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TÄNK EFTER FÖRE

Blasieholmsuddens framtid är värd att vi tänker efter ordentligt. Tänker efter före. Allt utifrån en 
positiv grundinställning till utveckling av platsen och en vilja att nå fram till något som på bästa sätt 
tar tillvara platsens potential och värden.

Det vi bygger idag blir morgondagens historia. Vi måste se möjligheterna och pröva föränd-
ringar och att bygga nytt med öppet sinne. Men när vi ersätter värdefull, äldre bebyggelse måste 
kraven på det nya och hur det samverkar med sin omgivning ställas desto högre.

Det behövs ett allsidigt underlag för en balanserad diskussion och de avvägningar som måste 
göras – att alla fakta kommer upp på bordet, att olika infallsvinklar prövas, att såväl positiva effekter 
som kritiska synpunkter kommer med.

Vi behöver en ökad medvetenhet om platsens värden och möjligheter, och på samma gång de 
komplikationer och för- och nackdelar förändringar kan föra med sig. Vad som gäller just här. Varje 
byggnadsprojekt i en äldre miljö är unikt och måste ges en individuell bedömning utifrån platsens 
specifika förutsättningar och platsens betydelse i ett större sammanhang.

En ansvarsfull hantering av Blasieholmsuddens framtid kräver att vi tar hänsyn till såväl närmil-
jön som stadsbilden och Stockholm som helhet. Och även bilden av Stockholm i Sverige och 
världen. Att vi förmår se området i ett vidare perspektiv. Och att vi på grundval av detta fattar 
medvetna beslut.

 
Denna skrift vill bidra till det.
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Till stor del bottnar denna läsbarhet i de topografiska 
förhållandena. Vattnet, öarna och de växlande höjd-
förhållandena ger en uppdelning i olika delområden 
och en alldeles speciell öppenhet som tillsammans 
med de många utsiktspunkterna och vyerna skänker 
en överblick och tydlighet som det knappt finns mot-
svarighet till. Och därtill fantastiska skönhetsvärden.

Man kan se mönster och sammanhang, koppla 
ihop delar som hör samman. Vi kan avläsa kommuni- 
kationernas och handelns betydelse, bakomliggande 
drivkrafter i stadsbyggandet och samhällsutveckling- 
en, teknikutvecklingen, skilda tidsideal och människor-

nas levnadsförhållanden. Vi kan följa den politiska och 
administrativa utvecklingen och se hur olika tider satt 
sina tydliga spår – konsolideringen av det svenska 
riket, den svenska stadspolitiken och ekonomiska 
politiken alltsedan medeltiden, Stockholm och Sverige 
i världen.

Här finns internationellt framstående uttryck för 
stadsplanekonst och arkitektur. Den generella bebyg-
gelsekaraktären och dess grammatik, med i huvudsak 
väl sammanhållen bebyggelse i en enhetlig skala och 
den traditionella stadssiluetten, ger Stockholm en 
prägel som blir allt mer enastående och intressant.

STOCKHOLM 
– stad i världen

Stockholm har fantastiska värden i ett internationellt perspektiv. Något som 
gör Stockholm enastående, i Sverige och i världen, är läsbarheten och tydlig-
heten – möjligheten att uppfatta och förstå en stads förutsättningar, utveckling 
och egenart. Detta är något alldeles extra, och gäller såväl staden som helhet 
som enskilda delar av stadsområdet.

Stockholm – låset för Mälaren. De topografiska förhållandena och de tydliga bebyggelsemönstren ger en unik läsbarhet. 
Foto Jeppe Wikström 2005
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Stockholm ter sig som en illustration till den 
västerländska stadsbyggnadskonsten och 
dess förutsättningar och utveckling. Men 
också till den politiska och ekonomiska 
utvecklingen i det svenska riket, med den 
genomgripande nyordningen av samhället 
under Vasatiden och stormaktstiden och det 
moderna samhällets framväxt i spåren av 
industrialismen under det sena 1800-talet. 

Genom sitt läge och sin topografi berättar Stockholm 
om hur städer uppstår och sedan fortsätter att växa. 
Steg för steg kan vi följa den europeiska stadens 
utvecklingsfaser från högmedeltiden och framåt. 
Naturförutsättningarna och hur detta styrt stadens 
växt är sällsynt tydliga och avläsbara. Topografin har 
styrt lokaliseringen, stadsutvecklingen och präglat 
stadsbilden. Vid en titt på kartan blir det oerhört stra-
tegiska läget geografiskt, kommunikationsmässigt, 
ekonomiskt och försvarsmässigt uppenbart. 

Den som behärskade Stadsholmen behärskade 
samtidigt korsningen mellan den nord-sydliga 
kustlandsvägen och den öst-västliga sjövägen från 
Mälarområdet ut i Östersjön och vida världen. Låset 
för Mälaren. Nästa väg låg långt inne i landet. Näset 
vid Slussen gjorde att båtarna måste lastas om, och 

staden tog upp tull och fick stora inkomster av den 
rika handeln. Borgen på holmens högsta punkt gav 
effektiv militär kontroll. Med Finlands införlivande i 
riket och de gamla sjölederna efter kusten var det ett 
mycket centralt läge.

En tradition av plan- och bebyggelsemässigt 
sammanhållna områden har skapat ett system av års-
ringar i stadsväxten, till skillnad från alla överlagringar 
och den splittrade karaktären hos så många andra 
städer. Bebyggelsens inneboende grammatik med 
husens placering, volymer, material och färgskala ger 
en särart. För uppfattningen spelar bebyggelsens 
fronter, taklandskapet och stadssiluetten stor roll.

