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Flygbild över kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm. 
Bilden visar hur kvarteret avgränsas av Linnégatan i norr, Narva- 
vägen i öster, Storgatan i söder och Styrmansgatan i väster.



Förord

R
iksantikvarieämbetet utvecklas kontinuerligt och det 
finns alltid ett behov av att se tillbaka och ta till vara 
erfarenheter, som kan vara till nytta för framtiden. 
Myndighetens historia går tillbaka till 1630, när den förste riks

antikvarien utsågs och 2005 är det 375-års jubileum. Uppgifter, 
huvudmannaskap och lokaler har växlat genom århundradena. 
Sedan 1936, när den dåvarande huvudmannen Vitterhetsakademien 
höll sitt första styrelsemöte i sessionssalen, har Riksantikvarie
ämbetet och Statens historiska museum funnits i kvarteret Krubban 
på Östermalm i Stockholm.

Kulturmiljövård och museiverksamhet efterträdde militären och 
en efter en har byggnaderna anpassats till de nya hyresgästerna. 
2005 tas den sista av regementets byggnader i anspråk, före
dömligt upprustad av hyresvärden Statens fastighetsverk. Då 
invigs det östra stallet och vi öppnar upp för alla som vill söka 
kunskap i våra arkiv, bibliotek, register och databaser. Personalen 
har tjänstelokaler i anslutning till den publika delen.

I kvarteret Krubban finns det mycket att utforska för den som 
är intresserad av historia. Delar av den Oxenstiernska malm
gården från 1600-talet finns kvar, Fredrik Bloms kasernbyggnader 
har varit stilbildande för den svenska militära byggnadstraditionen 
och Sigurd Curmans visioner och planer för Historiska museet gav 
stort genomslag i svensk museiverksamhet.

Jag hoppas att boken ska vara till glädje och locka till ett besök 
i kvarteret.

Inger Liliequist 
Riksantikvarie



Kvarteret Krubban förr och nu
MONIKA MINNHAGEN-ALVSTEN

Östermalm var länge en lantlig utkant av Stockholm och stadsdelen hette fram till 
1885 Ladugårdslandet. När Gustav II Adolf samlade rikets förvaltning i Stockholm 
blev hov och ämbetsmän bofasta i staden och den ekonomiska tillväxten tog fart. 
Befolkningen fyrdubblades. Den nya stormakten behövde en representativ huvudstad 
och den smutsiga, trånga, medeltida staden omvandlades till en storstad.

M
an gick fram utan hänsyn. Hus och trädgårdar som låg 
i vägen revs när gatorna rätades ut och kvarteren blev 
rätvinkliga. Stadens omgivningar, malmarna, bebyggdes. 
Vid mitten av 1600-talet var omdaningen klar och Norrmalm, 

Södermalm, Kungsholmen och Ladugårdslandet var införlivade 
i staden. Ladugårdslandet, där tidigare hovstatens djur betat, 
dominerades nu av militären, framförallt marinen. Båtsmän och 
hantverkare med anknytning till sjöfart slog sig ner i den nya 
stadsdelen och det avspeglas i gatunamn som Skeppargatan 
och Styrmansgatan.

Malmarnas bebyggelse var av skiftande karaktär men malm
gårdar var viktiga inslag i bebyggelsen. Variationen var stor.
En malmgård kunde vara alltifrån ett enkelt sommarhus av trä 
i en trädgård till ett stenhus med många ekonomibyggnader i 
en ståtlig parkanläggning. På malmgården fanns de förvarings- 
byggnader som inte fick plats vid bostaden inne i stadens kärna, 
men det viktigaste var trädgården, som försörjde familjen med 
råvaror. Här fanns grönsaker, bärbuskar, kryddor och medicinal
växter. På många gårdar odlades också tobak. Prydnadsbuskar 
och blommor var viktiga inslag och ibland fanns det en damm för 
karp eller rudor och kanske ett lusthus.

Man kan fortfarande ana hur malmgårdsbebyggelsen såg ut 
om man går in i kvarteret Krubban där delar av den Oxenstiernska 
malmgården ligger inklämda i senare tiders bebyggelse.

