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Nationalmuseum
En tillbyggnad

“We have said that it [monumentet] is a primary element, but of a 
special type: that is, it is typical in that it summarizes all of the questions 
posed by the city, but it is special because by virtue of its form its value 
goes beyond economics and function.”
- Aldo Rossi 

I mitt förslag betraktar jag Nationalmuseums klassicism som 
ett system I fl era skalor, vilket det är möjligt att bygga vidare 
på. Det är ett system där massa hela tiden ställs mot tomrum, 
och där rytmen i allt från pelare till stora rymder och mots-

varande massivitet harmonierar mellan huvudbyggnaden 
och det tillbyggda. Det är en byggnad avsedd för kroppen: 
man ska röra sig runt den och i den och känna hur det ryt-
miska pågår; hur massan och tomrummen får rörelse och vill 
fl yta in i varandra och där volymerna får tyngd och gravita-
tion i denna spänning. Jag har tagit fasta på det monumenta-
la, inte nödvändigtvis som storskalighet, utan som någonting 
annat, mer mystiskt. Där tar jag stöd i Aldo Rossis Architec-
ture of the City. 

Kombinerad sektion och elevation B
Elevationen visar den mer slutna och mest relieferade 
fasaden, som är vänd mot vattnet och utsikten mot 
Strandvägen och Östermalm.



Konceptuella ritningar. Museets system utforskat med 
planritningen som verktyg

Utforskar hur Nationalmuseums systematik går att reproducera, i fl era 
skalor. Från travésystemets måttenheter till hur ljusgårdarnas och ves-
tibulens tomrum är inskrivna i samma system som den solida statyn 
utanför i parken. Ritningarna undersöker hur dessa system (som förstås 
är samverkande delar och inom samma geometri) kan fortsätta att pro-
ducera massa och tomrum utanför muséet och hur man på detta sätt kan 
koppla samman nya strukturen med den gamla. Inte som en tillbyggnad 
kanske, utan som att någonting blivit helt. En ny arkitektonisk enhet som 

innefattar såväl gammalt som nytt. (Se även konceptmodeller.)

Det är också fascinerande att upptäcka att travésystemet inte bygger på 
kvadrater, utan att avstående i en riktning är något längre än i den andra 
riktningen. När man använder sig av detta för att rita blir det vackert, 
kanske för att det är så nära en kvadrat att man minns en sådan, samtidigt 
som den är någonting annat.



Modellfoton. Koncept-
modeller

Som ett komplement till plan-
ritningsundersökningen (ovan) 
utfördes modellstudier i gips. 
Modellerna undersöker samma 
system som planritningarna: hur 
Nationalmuseum byggs vidare 
på. Massa står mot tomrum och 
någonting händer. En modell är en 
övergripande studie och en annan 
modell är en detaljstudie av en av 
förutsättningarna som skapas i 
den första modellen.

Detaljstudien (sektionsmodell)
visar ett rum som fi nns under en 
byggnad som har samma plandi-
mensioner som rummet därunder.  
Byggnaden genomträngs av ett 
atrium med samma plan propor-
tioner som övriga element, och 
som når det nedre rummet. Det 
är intressant att se hur byggnaden 
tack vare atriet får en dubbel 
karaktär: inte bara byggnad, utan 
också någonting mer svårbestämt, 
som ett föremål, då byggnadsvoly-
men också går att läsa som väg-
gfyllnad ett byggnadsobjekt av 
helt annan skala.



Modellfotografi er.
 Studier av rum med TT-element som tak, och med 
takljus integrerade i det tektoniska utrycket. Rum 
med samma planproportioner, men med olika storlek 
i plan och rumshöjder.

Och (mindre) studier av rum med olika höjder, där 
taken välver sig mellan de avskiljande väggarna. 
Takets välvning är inskriven i en cirkel som träff ar 
nästa rum på punkter som defi nieras av det gen-
omgående måttsystemet, för att få bågarna och rum-
men att löpa in i varandra på ett vackert och naturligt 
sätt.



Platsen, riktningar 

Min upplevelse av platsen präglas starkt av dess axialitet. Hur 
man plötsligt känner suget av att stå i den linje som sträcker sig 
ända från yttersta udden till Blasieholmstorg. Att komma gående 
längs med Blasieholmsgatan och känna hur Skeppsholmskyrkans 
centralaxel träff ar en i magen, samtidigt som platsen öppnar 
upp sig. Att Nationalmuseums fasad inte vänder sig mot slot-
tet, utan mot Slottsbacken och obelisken där: eff ekten när man 
kommer runt hörnet , ut ur gamla stans myller, är slående. Hur 
Sillhovets avskurna byggnadskropp öppnar upp vyn mot Slottet 
och Riksdagen. Etc. Och förstås den ovan beskrivna axialiteten 

som museibyggnaden bär på. Jag har tagit fasta på detta fenomen 
i mitt projekt, och försökt att hantera det och bygga vidare på det. 