Stadsbyggnadskonstens utveckling

• En illustration till den europeiska stadens    
 utvecklingsfaser 

• Speglar Sveriges politiska och ekonomiska   
 utveckling

• Naturförutsättningarna styr planering och    
 bebyggelse

• Oerhört strategiskt läge för kommunikationer,   
 handel och försvar

• Ett system av årsringar i stadsväxten

Medeltidens och 1600-talets årsringar syns tydligt på Stockholmskartan från 1600-talets mitt. 
Gamla Stans oregelbundna gatunät kontrasterar mot malmarnas rutnät. RA
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Stockholm har ett oerhört strategiskt läge 
geografiskt, kommunikationsmässigt, ekonomiskt 
och försvarsmässigt och växte snabbt till den 
viktigaste staden i norra Östersjöområdet. Näset 
vid Slussen gjorde att båtarna måste lastas om, 
och staden tog upp tull och fick stora inkomster 
av den rika handeln.
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Ur Suecia antiqua et hodierna efter teckning omkring 1688. KB
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Ett primärt värde är hur den ekonomiska 
grunden och olika verksamheter avspeglas i 
staden. Det som gjorde att Stockholm växte 
så kraftigt och snabbt blev en av de vikti-
gaste städerna i det norra Östersjöområdet 
och så småningom Sveriges huvudstad. 

Grunden är sjöfarts- och handelsstaden med de 
inkomster av tullar och andra intäkter det gav. 
Exporten av koppar och järn – ryggraden i Sveriges 
ekonomi – passerade här på sin väg från Bergslagen 
ut i världen. Export av varor från Norrland måste gå 
via Stockholm. Genom århundradena har Stockholm 
varit landets största importhamn. Den lokala sjöfarten 
och fisket var omfattande. Flottan var länge förlagd 
hit. Här fanns ett betydande skeppsbyggeri. Med den 
industriella utvecklingen på 1800-talets slut följde en 
mycket kraftig befolkningstillväxt, ökat varuutbyte och 
stor utbyggnad av hamnarna. 

De bevarade spåren av äldre tiders hamnverksam-

het och utveckling har alltså fundamental betydelse 
för Stockholms identitet och för förståelsen av 
staden. Det är hamnar och hamnlägen från skilda 
tider och för olika varor och handelsrutter, den kärva 
kajmiljön med stenläggning, pollare, kedjor och  
förtöjningskablar, räls och andra attiraljer. Inte minst 
de stora, karaktärsskapande kranarna. Det är upp- 
lagsplatser, magasinsbyggnader, tullhus och andra 
byggnader för hamnverksamheten, och naturligtvis 
båtarna längs kajen.

Sjöfart och handel byggde staden

Den livliga hamnverksamheten på Skeppsbron vid 1700-talets slut. Akvarellerad etsning av Johan Petter Cumelin. SSM

• Sjöfart och handel är grunden för Stockholms   
 framväxt 

• Metallexporten var ryggraden i Sveriges ekonomi

• Landets största importhamn

• Industrialismen medförde en kraftig    
 befolkningsökning och hamnutbyggnad
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Nyttobyggnaderna och de små, enklare 
byggnaderna, ihop med sin yttre miljö, är 
nödvändiga för att få en hel bild av stadens 
liv och verksamheter. Man behöver ha hela 
skalan, från det enkla och vardagliga till det 
monumentala och storslagna i arkitekturen 
och de gestaltade öppna stadsrummen. 

De enkla byggnaderna har något viktigt att berätta 
i sig, men förstärker också upplevelsen av helheten 
och ger proportioner och perspektiv. Ofta också 
tidsdjup och kontinuitet. 

Kontrasten behövs. ”Den högre skolans” påkost-
ade byggnader kommer att framstå tydligare i all sin 
glans. Utan de små och enklare husen skulle de mer 
storstilade framstå som ”vanliga” och ”inget extra”. 
Lågexploaterade miljöer skapar dessutom behövliga 
lufthål och omväxling i dagens täta stadsväv.

Den enklare bebyggelsen

• Nyttobyggnader och enkla byggnader behövs för 
 att få en hel bild 

• De ger proportioner, perspektiv och omväxling

De låga basarbyggnaderna vid gatan framför Stockholms 
stadsbibliotek ger perspektiv och förstärker intrycket av 
biblioteksbyggnaden. Foto Nils Ahlberg 2007

En stor nybyggnad kan i stället förminska en monumental-
byggnad och ta ifrån den dess dominerande ställning 
i stadsbilden. Vy mot Stockholms stadshus från Torkel 
Knutssonsgatan. Foto Nils Ahlberg 2010

Små, äldre hus hjälper oss att läsa staden och dess historia. De 
ger tidsdjup i stadsutvecklingen och skala i bebyggelsen. De 
kan visa förändringar i stadsplanen, terrängen, verksamheter 
och den ekonomiska och sociala topografin och annat. En 
aha-upplevelse för betraktaren. Äldre trähus vid Folkungagatan. 
Foto Nils Ahlberg 2014

Lågexploaterade delar skapar behövlig luft och omväxling i den 
täta stadsväven. I kvarteret Krubban vid korsningen Linnégatan-
Styrmansgatan har en ny trädgård anlagts där form och innehåll 
återknyter till den köks- och nyttoträdgård som låg här på 
1700-talet och tillhörde Oxenstiernska malmgården. 
Foto Nils Ahlberg 2015
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Huvudstadsfunktionen, med sina karaktäris-
tiska byggnader och representativa miljöer 
från skilda tider, ger Stockholm en nationell 
särprägel och placerar Stockholm i en sär-
skild kategori internationellt. 

Med det strategiska läget och den ekonomiska 
styrkan som grund utvecklades Stockholm till landets 
huvudstad och i särklass största stad. På 1600-talet 
centraliserades rikets förvaltning hit, bebyggelsen på 
malmarna reglerades och staden utvidgades kraftigt. 
Befolkningen sexdubblades. 

Huvudstadsfunktionen avspeglas i de kungliga 
miljöerna, byggnader för rikets förvaltning och olika 
nationella kulturinstitutioner, ambassader, huvud-
kontor och andra byggnader och anläggningar för 

nationella och även internationella ändamål. 
Men det är också bostäder som hör samman med 

alla ämbetsmännen, exempelvis de många adels-
palatsen från stormaktstiden. Utländska experter gick 
i svensk tjänst och invandrade storköpmän blev rika 
på handeln. Huvudstadens sociala sammansättning 
påverkade kultur, konsumtion och nöjesliv.