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna arbetade i Kammarkollegium.
Han fick tomten på Ladugårdslandet som kompensation för den
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Malmgården 1747.
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Södra fasaden på Roselius tillbyggnad. Till höger syns den östra gaveln 
på den Oxenstiernska gårdens norra flygel. År 1897.
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Den Oxenstiernska malmgårdens ägor avgränsades i väster 
av nuvarande Styrmansgatan. Entrén låg vid Grev Magnigatan. 
De la Gardies malmgård låg längre mot öster och uppfarten 
till gården hade samma sträckning som dagens Storgatan. 
Petrus Tillæus karta 1730. Ringen markerar malmgården.

Styrmansgatan

A/östo sida: Ritningen från 1747 visar den Oxenstiernska 
malmgården. Jämför man de båda ritningarna ser man att 
byggnationen förändrats. En ny huvudbyggnad med säteritak 
och nya flyglar ligger samlade kring en oval plantering. I träd
gården finns ett flertal ekonomibyggnader. I dag finns bara 
de båda flyglarna och den ovala trädplanteringen kvar.
Petrus Tillæus karta 1747. Se detalj sidan 8.
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Rester av den grönskande malmgården. 
Södra malmgårdsflygeln 2003.

Bergsklacken vid Linnégatan påminner 
om att Östermalm var kuperat innan 
de stora hyreshusen byggdes.
Getterna har sedan länge lämnat 
sitt lilla gethus. Foto 2004.

mark han förlorade genom gaturegleringar inne i staden på 
1640-talet, och på den nya marken anlade han en malmgård.
Den Oxenstiernska gården gränsade i öster till Magnus Gabriel 
de la Gardies malmgård. Gårdens äldsta utformning är okänd men 
kartor från 1730 och 1747 ger en god bild av hur det såg ut under 
1700-talets första del. Greven dog år 1700. Hans änka Elsa Sparre 
Oxenstierna bosatte sig på gården och 1733 tog hennes måg Carl 
Gustaf Spens över.

Boningshuset och flyglarna låg samlade runt en oval träd
plantering. Huvudbyggnaden hade säteritak och låg i förlängningen 
av nuvarande Grev Magnigatan. I flyglarna fanns bland annat 
kök. En trädgårdsmästarbostad låg i nordvästra hörnet av tomten. 
Stall, fähus och svinhus ingick i gårdsanläggningen och det fanns 
en kvarn på tomten.

Den Oxenstiernska malmgården bytte ägare ett flertal gånger. 
Från 1770-talet ägdes den av repslagare Olof Roselius som 
uppförde en tegelbyggnad mellan den norra flygeln och huvud
byggnaden. Vid 1800-talets början minskade malmgårdarnas 
betydelse och Peter Sjöstedt var en av de sista ägarna. Han och 
hans söner var repslagare. Kronan hade köpt den de la Gardieska 
malmgården 1804 och börjat bygga lokaler för Livgardet till häst. 
Området var bergigt och sprängningarna omfattande. Sjöstedts 
klagade över att stenar flög in och skadade byggnaderna. Kon
flikterna trappades upp när livgardisterna förbjöds att hämta 
vatten ur repslagarfamiljens brunn. När en livgardist togs på bar 
gärning med en vattenkaraff i handen utbröt ett slagsmål som 
övergick till kalabalik. Bråket väckte stor uppmärksamhet i 
staden. Men det var inte slut med uppståndelse kring malmgården. 
Ar 1829 brann en av byggnaderna ner. Repslageriet gick i konkurs 
och 1831 inköptes marken av kronan.

Det går ännu att urskilja spåren av malmgårdstiden. Trägårds
anläggningen är helt och hållet borta men det är fortfarande 
lummigt och med lite fantasi kan man måla upp en frodig bild 
av hur det såg ut med trädgårdsland och rabatter där föreskole- 
barnen leker i dag. Av byggnaderna återstår bara flyglarna som 
ligger kring resterna av den trädbevuxna rundeln. Boningshuset 
revs 1831 men Roselius tegelbyggnad från 1780-talet finns kvar. 
Uppfarten till gården från Grev Magnigatan kan urskiljas och 
klippan, där kvarnen låg ännu på 1840-talet, är inte bortsprängd. 
Däremot finns det inte några lämningar av pestkyrkogården från
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lyio som låg nordost om kvarnen. De sista spåren försvann når 
man byggde Statens historiska museum i slutet på 1930-talet.

