i stadrummet och har även kommit till arkitektoniskt 
uttryck där stadsrummets konventionella användning mani-
festeras och utmanas utifrån gestaltning. Tanken är inte att 
Nationalparken skall bli en plats för halsbrytande övningar, 
istället ar den en vidareutveckling av den arkitektoniska 
grenen av parkour.

Det är utifrån det här perspektivet som min hantering av 
Nationalparken skall förstås, som en plats besökarna utifrån 
sina förutsättningar och intressen tar del. Deras tidigare erfar-
enheter och föreställningar anger hur platsen används snarare 
än att med en normativ gestaltning (som möblering och stigar 
skulle innebära) ange hur platsen skall användas. Jag har 
därför låtit parken vara så avskalad som möjligt. I ett senare 
skedde skulle parken kunna kompletteras med exempelvis 
stigar och möblering. De skulle i sådana fall utgå från hur 
platsen har använts av besökarna och på så sätt inkludera dem i 
gestaltningen av platsen.

Slussen

Nybroplan Kulturhuset Slottsbacken
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Hugo Lucio de Sales Ahlberg  LL2 åk3

Längdsektion skala 1:200
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Teknisktsnitt skala 1:20 

Hugo Lucio de Sales Ahlberg  LL2 åk3
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