Huvudstadsfunktionen

Kungliga slottet, riksdagshuset och Nationalmuseum hör till de karaktäristiska huvudstadsbyggnaderna och utgör dominerande 
inslag i den centrala stadsmiljö runt Strömmen. I närheten finns också flera andra nationella kulturinstitutioner och huvudkontor för 
näringslivet. Foto Nils Ahlberg 2015

• Huvudstad i det svenska stormaktsväldet och idag 

• 1600-talets storslagna stadsutvidgning och   
 mångdubblade befolkning

• Riksbyggnaderna präglar staden
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För att förstå staden och dess betydelse är 
det också nödvändigt att se andra funktioner 
än den som rikets huvudstad. Hit hör funk-
tionen som sjöfarts- och hamnstad, handels- 
och industristad och kommunikationsknut. 

I industrialismens Sverige blev Stockholm landets 
främsta industristad med en mycket mångskiftande 
verksamhet. Det handlade främst om förädling av 
importerade råvaror – livsmedelsindustri, textil och 
grafisk industri, men det fanns även många mekaniska 
verkstäder.

För förståelsen är det viktigt att se hur olika verk-
samheter och funktioner spreds över staden och den 
ekonomiska och sociala skiktningen inom staden, 
arbetsmiljöerna, de sociala förhållandena över huvud 

taget och hur människor levde sina liv. Det är också 
hur detta förändrades över tiden. Och, naturligtvis, 
bevarade byggnader och hur detta kan avläsas i 
dagens stadsmiljö.

Arbetsmiljöerna och sociala förhållanden

Arbetets miljöer blir alltmer sällsynta och osynliga. Fiskare, färglitografi av Albin Amelin

• Landets främsta industristad 

• Funktionella och sociala skillnader inom staden

• Allas kulturarv – arbetets miljöer och hur livet 
 levdes för flertalet
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Kultur är en fråga om mänsklig verksamhet i vid be-
märkelse och det den har skapat. Det kulturhistoriska 
värdet handlar i grunden om att idag och allt framgent 
ge människor en så hel och autentisk bild som möjligt 
av historien och platsens framväxt. Att ge möjlighet att 
uppfatta och förstå staden och dess verksamheter, liv 
och betydelse, med förutsättningar, landskapsutnytt-
jande, utvecklingsskeden – allt staden har att berätta 
för oss idag. 

Det handlar om olika slags mönster, samband och 
helheter, men naturligtvis också om enskilda bygg-
nadsverk, gatumiljöer, öppna platser och grönstruktur, 
samlade miljöer. De fysiska uttrycken. 

Det är komplexa sammanhang och strukturer, 
karaktärsdrag, tidsdimensioner. Frågan om kontinuitet 
och mänsklig förankring. 

Det är bakomliggande faktorer som stadsbyggnads- 
ideal och inspirationskällor, grundläggande funktioner, 
ekonomi och verksamheter. Inte minst arbetet och 

människornas levnadsförhållanden. Och hur dagens 
samhälle formats på denna grund. 

Men det kan även vara immateriella värden som 
minnen och föreställningar som är knutna till en viss 
plats eller byggnad, livsstil, traditioner eller namnskick. 
Det finns platser som varit motiv för eller den tänkta 
skådeplatsen för litteratur, konst, musik, drama. Vi har 
det tekniska kunnandet, hantverket och den allmänna 
kunskapsnivån.

I realiteten är det kulturhistoriska värdet ofta en 
fråga om den visuella uppfattningen – de öppna 
vyerna, att visuellt kunna binda ihop delar som har 
ett samband. För att bibehålla dessa kvaliteter när vi 
förändrar och utvecklar staden gäller det följaktligen 
att placera och utforma nytillskott så att de inte bryter 
sambanden och hindrar förståelsen av de historiska 
uttrycken och sammanhangen. Att ta tillvara resurser-
na i utvecklingen och förnyelsen av staden.

Vad är kultur-
historiskt värde?

Det är just detta en hållbar utveckling handlar om, 
att ta tillvara och utveckla de befintliga resurserna på 
bästa sätt. Hushållning – resursutnyttjande – tänka 
långsiktigt. Särskilt de icke förnyelsebara resurserna. 

Till dessa hör det historiska arvet i byggnader, 
anläggningar, planläggningen och de övergripande 
strukturerna. En gång rivet – för alltid förlorat. Och 
även alla minnen som var knutna till dessa. 

Det gäller att utnyttja det som finns på platsen, att 
se potentialen och möjligheterna och att de tillägg 
som görs stärker värdena. När något tas bort ska det 

som i stället tillförs ha ett större värde.
Byggnader kan ges nya användningar och anpas-

sas till dagens krav. De representerar stora investe- 
ringar och har uppförts med en kvalitet och hantverks- 
skicklighet som vi idag bara kan drömma om. 

Att ta tillvara innebär också att utgå från platsen 
och dess egenart och identitet – vid förändringar och 
när man bygger nytt. Om man väljer att bygga vidare 
på den blir man unik och inte bara en utslätad kopia 
av alla andra.

Hållbar utveckling – att ta tillvara

Riddarfjärden. Oljemålning av Rikard Lindström
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Industrialismens täta och enhetliga stenstad från 1800-talets slut sätter en tydlig 
prägel på Stockholm. Det är nästa stora utbyggnadsfas efter 1600-talets reglering 
och utvidgning. Stockholm från Mälaren 1898. KrA
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Området är väl synligt i vyer från Söders höjder, från 
Skeppsbron, Slottsbacken och Kungliga slottet, från 
platser långs Norrström, på Skeppsholmen, efter 
Strandvägen och på västra Djurgården. Och inte 
minst från alla båtarna på vattnet. 

På nära håll har man naturligtvis en storslagen 
utsikt ut över udden och vattnet från husen vid Hov-

slagargatan och från Nationalmuseum. Men det är 
också genomsikten åt båda hållen i Hovslagargatans 
gaturum och längs andra siktlinjer som kan påverkas 
av nybyggnationer på platsen.