De nya lokalerna för regementet började byggas 1805 efter 
ritningar av Fredrik Blom. Huvudbyggnaden och de båda stall
flyglarna var klara 1817. Samma år blev ridhuset bakom huvud
byggnaden färdigt. I Östra stallet fanns plats för 219 hästar. Höet 
förvarades på vindsvåningen och gödseln stackades vid Storgatan 
innan den forslades ut i skärgården.

Kasernanläggningen kompletterades 1825 med marketenteri 
och ett tvätt- och badhus. Malmgårdens flyglar inreddes till 
smedja, marketenteri och mäss och Roselius hus var först sjukhus 
och sedan mäss. Repslagarbanan blev stall. Senare nytillskott på 
området var ett ridhus 1849, exercis- och gymnastikbyggnaden i 
hörnet Styrmansgatan/Storgatan 1875 och officerarnas stall längs 
Linnégatan från 1880-talet.

Den Oxenstiernska malmgården ligger 
insprängd i den nuvarande bebyg
gelsen i kvarteret. I förgrunden syns 
den södra flygeln. Samtliga byggnader 
är kontor i dag. Foto 2002.

KVARTERET KRUBBAN FÖRR OCH NU



Livgardet flyttade till nya lokaler vid Lidingövägen 1897.
Flera regementen avlöste varandra i kvarteret under kortare 
perioder tills Positionsartilleriet tog över mellan åren 1901 och 
1928. Därefter fick Kungliga Byggnadsstyrelsen ansvaret för 
byggnaderna, som var i dåligt skick och områdets användning 
blev föremål för en omfattande diskussion.

Sigurd Curman blev riksantikvarie 1923 och fick ansvar för 
den verksamhet som från 1800-talet senare del utvecklats till det 
som i dag är Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, 
Medelhavsmuseet och Kungliga Myntkabinettet. Man drogs sedan 
länge med svåra lokalproblem och Curman argumenterade för 
att kulturmiljövård och museiverksamhet skulle ges utrymme 
i kvarteret.

Riksdagen fattade 1929 beslut om att följa Curmans förslag
„ , och 1930 utlyste Byggnadsstyrelsen en arkitekttävling som gälldeRegementet uppställt for avmarsch y j 1 ir
från den gamla kasernen till nya lokaler en ny byggnad för museet och utnyttjande av befintliga byggnader 
vid Lidingövägen 1897. i kvarteret. Arkitekterna Scherman och Romare vann tävlingen.

I4 KVARTERET KRUBBAN



Den gamla kasernbyggnaden var inflyttningsklar 1936 och 
Vitterhetsakademien, som vid den tiden var huvudman för verk
samheten, kunde hålla sitt första möte i den ombyggda mässen. 
Museidelen längs Narvavägen stod klar 1939 men krigsutbrottet 
gjorde att anslaget minskades och först 1943 kunde riksantikvarie 
Sigurd Curman inviga den för sin tid banbrytande utställningen 
”Tiotusen år i Sverige”.

Ridhuset och köksbyggnaden norr om huvudbyggnaden revs 
för att ge plats åt den nya museibyggnaden men merparten av 
husen på området anpassades till museisamlingar, konservering, 
fotoverksamhet, vaktmästeri och tjänsterum. Det fanns länge 
planer på att inrätta ett Medelhavsmuseum i Östra stallet men 
planerna skrinlädes och museet flyttade i stället till Fredsgatan 
intill Gustav Adolfs torg.

Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum efterträdde 
militärerna. Först renoverades huvud
byggnaden och 1936 kunde Vitterhets
akademien, som var huvudman fram till 
1975, för första gången sammanträda 

i sessionssalen. Bernhard Karlgren var 
preses 1959 och riksantikvarie Bengt 
Thordeman sekreterare. Till vänster syns 
kung Gustaf VI Adolf, akademiens be
skyddare. Foto 1959.