Tillbyggnaden förhåller sig till de tidigare beskrivna riktningarna 
(se Platsen, riktningar 1:2000) på detta sätt: utbredningens gräns 
verkar bestämmas av vyn som Sillhovets skurna volym tillåter, 
och när man kommer från kajhållet (museets framsida) ligger 
den första lanterninen i dess förlängda linje, som åt andra hållet 
sträcker sig vidare ända till riksdagsbyggnadens centralaxel. Den 
största byggnadsvolymen, kontorshuset, skjuter ut sitt hörn i den 
djupa siktlinjen som sträcker sig hela vägen från Blasieholmstorg, 
så att den syns, och med fasadens tvetydiga skala utgör den ett 

blickfång, som ramas in av gatans omgärdande byggnader. När 
man sedan rör sig framåt på gatan och närmar sig platsen, skjuter 
Skeppsholmskyrkans frontalfasad in i gaturummet över den lägre 
byggnaden, och denna riktning ramas då in av de två större bygg-
naderna: kontorshuset och museet. Platsen har ett tydligt samröre 
med Skeppsholmen, och den är bevarad: åt det hållet är massans 
arrangemang så att säga poröst. Sammantaget: platsen förklaras 
och iscensätts.



3.

3.

6.
7.

8.

9.

5.

1. Utställningsyta
2. Mindre utställningsrum
3. Ljusgård (utomhus)
4. Ateljéer
5. Fotostudio
6. Lasthiss
7. Uppställningsyta
8. Packrum
9. Utställningsteknik (verkstad)
10. Magasin
11. Galleri för transport av konst

1.

1.

1.

1.

2.

10.

4.

11.

6.

A

A

CC

Monumentet

Jag tänker mig att vad Rossi menar, när han beskriver ett stadselement som 
transcenderar funktion och ekonomi, är att det får sin egen karaktär: bygg-
naden börjar referera till sig själv, får sina egna regler att följa eller att bryta, 
får sin egen ekonomi. Att meningen, som är nära förbunden med det monu-
mentala, blir implicit i att byggnaden refererar till sig själv, till den egna ord-
ningen. I någon mening handlar det alltså om en byggnad som är självmed-
veten, som verkar tänka. Ett annat sätt att premiera det monumentala och 
låta det transcendera det funktionalistiska: att klä ett kontorshus i en monu-
mental skrud och låta den möta staden som någonting annat. Kontorshuset 
har uppenbart samröre med Nationalmuseums ordningar, men samtidigt 
är den någonting eget, vars gestalt verkar härröra från såväl de omgivande 
bronsvolymerna som från dess ”positiv” inne i södra ljusgården. Fasaden 
är en gestalt som visserligen hämtar ordning och regler från såväl Nation-
almuseum som från manieristiska stadspalats, men som samtidigt talar sitt 
eget, mystiska språk. Den möter staden både som byggnad och föremål: den 
tunna byggnadskroppen har hanterats både som byggnad och som poché, 
och därför tänker jag mig att volymen kan uppfattas som både byggnad och 
som mer av ett föremål, som då har en helt annan, egen, skala. De övriga 
volymerna hämtar mening från den större kontorsbyggnaden, eft ersom de 
befi nner sig inom samma regelsystem och talar samma språk, samtidigt 
som de gör mindre gester. Istället tänker jag mig att de inom denna ord-
ning blir strama, och eleganta, då både kontorshuset och Nationalmuseum 
kommer att ”fylla i” och nära de avskalade kropparna med sina egenskaper. 
Ett möte mellan det volymetriskt avskalade och mer artikulerade volymer, 
där de antar varandras egenskaper och berikar varandra: här tänker jag på 
Uppståendelsekapellet av Lewerentz eller varför inte Asplunds Stadsbibli-
otek. Källarplan med speglat innertak 1:400
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1. Publik entré via museet
2. Lanternin i parken
3. Nedsjunken ljusgård
4. Entré till studiesalen
5. Studiesal
6. Lastbil
7. Lastkaj
8. Lasthiss
9. Personalentré
10. Vaktkur
11. Försvaring/städ
12. Omklädningsrum
13. Mötesrum
14. Soprum
15. Kontor
16. Pentry och matplats
17. Mötesrum
18. Flexibel kontorsyta 