BLASIEHOLMSUDDEN 
– då och nu

Blasieholmen har ett mycket centralt läge i Stockholm och stor betydelse för 
stadsbilden som helhet och för uppfattningen och förståelsen av huvudstaden. 
Blasieholmsudden ligger extra känsligt till – helt öppet och omgiven av vatten 
på tre sidor. Förändringar här kan påverka hela den inre delen av Stockholms 
inlopp och landskapsrummet runt Strömmen.

Blasieholmsudden ligger öppen och väl synlig från platser runt Stockholms centrala vattenrum. Nationalmuseum bildar tillsammans 
med slottet, riksdagshuset och andra byggnader en förtätad riksmiljö runt Norrström. Foto Jeppe Wikström 2005
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Topografins betydelse och hur den styrt verk-
samheterna, planutformningen och bebygg-
elsen på Blasieholmen alltsedan 1600-talet 
går fortfarande att utläsa. Detta är av stor vikt 
för förståelsen av området och dess utveck-
ling. Liksom generellt för Stockholm. 

Namnet Blasieholmen säger att detta är en av de många 
öar Stockholm är byggd på. Näckströmmen, som skil-
de holmen från Norrmalm, fylldes igen redan på slutet 
av 1600-talet. 

Delen fram till Hovslagargatan fick sin rutnätsplan 
kring 1650, i samband med regleringen och utvidgning- 
en av Stockholms malmar. Det är en del av 1600-talets 
jättelika och internationellt högst intressanta stads- 
utbyggnad. Gatunätet anpassades till holmens form, 

med huvudgatan i längdriktningen. Planen blev därmed 
snett orienterad i förhållande till övriga stadsdelar. 

Blasieholmsudden fortsatte sedan i en spets som 
inte planlades utan så småningom fick en spridd, ore-
gelbunden bebyggelse. Alltså en helt annan karaktär. 
Uddens ursprungliga strandlinje återspeglas i Lydmar 
Hotels snett avskurna form. 

Nationalmuseum, på andra sidan av det på 
1860-talet igenfyllda vattnet, markerar platsen för ytter-
ligare en liten holme och Museiparken fortsättningen av 
det tidigare vattendraget.

Öar och utfyllda sund

• Topografin har styrt utvecklingen 

• Spåren finns fortfarande kvar

• Två skilda bebyggelsekaraktärer

Strandlinjen vid 1600-talets början och senare utfyllnader, med 
kända vrakrester markerade. Ur Medeltidsstaden 17

Regleringsplanen för Blasieholmen omkring 1650 etablerade 
skillnaden mellan rutnätskvarteren i norr och uddens 
oregelbundna och öppna bebyggelsekaraktär. SSA

På 1700-talet hade Blasieholmsudden en småskalig, 
oregelbunden bebyggelse för främst maritima verksamheter. 
Kyrkholmen, nedtill till höger, har namn efter amiralitets kyrka. 
Kopia av karta från 1765. Ur Hildebrand 1913

Efter decennier av diskussioner beslutade man att bygga 
Nationalmuseum 1845, men det dröjde ända till 1866 innan 
byggnaden stod färdig. Utsnitt av karta från 1848. SSA
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Kokhuset, tullhuset, de två hamnmagasinen 
och kajerna bildar tillsammans en samlad 
hamnmiljö av största betydelse för förståel-
sen av Blasieholmens utveckling och roll 
i staden liksom förståelsen av hamnverk-
samhetens utveckling och Stockholm som 
sjöfarts- och handelstad. Karaktären skiljer 
sig tydligt från kvartersstaden längre in på 
Blasieholmen. 

Traditionen går långt tillbaka i tiden. En marin verk-
samhet är känd på Blasieholmen alltsedan 1550-ta-
let och Gustav Vasas flottstation och varv. Här låg 
skeppsgården där regalskeppet Vasa bygg-des. 
Skeppsbyggeriet fortsatte även efter att flottan på 
1640-talet flyttats till nuvarande Skeppsholmen.

Kvartersnamnet Sillhovet berättar om platsens 
betydelse för stadens livsmedelsförsörjning och den 
upplagsplats för sill och andra saltade matvaror som 
staden anlade på udden på 1790-talet. Kokhuset  
byggdes 1830–1832. 

Stenlagda kajer började anläggas på slutet av 
1700-talet, men hör i huvudsak till 1800-talet. På 
1870-talet öppnade den nya Norra Blasieholmsham-
nen och vid sekelskiftet 1900 passerade en stor del 
av den svenska utrikeshandeln här. 

I dagens Stockholm finns inte mycket kvar av de 
äldre, mer småskaliga hamnmiljöerna med bevarade 
gamla byggnader, kajer och stenläggning. Norra 
Blasieholmshamnen representerar ett avgörande 
steg i utvecklingen av Stockholm som sjöstad. Den 
är den enda som speglar den tidiga industrialismen 
och början av den kraftiga expansionen av Stock-
holms hamnar som följde runt sekelskiftet 1900, och 
begynnelsen av Stockholms utbyggnad till storstad. 
Fortfarande låg hamnverksamheten centralt i staden.

Kokhuset är det enda i sitt slag och tullhuset, 
från 1870-talet, är en länk i en kedja av tullhus från 
1700-talet fram till 1900-talet – det enda bevarade 
från denna tid. Det berättar att här försiggick utrikes 
handel. De två stora hamnmagasinen i trä speglar på 
samma sätt sjöfartens och handelns historia. De är 
exempel på en byggnadstyp som tidigare funnits på 
många platser i Stockholm men idag bara finns kvar 
här. Denna typ av enkla nyttobyggnader har i stort sett 
försvunnit i Stockholm.