KVARTERET KRUBBAN FÖRR OCH NU I 5



Men det har inte bara funnits kulturarbetare 
i kvarteret. In på 1970-talet låg det en bensin
station i hörnet av Styrmansgatan och Linné- 
gatan och in på 1990-talet betade 4 H-gårdens 
getter på berget. I flera decennier har förskole
barnen stojat och lekt i den västra delen av 
kvarteret och området är en populär rastplats 
för hundar.

Både Riksantikvarieämbetet och Historiska 
museet är i ständig förändring och verksam
heter flyttar runt i byggnaderna. I dag dispone
rar Riksantikvarieämbetet den östra delen och 
Historiska museet den västra delen av huvud
byggnaden som kontor med ingång från Stor
gatan. Runt hörnet stiger en ström av människor

Barnen leker med getterna mellan den Oxenstiernska 
malmgårdens flyglar på 1980-talet.

KVARTERET KRUBBAN

Förskolebarnen trivs på lekplatsen som en gång var en 
del av malmgårdens trädgård. Foto 2004.



In på 1970-talet låg det en bensinstation i hörnet Linnégatan/Styrmansgatan. 
Längre tillbaka i tiden fanns här ett repslageri som revs 1907.1 bakgrunden syns det 
gamla officersstallet och västra gaveln på Historiska museet.

I Rosengårdens uteservering kopplar 
museibesökarna av. Statyn Näcken 
av Carl Friesendahl står för under
hållningen. Foto 2004.

in genom museets bronsportar vid Narvavägen för att vandra runt 
i utställningssalarna, gå på visningar eller lyssna på föreläsningar. 
Under sommarmånaderna flyttar kaféet ut i Rosengården och 
museet använder den stora gården för utomhusaktiviteter.

I Västra stallet finns vaktmästeri, lager, konservering och 
magasin för arkivmaterial. I det gamla ridhuset arbetar textil
konserveringen och exercis byggnaden är ombyggd till kontor 
liksom officersstallet vid Linnégatan och malmgårdsflyglarna. 
Även Roselius hus används som kontor. Allmänheten får allt
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I regementets exercisbyggnad 
från 1875 finns nu en modern 
datahall. Foto 2004.

större möjligheter att ta del av kunskap och information genom 
en mängd databaser och hemsidor, och tekniken döljer sig bakom 
den gamla exercisbyggnadens tegelväggar i en stor modern data
central.

En genomgripande ombyggnad av Östra stallet började 2003 
och där finns från årsskiftet 2005 nya funktionella lokaler för 
arkiv, bibliotek, register, information och tjänsterum. Nya ända
målsenliga magasin är nersprängda under gården.

Delar av kvarteret Krubban blev statligt byggnadsminne 1935 
och byggnadsminnet kompletterades 1965 med den Oxenstiernska 
malmgården. Statens fastighetsverk förvaltar alla statliga bygg- 
nadsminnen i Sverige och därmed svarar verket för vård, underhåll, 
drift, ombyggnader och markplanering i kvarteret. Hyresgäster och 
fastighetsägare arbetar gemensamt för att bevara spåren av tidigare 
verksamheter och samtidigt förnya och anpassa till nya krav från 
samhället på kulturmiljövård och museiverksamhet.

18 KVARTERET KRUBBAN



Utsikt över kvarteret Krubban från Oscarskyrkans torn.
I förgrunden Historiska museets huvudentré. Foto 1987.
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Petrus Forsbergs akvarell från 1937 visar repslagare Olof Roselius tillbyggnad. 
Den uppfördes troligen på 1780-talet. Framsidan byggdes i två våningar 
medan längan på baksidan gjordes en våning lägre. Byggnaden låg nära 
malmgårdens huvudbyggnad och var hopbyggt med den norra flygeln med 
ett porthus. Gårdens tillfartsväg från norr gick genom porthuset över gårds
planen ner mot Grev Magnigatan. När kronan tog över fastigheten 1831 
inreddes huset till sjukstuga och två lägenheter för underofficerare.

Under, till v.: Södra flygeln på malmgården och 
Roselius tillbyggnad. Foto 1927.

Under, tillh.: Roselius hus. Den södra fasaden. 
Foto 2004.
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Huvudentrén till den Oxenstiernska malmgården låg i förlängningen av 
Grev Magnigatan. Bilden är tagen ner mot nuvarande Strandvägen. Foto 1897.
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Regementets 
hovslageri låg 
i den norra malm- 
gårdsflygeln. Foto 
från 1900-talets 
början.

