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Tung kritik mot Nobel Center på Blasieholmen.
”Låt Nobel Center stanna på ritbordet och förbli en dröm”
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En panel på sex kritiska experter (från vänster: arkitekt Kristina Berglund, projektledare Peter

Elmlund, fil. dr. Nils Ahlberg, professor Kerstin Barup, bitr. professor Marcus Hjulhammar
och samhällsforskaren Björn Hasselgren) …

… utfrågades på måndagskvällen av en tuff moderator professor Göran Cars …

… inför en stor publik på Musikaliska Akademien på Nybrokajen …

… om det planerade Nobel Center …

… på Blasieholmsudden framför Nationalmuseum.

Alla sex experter var kritiska till planerna. ”Låt de stanna på ritbordet och förbli en dröm”.
sade till exempel Björn Hasselgren,
Avgörandet om det nya Nobelcentret ska byggas på Blasieholmen eller inte närmar sig. Om
planen går igenom rivs både det gamla tullhuset från 1876 och de gamla hamnmagasinen
från 1910 bakom Nationalmuseum för den nya jättebyggnaden. Just nu ställs detaljplanen
ut. Endast folkpartiet var emot i byggnadsnämnden. Samrådet pågår till den 22 april.

På måndagskvällen ordnade Byggnadsvårdsföreningen ett välbesökt seminarium på
Musikaliska Akademien på Nybrokajen där en panel på sex kritiska experter från olika
utgångspunkter argumenterade för att Blasieholmen är fel plats för det nya Nobelcentret.
Moderatorn professor Göran Cars försökte provocera panelen och menade att många nya
byggnader mötte motstånd innan de byggdes men sedan blev populära som exempelvis
Globen i Stockholm och Turning Torso i Malmö. Han undrade om det inte fanns plats för nya
”märkesbyggnader” i innerstan.
Det tyckte nog panelen. Men menade ändå samfällt att den känsliga maritima miljön på
Blasieholmen var fel ställe för ett monumentalt Nobelhus. Några föreslog istället nya
Hagastaden, där ett vetenskapligt kluster ska byggas upp, som en alternativ plats för ett nytt
Nobel center.
Om något ska byggas så bör man låta Nationalmuseum bygga ut så att de kan visa mer än
bara fem procent av sin stora samling, ansåg fil dr. Nils Ahlberg, ordförande i Icomos. Kristina
Berglund från Byggnadsvårdsföreningen menade att trafikförhållandena på Blasieholmen
kommer att bli orimliga om Nobelcentret byggs där. Björn Hesselgren tyckte att
Nobelcentret passade bäst som en dröm och att det bästa vore om det stannade på
ritbordet liksom sin föregångare Ferdinand Bobergs förslag till Nobelmuseum i Nobelparken
för drygt hundra år sedan.