Tull- och sjöfartsmiljön

Den livliga hamnverksamheten hade sådant intresse att den avbildades på ett vykort omkring år 1910. SSM

• Samlad hamnmiljö med kontinuitet sedan 1500-talet 

• Ett avgörande steg i utvecklingen till storstad

• Unika byggnader
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Den karaktäristiska fasta hamnkranen på ett foto från 
sekelskiftet 1900. SSM

Kokhuset uppfördes 1830–1832 efter ritningar av stadsarkitekten 
Carl Christoffer Gjörwell. Här kunde sjömännen och hamnfolket 
laga sin mat. På 1900-talets början användes det som hamn-
fogdekontor. Foto Nils Ahlberg 2015

Ritning till tullhuset och dess norra fasad 1874 av slottsarkitekten Axel Fredrik Nyström. SSA

Tullhusets norra fasad idag. Foto Nils Ahlberg 2014
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Den centrala delen av tullhuset var ursprungligen ett enda, öppet rum. Foto omkring sekelskiftet 1900. SSM

Även de enkla och småskaliga hamnbygg-
naderna har stort kulturhistoriskt värde – i 
sig själva och som representanter för sin tid 
och utvecklingen av Stockholms hamnverk-
samhet. Nyttobyggnader och arbetsmiljöer 
av detta slag är idag sällsynta i Stockholm. 

Husen är hantverksmässigt välbyggda och uppvis-
ar många fina detaljer. Magasinsbyggnaderna har 
teknikhistoriskt intressanta konstruktioner. Flera av 
byggnaderna är dessutom ritade av framstående 
arkitekter – kokhuset av stadsarkitekten Carl Christoffer 
Gjörwell och tullhuset av Axel Fredrik Nyström som 
bland annat var arkitekt vid Drottningholms slott. De 
har ett särskilt arkitekturhistoriskt intresse som några 
av arkitekternas enklare nyttobyggnader, i förhållande 
till deras större byggnadsverk. De ger skala och 
perspektiv i kontrasten mot kringliggande byggnader i 
monumental skala.

Trots senare förändringar är hamnbyggnaderna 
välbevarade och går att återställa till ett tidigare skick 
och återanvända för nya verksamheter som skapar 
liv och rörelse på platsen. Magasinsbyggnaderna är 

stora, öppna stolpkonstruktioner som tillåter flexibla 
lösningar och kan inrymma många olika slags verk-
samheter. Även tullhusets centrala byggnadskropp var 
ursprungligen ett enda stort, öppet rum.

Dessutom bevarar den yttre miljön något av 
stökigheten och känslan av hamnverksamheten, med 
upplag av varor och arbetets villkor – en av centrala 
Stockholms mycket få verkliga arbetarmiljöer. Den 
karaktäristiska kranen som syns på äldre fotografier 
skulle kunna återskapas och hamnkaraktären gestal-
tas med konstnärliga medel.

Den enkla bebyggelsen och arbetslivet

• Välbevarade hamnbyggnader och yttre miljö 

• En av centrala Stockholms få arbetarmiljöer
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Det södra hamnmagasinet på ett foto från 1910. SSM

Hamnmagasinen från norr. Foto Nils Ahlberg 2015

Interiör av ett av hamnmagasinen 1910. SSM
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Bebyggelsemässigt är den täta, enhetliga 
stenstadsbebyggelsen och stenstadens 
front mot vattenrummen en mycket betyd- 
elsefull del av Stockholms kulturhistoriska 
värde. Den speglar det sena 1800-talets 
och tidiga 1900-talets stadsbyggande och 
en kraftig expansionsperiod i Stockholm, 
svensk stadsutveckling och internationellt. 

Husen utmed Blasieholmens norra del och den 
markanta gränsen i Hovslagargatan bildar ihop med 
Strandvägen en fortlöpande fasad och ett mycket 
karaktäristiskt inslag i stadsbilden. Grundmönstret är 
dock 1600-talsplanen och delar av bebyggelsen på 
Blasieholmen har anor från denna tid. 

Fasaderna längs Hovslagargatan bedöms ha hög 
konstnärlig klass, med påkostade fasader i natursten 
och puts och fint arbetade detaljer. Särskilt den 
kvartersbreda fastigheten Käpplingeholmen 6 har ut-
formats för största möjliga synlighet. Samtliga fasader 
är ritade av arkitektkontoret Hagström & Ekman som 
var ett av Stockholms främsta under 1900-talets första 

decennier. Kontoret har även ritat husen i början av 
Strandvägen.

De facto utgör Hovslagargatan också gränsen mot 
Nationalstadsparken. Den formella gränsen är visser- 
ligen satt i vattnet mellan Blasieholmen och 
Skeppsholmen, men ser man till Blasieholmsuddens 
bebyggelsemönster, öppna karaktär, verksamheter  
och historia hör den närmare samman med 
Skeppsholmen, Kastellholmen och västra Djurgården. 

För att stenstadens front fortsättningsvis ska 
kunna uppfattas krävs att den inte döljs och att 
tillkommande bebyggelse följer ett annat mönster än 
kvartersstaden. Den obrutna stenstadsfronten ska 
synas på håll, i viktiga vyer över staden. Blasiehol-
mens husfasader ska visuellt kunna bindas samman 
med Strandvägens besläktade paradfasader.

Stenstadens front och Nationalstadsparken

• Fortlöpande fasad längs Blasieholmen och   
 Strandvägen 

• Hus av hög konstnärlig klass vid Hovslagargatan

• Gräns mot Nationalstadsparken

De två skilda karaktärerna är tydliga – kvartersstadens täta bebyggelse respektive Nationalstadsparkens och Blasieholmsuddens 
öppna, med fritt liggande byggnader i park. Rött markerar stenstaden och blått Nationalstadsparkens bebyggelsekaraktär. 
Kartmaterial från Bing
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Strandvägens stenstadsfront mot öster. Längst bort, i stadens utkant, ligger Nobelparken där Nobelstiftelsen planerade ett jättelikt 
Nobelpalats för hundra år sedan. Foto Nils Ahlberg 2015

Högvaktshuset på Skeppsholmen, uppfört 1776 och ombyggt 
på 1870-talet. Foto Nils Ahlberg 2015

Stenstadsfronten i Hovslagargatan skiljer sig markant från den fritt liggande, låga hamnbebyggelsen, Nationalmuseum och 
grönskan, som hör ihop med Skeppsholmen och Nationalstadsparken. Foto Jeppe Wikström

Sjökrigsskolan på Skeppsholmen 1879, av Axel Fredrik 
Nyström som också ritade tullhuset på Blasieholmen. 
Foto Nils Ahlberg 2015
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Skillnaden mellan bebyggelsekaraktären inom å ena sidan Nationalstadsparken och Blasieholmsudden och å den andra 
Stenstaden framgår tydligt. Den heldragna linjen visar Nationalstadsparkens officiella gräns. Bing Maps

Blasieholmsudden utgör de facto en del av 
Nationalstadsparken, särskilt Skeppsholmen, 
Kastellholmen och västra Djurgården. Det 
karaktäristiska här är parkmiljön med inslag 
av offentliga byggnader från olika tider och 
för olika verksamheter. 

