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Vattennära platser som vi idag betraktar som Stockholms innersta och mest urbana 

kärna var verksamhetsanknutna hamnmiljöer långt in på 1900-talet. Blasieholmen är 

en sådan plats. Med sina kajer, hamnmagasin och anläggande fartyg konstituerar 

Blasieholmen än idag Stockholms internationellt kända maritima karaktär. Tullhuset 

med värdefulla arkitektoniska kvalitéer, som gestaltades av arkitekten Axel Fredrik 

Nyström på 1870-talet, är tillsammans med de intilliggande hamnmagasinen och 

kokhuset ett materialiserat minne av det maritima Stockholm. Den maritima miljön på 

Blasieholmen är en självklar del av stadens identitet och attraktionskraft, varför den 

måste värnas och lyftas fram som en av Stockholms kvalitéer.  

Om det planerade Nobel Center byggs enligt planförslaget på Blasieholmen, ska 

tullhuset och de båda hamnmagasinen rivas. Den föreslagna byggnaden, med sin 

stora volym och för platsen främmande gestaltning, kommer fullständigt att dominera 

omgivningen i en del av staden som besitter omistliga arkitekturhistoriska och 

stadsbildsmässiga värden. 

Ett argument som lyfts fram för placeringen av byggnaden på Blasieholmen är att 

tomten idag är skräpig och att museiparken är ogästvänlig. Vi instämmer i detta. 

Men vi tycker det är fel att bygga ännu en monumental byggnad bland många 

andra och som kommer att förminska de kringliggande och dessutom störa viktiga 

siktlinjer. Vi anser att Stockholm stad istället för att som hittills, negligera platsen, 

bör utveckla parken, kanske förädla den med en trädgård och göra den till oas för 

stockholmarna med både sjöfartsverksamhet, restauranger, plats för tillfälliga 

evenemang mm. 

Eftersom Nobel Center är tänkt att förses med källarvåningar, skulle dess 

uppförande även medföra irreparabla skador på vårt kulturarv under mark. Man 

planerar att gräva sig ner nio meter under dagens marknivå, genom de kulturlager 

av arkeologiska lämningar som på Blasieholmen härrör från medeltiden och fram till 

vår egen tid. Under själva uppförandetiden tvingas man att sänka grundvattennivån 

under en stor del av Blasieholmen, vilket är ett hot även mot de arkeologiska 

lämningar som finns utanför själva schaktningsområdet.  

Vi har inget emot att Nobelstiftelsen efter mer än 100 års väntan äntligen kan få 

uppföra en egen byggnad. Men det måste ske på en yta där byggnaden rent 

visuellt får plats och där den blir ett positivt tillskott till den växande staden och 



inte ännu ett exempel där värdefull gammal bebyggelse måste rivas. Lämpligen på 

en plats som har anknytning till vetenskap, såsom nya Hagastaden eller i närheten 

av Frescati. Därför anser Europa Nostra - Sverige att Stockholms stad och 

Nobelstiftelsen/Nobelhuset AB bör söka en annan lokalisering för Nobel Center.  

Europa Nostra – Sverige avstyrker således planen.  
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