Fram till 2005 
har Riksantikvarie
ämbetes fotoenhet 
disponerat lokalerna 
i den norra malm- 
gårdsflygeln.
Foto 1998.
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Den nordöstra sidan av det Roseliuska 
bostadshuset. Husets låga baksida inne
höll bodar. Den sneda vinkeln beror på att 
byggnaden låg längs en tillfartsväg som 
gick från norr över gårdsplanen till huvud
infarten vid Grev Magnigatan. Foto 1929.

Samma byggnad 2004.
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Oxenstiernska malmgården, kvarnen och pestkyrkogården. 
Detalj från Petrus Tillæus karta från 1733.
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På klippan låg det en kvarn in på 1840-talet. I bakgrunden syns 
den östra gaveln på officersstallet från 1880-talet. Foto 2004.
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Off i ce rssta 11 et byggdes på 1880-talet. Fotot är 
taget från något av husen vid Styrmansgatan 
och i förgrunden ligger ridbanan. I bakgrunden 
avtecknar sig Gustav Adolfskyrkans torn och 
Garnisonen som nu upptar kvarteret mellan 
Linnégatan och Karlavägen. Intill stallet syns 
Roselius hus från 1780-talet med den låga 
baksidan. Foto 1891.

Off i ce rssta 11 et i hörnet mellan Linnégatan och 
Styrmansgatan. Lägg märke till taxistationen. 
Historiska museet är ännu inte påbörjat 
och man ser den norra gaveln på ridhuset 
som låg bakom regementets huvudkasern.
I bakgrunden Nan/avägen och tornet på 
Oscarskyrkan. Målning av Sven Kreuger, 1930.
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ÖSTERMALMSNYTT ©
SPILTALIGAN
och det glada 50-talet

Överkonstapel Bertil Ledel vid en kontrollrond till Spiltan 1958.
Foto: Alf Lidman

I slutet av 50-talet då 
jag var någorlunda 
vuxen mötte jag en per
son på Storgatan. Jag 
mötte min barndoms 
skräck utklädd i Post
verkets prydliga brevä- 
raruniform. Killen var 
lätt att känna igen. 
Han var mörk och hade 
bruna, lätt utstående 
ögon. Några år tidigare 
tyckte jag att han hade 
en grym blick och att 
han såg stark och farlig 
ut. Då handlade det 
visserligen inte om vad 
barn såg och kunde 
iaktta. På den tiden 
visste man att killen 
var farlig och en av le
darna i Spiltaligan.

Han kallades Filie och kom 
visst från Tyskland. Man visste 
också att han hade en kätting 
med blydagg och man visste att 
det var bråttom - så långt bort 
som möjligt och helst fågelvä
gen. Annars hamnade man på 
gödselhögen bakom stallet vid 
foten av Linnégatans fjälltopp.

Det höga berget, som bara ha
de en möjlig klätterväg genom 
ett pass, finns fortfarande kvar. 
På den tiden fanns också ett 
stort stall (byggnaden finns 
kvar) bakom Essomacken snett 
emot Augusta Jansson. Spiltans 
lekplats var den 3:e komponen-

'

ROLLS ROYCE
med chaufför inom Stor
stockholm per dag el. timme. 
Även för reklamuppdrag.

Tel. 08-664 10 20.

ten. Spiltaligan hade lagt beslag 
på rubbet.

Gödselhögen vid stallet var 
destinationsorten för dem som 
inte var tillräckligt snabba och 
som inte kunde ta fågelvägen. 
På grund av omständigheterna 
blev jag både snabb och inte 
minst specialist på försvinnan- 
dets ädla konst. Jag kunde ta 
mig in genom Linnégatan 85 och 
en minut senare stiga ut på 
Karlaplan 4. Detta kallades få
gelvägen. Metoden var inte helt 
riskfri med tanke på alla effekti
va och grymma portvakter, som 
fanns i varje hus. Men det var ett 
öde bättre än döden, tyckte 
man.