Det är stor variation bland byggnaderna. En del är 
nyttobyggnader för sjöfarten och flottan, med tillhör- 
ande kajer och olika detaljer som hör till arbetsmiljön. 
Men här finns också många museer och även en hel 
del utbildningsinstitutioner.

Grönskan dominerar och husen ligger fritt. Deras 
placering är anpassad till topografin, vilket givit ett 
oregelbundet planmönster som helt skiljer sig från 
stenstaden. Husens volymer och storlek varierar kraf-
tigt. Byggnader med anknytning till den marina verk-
samheten är i regel lägre, har enklare huskroppar och 
ett återhållsamt uttryck. De byggnader som särskilt 

uppförts för museiändamål är i normalfallet större och 
har ett självständigt, kraftfullt arkitektoniskt uttryck. 

Nationalmuseums monumentala byggnad är 
en av de byggnader som speglar Stockholm som 
huvudstad, men genom sina samlingar också Sverige 
och konsten i ett internationellt sammanhang. Det 
är en märkesbyggnad på många olika sätt – en tidig 
satsning på det nationella kulturarvet som ett uttryck 
för sociala förändringar och det moderna samhällets 
framväxt, stadsbildsmässigt, arkitekturhistoriskt och 
även teknikhistoriskt. Det centrala läget i staden och 
byggnadens framträdande roll i stadsbilden ställer 
höga krav på hänsyn vid en nybyggnation på udden.

Offentliga byggnader och parkmiljö

• Nyttobyggnader och publika byggnader samsas 

• Oregelbundet planmönster och stor variation 
 bland byggnaderna
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Det hör till stora, publika byggnader att de 
ligger fritt, på avstånd från andra byggnader. 
De är solitärer som kräver ett tydligt  
”respektavstånd”. 

Särskilt entrén och entréfasaden ska ligga öppen 
och ha både en monumental resning och en välkom-
nande verkan, som fångar blicken på långt håll, med 
en förplats eller ett öppet rum framför sig. Gärna med 
planteringar. De inte bara tillåts, utan ska särskilja 
och bryta sig ur omgivningen. Ju högre dignitet, desto 
tydligare blir detta. Lägre byggnader runt omkring ger 
perspektiv och framhäver solitären.

Detta är viktigt för uppfattningen av byggnaden i 
stadsbilden, men också inifrån byggnaden, för utblick-
arna och därmed för upplevelsen och förståelsen av 
byggnaden, dess verksamhet och vad den står för 
och dess roll i staden. 

Nationalmuseum är gestaltat som ett nationellt 
monument med fri placering vid vattnet, en rik fön-
stersättning som tar in omgivningarna och rätt att 
dominera sin omgivning. En ledande princip i den 

aktuella ombyggnaden är att ta upp igensatta fönster 
och återställa den fria utblicken inifrån byggnaden och 
de vida vyerna åt alla håll. 

Museiparken är intimt förknippad med museet. 
Även den är speciell på många sätt. Det är en tidig 
park, tillkommen på privat initiativ och funktionen som 
konst- och skulpturpark är sällsynt.

Den stora, publika byggnaden – solitären

• Solitären kräver ”respektavstånd” 

• Betonad entré som ligger öppet

Nationalmuseum uppfattades som det viktigaste byggföretaget i landet sedan Kungliga slottet. För den slutgiltiga utformningen 
stod den särskilt inkallade tyske experten på museibyggnader, Friedrich August Stühler. Hur skulle en stor, uppskjutande byggnad 
snett bakom påverka museets roll som solitär i stadsbilden? Jämför bilden av Stockholms stadshus på sidan 13.  
Foto Nils Ahlberg 2015
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Blasieholmsudden ligger mitt i synfältet i 
viktiga vyer från många punkter runtom det 
centrala vatten- och landskapsrummet på 
östra sidan av Gamla Stan. För stadsbildsvär-
det och upplevelsen av staden är dessutom 
genomblicken i de smalare siktkorridorerna 
viktig. Till detta kommer utsikten inifrån olika 
byggnader. 

Det är vyer långt bortifrån såväl som på nära håll. Det är 
de breda vyerna från vatten- och kajnivån och ännu mer 
från högre utsiktspunkter. Hovlagargatans siktkorridor 
har Kungliga slottet åt ena hållet och Strandvägen åt 
det andra. Mellan Nationalmuseum och Lydmar Hotel 
och genom sundet mellan Blasieholmen och Skepps- 
holmen är sikten bredare. Gatuvyn från Blasieholmstorg 

och Blasieholmsgatan mynnar i Museiparkens grönska 
och den fria rymden bort mot Skeppsholmen och 
Djurgården. 

I alla dessa vyer och siktlinjer skulle en byggnad som 
höjer sig över den nuvarande bebyggelsen innebära en 
påtaglig förändring, och den fria utsikten från de befint-
liga byggnaderna skulle helt eller delvis blockeras. Även 
för flanörer och den som rör sig i området skulle vyerna 
utåt, mot det stockholmska vattenlandskapet och de 
kringliggande stadsdelarna, till stora delar förändras.

