
Nobel Center – en tillgång eller katastrof för Blasieholmen?
Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden bjuder Svenska 
byggnadsvårdsföreningen, i samarbete med Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, in till 
ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder 
sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden. 

Moderator: Göran Cars, professor, urbana och regionala studier vid KTH
Tid och plats: Måndag 16 mars, klockan 18-20. Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11, Stockholm

ProgrAM 
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen

Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige

Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kultur-  
och konstforskning vid Helsingsfors Universitet 

Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan

Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City research/Ax:son Johnsonstiftelsen

Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH

Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen 

Avslutande samtal, som leds av Göran Cars 
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora  
förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter?  
Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? om Nobelcentret inte uppförs, vilka  
alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?

Efter seminariet finns lättare förfriskningar och möjlighet till fortsatt samtal på entréplanet.
Seminariet är gratis, men anmäl att du planerar att komma till seminarium@axess.se.

Välkommen!
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Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden 
bjuder Svenska byggnadsvårdsföreningen, i samarbete med Urban City 
Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, in till ett öppet seminarium. 
Förslaget att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har mötts av stark kritik från en 
bred opinion och under resans gång har Nobelhuset svällt rejält i volym. Samtidigt 
som rösterna höjts kring riskerna med genomförandet av projektet menar andra att 
ändamålet helgar medlen.  

På måndag den 16 mars bjuder Byggnadsvårdsföreningen i samarbete med Urban 
City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, in till ett öppet seminarium om platsens 
historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är 
intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden nu och i framtiden.  

- Nobelcentret på Blasieholmen är ett av många storskaliga projekt som planerats 
och uppförts i landets stadskärnor de senaste åren. Jag har en känsla av att sådana 
här projekt ofta sker på bekostnad av den befintliga bebyggelsemiljön och att det 
inte alltid sker med medborgarnas stöd. Därför vill Byggnadsvårdsföreningen med 
detta seminarium belysa och genomlysa Nobelcenterprojektet och vad de kan 
komma att innebära för Stockholms innerstad om det genomförs, säger Vicki 
Wenander, ordförande i Byggnadsvårdsföreningen. 

Moderator för kvällen är professor Göran Cars från Kungliga tekniska högskolan och 
bland föredragshållarna finns bland andra ordföranden för svenska ICOMOS Nils 
Ahlberg, marinarkeolog Marcus Hjulhammar och projektledare Peter Elmlund från 
Urban City Research. 

Seminariet arrangeras på Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11 och startar 
klockan 18:00. Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan obligatorisk. Vill du 
komma? Skicka din anmälan till: seminarium@axess.se. 
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