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Projektbeskrivningen består i att rita en tillbyggnad till den befintliga 
Nationalmuseibyggnaden från 1866 på södra Blasieholmen. Tillägget är tänkt 
att komplettera Nationalmusems versamheter och innehålla interna och publika 
funktioner. Konstens väg in i byggnaden får ej korsas av publika besökare. 
Konst och personal måste friktionsfritt kunna röra sig mellan tillbyggnad och 
huvudbyggnad. 
 Tillbyggnaden av Nationalmuseum omfattar en offentlig studiesal för 
forskare som arbetar med samlingarna för konst på papper samt verkstäder, 
konserveringsateljéer, teknikutrymmen och magasin. Dessutom innefattar 
tillbyggnaden ett stort antal kontorsplatser för personal knuten till muséets 
verksamheter.
 Behovet av en tillbyggnad är stort. Just nu planeras en renovering av 
originalbyggnaden och i samband med detta kommer stora delar av verksamheten 
flyttas från Blasieholmen. Tillbyggnaden innebär att hela personalen kan 
fortsätta finnas samlad i närheten av originalbyggnaden samt att studiesalen kan 
leva vidare.

I och med renoveringen av Nationalmuseum ämnar man öppna upp den idag igenbyggda södra 
ljusgården.   Nationalmuseums ljusgårdar lyser upp byggnaden inåfrån och skapar vackra rum och 
ljusförhållanden i de omkringliggande gallerigångarna. Jag har i mitt projekt hämtat inspiration 
från ljusgårdens rymd och ljusföring, vilket har färgat såväl rumsorganisation, som rumslig 
dimensionering och entrésituationer i tillbyggnaden. Från den befintliga södra ljusgårdens rymd 
tar man sig via en under mark belägen pelarsal upp i tillbyggnadens hjärta: östra ljusgården. 
Via en generös trappa rör man sig uppåt och längs med ljusgårdens inre kontur. I ljusgården 
står en frikopplad volym vilken i olika våningsplan innehåller utställningssal  för tillfälliga 
magasinsutställningsr, studiesal, uttställningsyta för konst på papper, samt konserveringsateljéer. 
Ljusgården utgör ett imposant rum i sig men försörjer också konserveringsateljeerna med indirekt 
dagsljus och skapar ett slags gallerimotiv på varje våningsplan i kontorsplanen trapphallar.

Ytan mellan tillbyggnaden och Nationalmuseum blir en ny publik park i staden, och borta är 
karaktären av bakgård. Ett annat flöde genom parken och längs med kajen mot Skeppsholmen 
vitaliserar hela södra Blasieholmen. En servicegång i källarplan, under parken, länkar 
tillbyggnaden med Nationalmuseum och slussar konsten vidare i Nationalmuseum via en 
transporthiss i den södra ljusgården. 

Tillbyggnadens fasad är tänkt att ha en nästintill klassicerande permanens och representativ 
karaktär. Byggnadens övergripande struktur avtecknar sig i arkitekturens och fasadens formspråk 
genom geometriska och regelbundna relationer i fasad. Fasadens strikta och oantastliga 
likformighet ger möjligheter att utåt sätt behålla en representativ och autonom fasad oberoende 
av de innanför liggande rummens funktioner. Fasaden/byggnaden blir då ett fristående objekt, 
ett “smycke” i staden i paritet med Nationalmuseum.
 Fasaden är uppbyggd av prefabricerade betongelement som sammanfogats på 
plats och spänner vertikalt mellan bjälklagen. Kombinationen av olika panelement med olika 
färgtoner, materialkomponenter och poleringsgrad och deras respektive djup i fasaden bidrar 
till en välartikulerad fasadyta och nästintill abstrakt bild med tydlig reliefverkan. Panelelemneten 
ger byggnaden en expressiv och ornamenterande karaktär vilket refererar tillbaka till 
Nationalmuseums fasaduttryck. Fasadindelningen med de tydligt artikulerade bjälklagen och de 
olika fönstertypernas djup i fasaden samt de slutna panelelementen bidrar tillsammans att ge en 
illusion om storskaliga förnster liknande Nationalmuseums.