Mitt möte med min barndoms 
skräck, utklädd i Postverkets 
betryggande uniform knäckte 
en gammal myt. Världsbilden 
stämde inte längre. Vid närmare 
eftertanke kunde jag inte heller 
minnas att jag någonsin sett ho
nom använda kättingen. Inte 
heller hamnade någon, som jag 
direkt kände, på dynghögen. 
Det var andra som drabbades. 
Och alla visste det. Det fanns 
egentligen bara ett bévis på Spil- 
taligans grymhet. Det var den 
övre spetsiga ändan av järnsta
ketet, som avgränsade Linnéga

tan från berget. En tagg hade 
spår (vitaktigt) av det blod som 
blivit kvar efter en liten kille som 
knuffats ner från berget av Fille 
och hans kumpaner. Detta 
”blodvite” bidrog till att dra 
skräck över medlemmarna i 
Spiltaligan. Sanningen var nog 
den att Spiltaligan hade lärt sig 
konsten att göra propaganda. 
På så sätt skaffade man sig ett 
härligt revir, samtidigt som varje 
medlem möttes med största re
spekt av både gamla och unga. 
Jag tror att de levde på,ryktet 
helt enkelt.

Är det möjligen likadant idag? 
Att vi p.g.a. av massmedias var
ningsrop inte vågar gå utanför 
porten efter kl. 19. Ungdomar, 
som vi ser och betraktar med 
skräck, är kanske inte värda vår 
ödmjukhet. De tycker kanske 
att vi, med vårt kaninbeteende, 
inte är kloka. Men de måste nju
ta av det!

Mitt största problem idag är 
annars att jag inte kan lära mig 
fler än ett par portkoder. Detta 
begränsar mina flyktvägar nu
förtiden.

Dessutom har jag blivit betyd
ligt långsammare i steget.

Anders F. Håkansson

Spiltaligan som höll till vid 
officersstallet Spiltan på 
1950-talet satte skräck i 
omgivningen. Ryktet var 
värre än verkligheten! 
Faksimil från Östermalms- 
nytt, troligen från tidig 
1990-tal.
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Till h.: Sedan 1930-talet har det funnits 
barnverksamhet i kvarteret med dag
hem, parklek, 4 H-gård och Marionett
teatern. Foto 1973.

Över: Förskolorna Spiltan och Kajutan. 
Under: Lekplatsen. Foto 2004.
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Malmgården år 1929.
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Fredrik Blom och kasernen för 
Livgardet till häst
BO LUNDSTRÖM

I över i jo år var Östermalm präglat av militära anläggningar och institutioner.
Där låg kasernerna för Svea och Göta livgarde, Svea artilleriregemente och Livgardet 
till häst. Generalstaben och därefter Försvarsstaben hade sina lokaler i ”Grä huset” 
pä Östermalmsgatan och under en period var även Sjökrigshögskolan och Artilleri- 
och ingenjörhögskolan förlagda i stadsdelen. I dag är det mesta av militär verk
samhet borta, men byggnaderna finns kvar, här och var ombyggda men i stort sett 
bevarade åtminstone beträffande exteriörerna.

Den unge Fredrik Blom 
målad av Fredrik Westin 
cirka 1809. Blom är här 
iförd löjtnantsuniformen 
i Flottans mekaniska kår.

B
land de militära byggnaderna på Östermalm är det särskilt 
en som blivit etablerad också som arkitekturhistoriskt 
exempel och prov på arkitektur från 1800-talet förra del: 
Fredrik Bloms kasern för Livgardet till häst med tillhörande stallar 

vid nuvarande Storgatan, sedan 1930-talet använd som ämbets- 
byggnad för Statens historiska museer och Riksantikvarieämbetet.

Kasernen och stallarna byggdes under Karl Johanstiden, då 
militären mer än någonsin stod i centrum. Karl XIV Johan, själv en 
hängiven och intresserad officer, verkade på olika sätt för ett sam
hälle med stark militär ideologi och stränga disciplinkrav. Stora 
övningar genomfördes och en rad militära byggnadsföretag sattes 
igång. Till de främsta arkitekter som engagerades för dessa uppdrag 
hörde just Fredrik Blom, som kommit att symbolisera brottet mellan 
gammal och ny tid, samtidigt som han förenade en akademisk 
arkitekturtradition med ett ovanligt tekniskt kunnande. Mer än 
någon annan samtida kom Blom att sätta sin prägel på sin tids 
arkitektoniska utveckling, tekniskt såväl som konstnärligt. Detta 
gällde hans insatser inom såväl det militära som civila byggandet.