Anblick – genomblick – utblick

• Vyer långt bortifrån och på nära håll, från höga och   
 låga punkter 

• Siktkorridorer och fondmotiv i gator och sund

• Utsikten inifrån byggnaderna på Blasieholmen

Vy från Galärparken på Djurgården. Mellan Nationalmuseum 
och Lydmar Hotel syns stadshuset. Foto Nils Ahlberg 2015

Vy från Blasieholmstorg mot Museiparken. 
Foto Nils Ahlberg 2014

Utsikt idag från Nationalmuseum mot Hovslagargatan och 
Strandvägen. Foto I99pema 2014, från Wikipedia

Vy från Skeppsholmens norra udde. Foto Nils Ahlberg 2015
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Siktlinjen genom sundet från Gamla Stan till Strandvägen

Siktlinjer genom Blasieholmen och in mot Blasieholmen från omkringliggande kajer. Google Maps, siktstudier av Strategisk Arkitektur

Siktlinjen genom MuseiparkenSiktlinjen längs Hovslagargatan

I Hovlagargatans siktkorridor ligger Kungliga slottet 
och Slottsbacken som visuell slutpunkt åt ena hållet 
och Strandvägens paradfasader åt det andra. Tack 
vara det smala Albert Ranfts torg framför tullhuset 
och Blasieholmsuddens låga bebyggelse ”i park” 
breddas siktfältet mot öst. Det gör att Storkyrkan 
och slottet syns från en längre sträcka av Strand-
vägen. 

Den smala gatuvyn från Blasieholmstorg och i 
Blasieholmsgatan ut mot uddens spets har Musei- 
parkens grönska och den fria rymden bort mot 
Skeppsholmen och Djurgården som fond.

Genom den del av Museiparken som ligger  
mellan Nationalmuseum och Lydmar Hotel är sikt-
korridoren bredare, vilket gör att större partier av 
slottet och Slottsbacken på ena sidan och Strand-
vägen och Östermalm på den andra skymtar fram 
bakom och ovanför vegetationen. Ännu bredare 
siktvinklar blir det genom sundet mellan Blasie- 
holmen och Skeppsholmen.
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Nationalmuseum är statligt byggnadsminne sedan 
1935. Skyddsföreskrifterna är mycket summariska 
men säger att tomten inte får bebyggas ytterligare 
och att man inte får vidta åtgärder med mark och 
vegetation som gör att tomtens karaktär förändras. I 
Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är dess-
utom kokhuset vid Hovslagargatan blåmarkerat, det 
vill säga att det motsvarar kraven för byggnads- 
minne. 

De övriga husen efter Hovslagargatan samt 
tullhuset och hamnmagasinen är samtliga grönmar-
kerade – den näst högsta kategorin. Detta innebär 
att plan- och bygglagens åttonde kapitel, paragrafer-
na 13, 14 och 17 är tillämpliga. Här stadgas att 
en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
inte får förvanskas, att den ska underhållas på ett 
sätt som anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde och att ändringar ska utföras 
varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärs-
drag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.

I nionde kapitlet, paragraf 8, sägs att en obe-
byggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 

landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Det får inte uppkomma betydande olägen-
heter för omgivningen eller trafiken, det måste finnas 
en lämpligt belägen utfart, anordningar för nödvändi-
ga transporter, framkomlighet för utryckningsfordon 
och parkering.

Om förutsättningar för rivningslov stadgas i 
åttonde kapitlet, paragraf 34. Rivningslov får inte ges 
till byggnad eller byggnadsdel som bör bevaras på 
grund av byggnadens eller bebyggelsens histo- 
riska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 
värde.

Blasieholmen ligger inom fornlämning 103 i 
Stockholm och inom ”Stockholms innerstad med 
Djurgården” som utpekades som område med kul-
turvärden av riksintresse 1987. 

I realiteten utgör Blasieholmsudden en del av 
Nationalstadsparken och bör hanteras därefter, lika 
hänsynsfullt och med samma högt ställda krav. Detta 
regleras i miljöbalkens fjärde kapitel, paragraf 7, där 
det står att ny bebyggelse och nya anläggningar och 
andra åtgärder endast får komma till stånd om det 
kan ske utan intrång i parklandskapet eller naturmil-
jön och utan att det historiska landskapets natur- 
och kulturvärden skadas.

Kulturhistoriskt skydd

Utsnitt ur Stadsmuseets kulturhistoriska 
klassificeringskarta.

Nationalmuseum och magasinsbyggnaderna 
respektive tullhuset. Foto Nils Ahlberg 2014
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En sida av detta är frågan om justering av placering, 
volym och detaljer i den föreslagna nya bebyggelsen 
för att inte minska värdet av andra byggnader på 
platsen eller i varje fall minimera försämringar. Och hur 
kan den yttre miljön behandlas?

Äldre bebyggelse måste ibland stryka på foten, 
men då ska det som kommer i stället ha så högt värde 

och sådana kvaliteter för staden, stadsbilden som hel-
het och det allmännas bästa att det väger tyngre. Men 
utgångspunkten måste vara att utgå från platsen och 
de begränsningar och möjligheter den ger, och att 
hitta en lösning som på bästa sätt tillvaratar värdena 
på platsen.

HISTORISKA MILJÖER 
I UTVECKLING

Syftet med denna skrift är att bidra till en allsidig belysning av Blasieholms-
udden och dess värden som grund för diskussionen om den framtida utveck-
lingen. I detta ingår att även fundera över alternativa lösningar som skulle göra 
det möjligt att bevara den befintliga hamn- och museimiljön och den potential 
dessa byggnader och den yttre miljön har.

Den befintliga bebyggelsen och miljön på 
Blasieholmsudden har ett stort värde i sig, 
som vittnesbörd om Stockholms historia 
och hur dagens samhälle vuxit fram, men 
också som värdefulla byggnader och 
byggnadstyper av ett slag som i övrigt 
saknas i centrala Stockholm av idag. De 
äldre, småskaliga byggnaderna och den 
traditionella kajmiljön och parken ger skala, 
perspektiv och historisk förståelse. 

Men det är mer än så. Här finns en stor utvecklings- 
potential. Byggnaderna har kvaliteter och möjligheter. 
De kan i lämpliga delar återställas till ett tidigare 
skick och fyllas med verksamheter som ger liv åt 
platsen och gör den till en attraktiv mötesplats för 
stockholmarna och tillresta besökare. 

