
82

Det stormar kring Nobelstiftelsens projekt Nobel 
center på Blasieholmen. Omfattande kritik från 
tunga remissinstanser och allmänhet. Det är tyd-
ligt att det framtagna tävlingsförslaget från David 
Chipperfields kontor kommer att bli svårt att upp-
föra i sin nuvarande form. Ledande personer ur 
stiftelsen har också lyssnat på kritiken och säger 
sig villiga att bearbeta förslaget.

Det är uppenbart att Chipperfields tävlings-
projekt har brister. Det är för stort och för dåligt 
förankrat på platsen. Befintliga byggnader och 
platsens historik tas inte om hand eller används 
på ett komplext sätt i lösningen. Den föreslagna 
arkitekturen erbjuder inte de sensationer som 
en märkesbyggnad som detta skulle kunna ha, 
istället en konventionell businessmodernism i 
halvgammalt moderiktigt material. Det fanns 

alternativa förslag i tävlingen som visade på 
andra angreppssätt i både avseende på arkitektur, 
estetik och kontext, men de valdes bort av juryn.

Det är kontextuellt som Chipperfields byggnad är 
som sämst. Den bryter mot kringliggande byggna-
ders höjd och proportion, men på ett halvdant sätt. 
Om en ny skala och materialitet skall introduceras 
på platsen borde det göras med ett större och tyd-
ligare grepp. Det hade absolut kunnat vara möjligt, 
om det är önskvärt är en annan sak. En skal- och 
storleksmässigt anpassad byggnadskropp i kon-
trasterande material och stil hade kunnat ge ett 
komplext och motsägelsefullt spel med platsen och 
omgivningarna, på ett ödmjukt och mångtydigt 
sätt. En helt anpassad arkitektur med sofistikerade 
språkspel och förskjutningar i förhållande till det 
befintliga hade kunnat ge gedigna pluspoäng i den 
lilla men tunga skalan åt beställaren. Nu står man 
istället med brallorna nere, lätta att angripa för 
både populistiska neokonservativa grupperingar 
som triumferar i lättköpt och banal antimoder-
mism och som föremål för vederhäftig kritik från 
en bekymrad kulturmiljövård.

Själva byggnaden är en simpel miesiansk låda 
med lite bling på toppen. Planlösningarna gene-
rella som i vilken kontorslada som helst. Oinspire-
rade renderingar av fattiga pseudominimalistiska 
interiörer, med undantag av auditoriets drama-
tiska överdåd som krona på verket. Vid David 
Chipperfields presentation på Moderna museet 
framgick det att maestro var nödtorftigt insatt i 
projektets specifika delar och han levererade en 
föga inspirerande presentation.
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Fasaderna sades vara inspirerade av en 
nordisk modernism för att verka lokala. Inför en 
kunnig publik är detta en vågad utsaga. Att plikt-
skyldigt referera till en obsolet estetik referenten 
uppenbart saknar djupare kunskap om kan inte 
bli mycket annat än platt fall.

De konservativa kritikerna har skjutit in sig på de 
befintliga byggnader som inte bevaras. Det talas 
om det tullhus från 1876 vid Hovslagargatan och 
två hamnmagasin från 1900 vid kajen mot Skepps-
holmen. Byggnaderna är av en konventionell och 
väl utformad arkitektur och knyter tydligt an till 
platsens historia i det maritima Stockholm. Bygg-
naderna upptar idag en större del av den yta som 
är planerad för Nobel center, men avviker i sin 
totala skala från omgivande bebyggelse.

Att på olika sätt använda sig av de befintliga 
byggnaderna borde inte vara omöjligt för ett No-
bel center. Tre tävlingsförslag i det första steget 
– 3xN, Lundgaard & Tranberg, OMA – lät tullhuset 
stå kvar. Hamnmagasinen är generella struktu-
rer som mycket väl skulle kunna användas till 
publika funktioner som utställningar och restau-
rang. I ett renoverat skick skulle de kunna ha ett 
stort arkitektonisk och kulturhistorisk värde.

Att infoga de befintliga byggnaderna i Nobel 
center vore att visa att Nobelstiftelsen inte bara 
är ute efter att manifestera sig själva suveränt och 
självtillräckligt i arkitektur, på ett tämligen förle-
gat och konvemtionellt sätt. Utan att man även är 
en institution som är i takt med den tid som talar 
om stadens sociala sammanhang och ett mång-
tydigt arbete med olika hierarkier av historiska 
lager och berättelser.

Ännu är ingenting rivet och ingenting påbörjat 
på sydöstra Blasieholmen. Nobelstiftelsen har 
fortfarande alla möjligheter att göra skillnad. 
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