Dagens entrésituation leder besökaren in den storslagna vestibulen och trapphuset är museets 
form- och idémässiga centrum. Det monumentala trapphuset välkomnar besökaren och skär 
igenom byggnaden axialt i plan och diagonalt i höjdled. Monumentaltrappan för besökaren 
uppåt och bör ses som en symbol för den andliga och kulturella bildningsresa ett museibesök 
var tänkt att innebära. Det började i bottenvåningens kulturhistoriska samlingar, avancerade 
därefter till de såkallade mindre konsterna och nådde slutligen upp till de högsta konstarterna 
– skulptur och måleri. Detta är 1800-talets akademiska museipadagogik som man ämnar 
kristallisera och förtydliga i och med renoveringen av museet. Gott så. Jag vill däremot öppna 
för en alternativ ingång till närma sig konsten. En friare, “sockelfri” konstupplevelse där konsten 
närmar sig gaturummet. Detta uppnås genom att öppna upp tre nya entréer i gatuplanet: 

en vid den södra ljusgården, en i parken  mot Nationalmuseum och en i tillbyggnaden mot 
Skeppsholmen. Dessa entréer länkas samman via den södra ljusgården, tillbyggnaden, parken 
och den i källarplan belägna pelarsalen till en öppen och tillåtande fri-entré-zon som slutgiltigt 
länkar Nationalmuseums publika verksamheter och gaturummet samman.  
 I de nya utställningsrum som bildas vill jag framförallt öppna för ett tillgängliggörande 
av Nationalmuseums stora magasinerade konstskatt genom dels ett “digitalt magasin” där 
den magasinerade konsten kan upplevas medelst nya tekniker och genom utställningsrum för 
mer temporära och genreblandade utsällningar där ett axplock av magasainets konstföremål 
förevisas för att kommentera dagsaktuelle händelser eller belysa ett visst konstnärsskap eller 
hantverkstradition.

Annex, Nationalmuseum:
The project description is to draw an extension or annex to the existing Nationalmuseum building from 1866. 
The annex is designed to complement Nationalmusems activities and contain internal and public functions. Art 
entering the building must not be crossed by public visitors. Art and staff  must be able to seamlessly move between 
the extension and the main building. The new building includes a public study room for scholars working with  
the collection of  art on paper, workshops, conservation studios, art spaces and warehouses. Additionally, the 
annex is designed to host a large number of  office spaces.

With the renovation of  Nationalmuseum they intend to open up the today built in south atrium. I have in my 
project been inspired by the space and light of  the atrium, which has inspired both room organization, spatial 
dimensions and entrance situations in the annex. 
 The building’s facade is intended to have an almost classicist permanence and representative character. 
The strict and inviolable uniformity of  the facade provides opportunities to retain a representative and autonomous 
facade independent of  the internal room functions. The facade/building will become an independent object, a 
“jewel” in the city equivalent to Nationalmuseum. The facade is constructed of  precast concrete panels that are 
joined together on site and spans vertically between the floors. The combination of  different panel elements with 
different colors, materials, components, and level of  polish and their respective depth in the facade contributes to 
a well-articulated facade surface and near-abstract image with clear relievo effects.
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Byggnaden placerar sig mitt emellan Blasieholmens palats, Strandvägens elegan-
ta bostadsprakt, Skeppsholmens museum och hela Skeppsbrons fasadkanonad. 
Däremellan vattenrummen och Slottet. Detta kräver en nogsam placering av 
tillbyggnaden.

Publikens väg från den södra ljusgården, via pelargången i källarplan upp i tillbygg-
nadens rymd och vidare till studiesalar och utställningssalar längs trappan ger rika 
och upplevelsestarka rums-sekvenser av omväxlande karaktärer.

Konserveringsateljéerna ställer höga krav på ljusförhållanden i sina verkstäder. 
Indirekt dagsljus är direkt nödvändigt vilket uppnås genom ljusströmmar från 
tillbyggnadens ljusgård.

Nationalmuseums klassicistiska fasad tecknar en dekorativ silhuett. Tillbyggnadens 
fasad citerar detta genom sin relief, sina nischer och fönsterliv. Fasaden är stram 
men dekorativ.

Dagens entré till Nationalmuseum är utformad efter en akademisk tradition om 
konsten som bildningsresa. De nya entréerna bjuder dock på en annan ingång till 
konsten med en fri-entré-zon på hela bottenplanet med temporära genreblandadade 
utställningar.

Ljusgården försörjer omkringliggande rum med indrirekt ljus. Ljusgården är både 
ett rum i sig självt och ett rum som ger rum. Man är i ljusgården och rör sig runt 
den. Den är en volym och ett tomrum. Den adresserar frågor om inblickar/utblick-
ar/upplösning...
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