Plan 0 1:400

Programmet – ett ställningstagande

Jag har tagit ställning till det föreskrivna programmet 
enligt följande: det är dumt att bebygga parken bakom 
Nationalmuseum med en byggnad som innehåller så 
pass få publika funktioner att den är i princip sluten. 
Det kommer inte att förvandla parken till den plats 
som den skulle kunna vara. Nationalmuseum har ett 
stort bestånd av konst som aldrig får se dagens ljus, 
eft ersom utställningsytorna är för få. I samband med 
renoveringen är också tanken att museet ska fungera 
mer som det gjorde tidigare: det vill säga att konst 
ställs ut på en permanent basis, att fl er konstverk 
får sin permanenta plats i museets utställningsrum. 
Som jag ser det är den ambitionen svårförenlig med 
kravet på att ständigt arrangera tematiskt samman-
bundna temporära utställningar som upptar en stor 
del av museets ytor. Därför har jag lagt till stora ut-
ställningsytor i mitt program. En tanke är alltså att 
dessa ytor skulle kunna disponeras till de temporära 
utställningarna. Jag har också gjort konstformen 
skulptur till en viktig del av mitt förslag: det fi nns 
platser som är särskilt avsedda för att ställa ut skulp-
tur, och det fi nns en ljusgård utomhus där det är tänkt 
att statyer kan placeras på mer permanent basis. Be-
slutet att utöka programmet kom också till då jag bör-
jade studera platsen och tyckte att den kunde ”tåla” 
bra mycket större byggnader än den som programmet 
föreskrev, och eft ersom jag ”upptäckte” ett system för 
påbyggnad av muséet som tillåter större ytor. Då det 
kommer till ytor av mer funktionell karaktär har jag 
däremot varit strikt med att följa programmet som 
Nationalmuseum utformat.
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15. Kontor
16. Pentry och matplats
17. Mötesrum
18. Flexibla kontorsytor
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Kontorshus plan 1-4
Fasta kontorsplatser och fl exibla kontor-
splatser. Tunn byggnadsvolym med centralt 
atrium ned till utställningsytorna under.



Fasadstudier i gips och trä

1. Kontorshuset med inspiration från manieristiska stadspalats, eft er läsning av Colin Rowe.

2. Utveckling av 1. Nationalmuseums tydlgt markerade piano rustico gestaltas som ett spel 
mellan pilaster och insjunken yta, där det är oklart vilken som får företräde. Att gestalta den 
tyngdbärande piano rustico som ett lågreliefmotiv syns även i Nationalmuseums kraft iga 
bugnati. Spänningen mellan tektonisk gestalt och yta förstärks då entablementet till piano 
rustico markeras, men samtidigt är en del av reliefens mönsterverkan. Den resliga piano 
nobile har, som sig bör, portiker, vilande på entablementet, men i två skalor. Öppningarna 
perforerar den smala byggnadskroppen i olika grad, ibland hela vägen in till atriumet, vilket 
ger byggnaden en märklig skala: både byggnad och främmande föremål. Avsikten är att 
byggnaden genom sin tvetydiga skala ska bli verksam på avstånd. Entablementet öven pi-
ano nobile gestaltas som en insjunken rand, ovanpå vilken piano attico vilar. Här har den 
tektoniska bilden av vertikala linjer lösts upp, då avståndet mellan öppningarna är lika stort 
som öppningarna själva, så att en horisontalverkan skapas. Samtidigt är öppningarnas pro-
portioner stående.

1 2



Sektion A. En sekvens

Tomrum kontra massa. Pelarradernas rytm. Ljuspunkternas rytm. Tak-
kasetternas riktningar. - Allt detta samspelar i denna vandring, från 
en trappa i den nu bronsklädda södra ljugården, en trappa som är in-
skriven i tomrummet inom Nationalmuseums huvudtrappa, mot det 
andra, nybyggda atriumet,  som reser sig högsmalt ovanför ett rum vars 
proportioner är desamma som södra ljusgårdens. Det nya atriumet har 
samma planform som trappan som leder ner i källarrummen, och som 
lanterninens rymd när man kommit halvvägs, etc...

Det långsmala utställningsrummen delar in i mindre segment på fl era 
sätt: rummets bredd, takkasetternas riktning, pelarnas disposition.

Perspektiv i källarens utställningsrum, under kontorshusets atrium. Niobe står böjd under det sofoklesiska ljuset…



Sektion C ursprunglig skala 1:20

Sektion C
Sektion tvärs genom det långa 
utställningsrummet taget genom 
lanterninen som fi nns i mitten av 
rummets längd, och med vy bort 
mot platsen under kontorshusets 
atrium.



Modellfoton. Mindre utställningsrum 
runt ljusgård 

Promenaden leder en runt ljusgården, som är utom-
hus och där det fi nns fl er skulpturer utställda. Det är 
möjligt att gå ut och sätta sig under de små träden. 
Planen präglas av en idé om växlande diagonal 
genomsiktlighet (se över gården in på andra sidan) 
och att inte gör det, att vara närvarande i det egna 
rummet. En sorts park i miniatyr, där vissa ytor blir 
till ”paviljonger” eft ersom man därifrån kan se mer. 
(Referens, se undersökningen av Soanes museum 
bland processdokumenten.) Här får utställningsrum-
met ljus från två håll: sidoljus, från gården, och tak-
ljus. Takljusen är integrerade i byggnadens tektoniska 
arrangemang, och framträder som ljusa kontraster 
till de skuggiga utrymmena mellan takkasetterna. 
Motivet att vandra genom mindre utställningsrum 
kring en ljusgård knyter förstås an till besökaren rör 
sig inne i museets huvudbyggnad.
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