De stora, öppna rummen inne i byggnaderna kan 
användas på många sätt. Det kan vara restauranger 
och kaféer, gallerier, utställningar, svensk design och 
affärer av olika slag. Gärna en fiskmarknad, butiker 

för kaffe och andra importerade livsmedel, båtshop 
eller annat som anknyter till den tidigare verksamhet-
en. Eller någon slags verkstad.

Den yttre miljön kan rustas upp och utvecklas. 
Det bör gå att skapa en attraktiv kajmiljö, med 
bevarad hamnkänsla, som binder samman prome-
nadstråken från Strandvägen–Nybroviken, Kastell-
holmen–Skeppsholmen och Skeppsbron–Norrström. 
En gestaltning som tar tillvara den lite kärva hamn-
karaktären och arbetsmiljön – med stenläggning, 
räls, gatumöblemang, en sorts stökighet – kan ha 
oanade estetiska kvaliteter och är något helt annat 
än en strandpromenad från en badort.

Ett annat illa utnyttjat stråk som kan utvecklas är 
det från Arsenalsgatan, Blasieholmstorg och Blasie-
holmsgatan ner mot udden. Och hur kan använd-
ningen och utformningen av Hovslagargatan och 
den långsmala platsbildningen Albert Ranfts torg 
framför tullhuset förbättras? Vilka möjligheter ger det 
öppna utrymmet mellan kokhuset och tullhuset? Nya 
användningar som gör husen tillgängliga och drar 
till sig många besökare stimulerar samtidigt till en 
upprustning av den yttre miljön. 

Ta tillvara och utveckla
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Museiparken är idag bortglömd, förfallen och 
naggad i kanten. En gång var det en attraktiv och 
välbesökt plats. Här finns förstås alla möjligheter att 
återställa den forna glansen. Och att utveckla skulp-
turparken och kopplingen till Nationalmuseum. 

Man måste också diskutera igenom de behov 
befintliga verksamheter på platsen har. National- 
museum har samlingar i samma numerär som Louvren 
i Paris, men kan bara visa cirka 5 procent av dessa. 
Det finns en diskussion om att museet ska ta större 
ansvar för design och designhistoria, men även utan 
det har museet ett stort behov av ytterligare lokaler. 
Om inte nu, så i framtiden. Det utrymmet behöver 

reserveras. Och frågan måste ställas om platsen 
rymmer både en utbyggnad av museet och en ny, stor 
anläggning. Ett val måste göras.

• En upprustning som tar fram kvalitéerna 

• Många möjligheter till användning som stämmer 
 med platsens historia

• Skapa nya, attraktiva stråk som binder samman

• Nationalmuseums utbyggnadsbehov

En romantisk bild av Museiparken fick stå som vinjett till kapitlet om Stockholms parker i Boken om Stockholm 1901.

En levande hamnmiljö. Nyhavn i Köpenhamn. 
Foto Nils Ahlberg 2012

Grönsakshallarna i Covent Garden i London har blivit ett 
attraktivt besöksmål. Foto Nils Ahlberg 2009
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Vilka förändringar av det föreslagna Nobel-
projektet skulle då behövas för att de be-
fintliga hamnbyggnaderna och mer av den 
gamla miljön ska kunna bevaras? Och för att 
åtminstone inte helt dölja stenstadens stolta 
front i Hovslagargatan? Men samtidigt – vad 
skulle förändringarna betyda för de andra 
byggnaderna i området, för parken och för 
stadsbilden som helhet? 

En minskning av den nya anläggningens storlek – vad 
skulle det innebära för verksamheten? Skulle någon 
del kunna läggas i tullhuset eller någon annanstans i 
närheten? Kan den föreslagna byggnadens propor-
tioner förändras något utan att helhetskonceptet går 
förlorat? Hur skulle en mindre volym upplevas i stads-
bilden och i förhållande till den befintliga bebyggelsen? 

Kan avslutningen uppåt utformas på ett annat sätt, 
så att man i alla fall skymtar Hovslagargatans hus 
bakom? Det skulle också föra med sig det positiva 
att den nya byggnaden fick en karaktär som skiljer sig 
mer från stenstadshusen. Det handlar inte enbart om 
att byggnaden sticker upp. Det är hur den sticker upp. 
Stadssiluetten har stor betydelse.

Med en placering något längre ut, och kanske i 
en annan vinkel, skulle byggnaden avskiljas bättre 
från stenstaden, på ett sätt som vore positivt både för 
stadsfronten och för den nya byggnadens karaktär av 
solitär. Skaffa sig ett “respektavstånd”.

Den yttre miljön – hur kan den utformas om man 
vill bevara mer av platsens karaktär och historiska be-
tydelse? Det kan vara att återställa delar men också en 
ny gestaltning på den gamla grunden. Vilka verksam-
heter kan vara lämpliga? Och hur fungerar miljön under 
den kalla årstiden och dygnets mörka timmar? 

Autenticiteten i material, gatumöblemang och 
parkens utformning och växtmaterial är en annan 
fråga att tänka på. Parken bevarar, som alla parker, en 
historia. Hur var den ursprungligen utformad, hur har 
den sedan förändrats och vad finns kvar idag? Hur har 
parken använts och vilken betydelse har den haft? För 
att svara på detta behövs en särskild dokumentation av 
parken. Det gäller gestaltningen som helhet såväl som 
markbehandling, möblemang och växter.

Att anpassa det nya

• En mindre eller ändrad byggnadsvolym

• Förändra avslutningen uppåt

• Placering längre utåt på udden

En blandning av små butiker, antikvariat och serveringar i 
Passage Jouffroy i Paris. Foto Nils Ahlberg 2006 

Utrymmet mellan två hamnmagasin i Sundsvall har glasats in 
och blivit bibliotek. Foto Nils Ahlberg 2009

Strandvägskajen har efter upprustningen blivit en populär 
promenadplats och mötesplats. Foto Nils Ahlberg 2014

Affärsverksamhet, konserter, teater och mycket annat i kulturhuset 
Fabrik i Hamburg. Foto Thomas Schöler 2013
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