Fredrik Blom var född i Karlskrona 1781 som son till en kom- 
passmakargesäll vid örlogsflottans varv. Sin första tekniska och 
konstnärliga undervisning fick han av fadern och av mekanikern, 
sedermera bergsrådet Johan Erik Norberg. Han undervisades också
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i teckning av den berömde amiralitetsbildhuggaren Johan Törn- 
ström parallellt med att han praktiserade vid flottans varv. Senare 
skickades han till Stockholm där han studerade arkitektur för 
Fredrik Magnus Piper på Konstakademien samtidigt som han var 
ateljéelev hos Louis Jean Desprez och där inhämtade erfarenheter 
som han skulle bära med sig i sin fortsatta yrkesutövning. Ar 1801 
blev Blom oavlönad konduktör, det vill säga lägre tjänsteman 
i Överintendentsämbetet, för att strax därefter återvända till 
flottan där han anställdes som adjutant hos chefen för mekaniska 
departementet i Karlskrona, överstelöjtnanten Jonas Lidströmer. 
Under dennes ledning fick han 1803 göra ritningarna till den väldiga 
mastkranen vid örlogsvarvets nya dockor. Ar 1805 utnämndes Blom 
till löjtnant mekanikus för att 1812 utses till major och byggnads
chef för arméns flotta i Stockholm. Därmed fick han på sin lott att 
rita de kaserner, verkstäder och monteringsfärdiga sluphus som upp
fördes på Skeppsholmen och Galärvarvet där det på kort tid växte 
fram en modern örlogsbas. Ar 1840 tilldelades Blom överstes grad 
i Flottans mekaniska kår.

Foto från 1860-talet av kasernen för 
Livgardet till häst med stallar vid nu
varande Storgatan innan bebyggelsen 
på Strandvägen kommit till. Till vänster 
ses de mindre kasernerna för Andra 
livgardet från 1831, rivna på 1890- 
talet.
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Bloms första stora arkitektuppdrag 
blev kasernen för Livgardet till häst. 
Förbandet på hela sex skvadroner var 
värvat, det vill säga det bestod av fast 
anställd personal, som på direkt order 
kunde ställas till kungens förfogande i 
den oroliga huvudstaden. För de värvade 
regementena var det emellertid länge 
ovanligt med särskilda kasernbyggnader. 
Äldre byggnader som var tillräckligt stora 
och stabila återanvändes som förlägg
ningar och även det civila borgerskapet 
hade inkvarteringsskyldighet för de 
värvade gardisterna. Detta fungerade 
väl hjälpligt, men var naturligtvis på 
sikt ohållbart - inte minst var det svårt 
att snabbt samla hela regementet vid 
mobilisering eller oroligheter. Härtill 
hade de bristfälliga förläggningarna en 
demoraliserande inverkan på gardisterna. 
Något annat måste alltså till och 1804 
köpte kronan Ekholmska tomten mellan 
Grev Magnigatan och Styrmansgatan 
för en summa av 8 000 Rdr Banco för 
att där uppföra en kasern för det beridna 
livgardet, som dittills varit förlagt i det 
gamla engelska garveriet på Kungsholmen 
(på det nuvarande Landstingshusets tomt). 
Valet av ny förläggningsplats motiverades 
av att tomten, som tidigare tillhört gamla 
Kungsladugården och senare Fredrikshov, 
låg i omedelbar närhet av Ladugårdsgärde 
där de militära övningarna regelbundet 
ägde rum. Det närliggande Fredrikshovs 
slott utnyttjades för övrigt redan som 
kasern för Svea livgarde.

Utsnittet av Neuhaus karta från 1876 ger en 
bild av militäranläggningarna på Östermalm. 
Den nyanlagda Strandvägen syns i förgrunden.
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Carl Fredrik Boucks förslagsritning till kasern för Livgardet till häst.
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Den första ritningen till den nya Hästgardeskasernen utfördes 
av kapten mekanikus Carl Fredrik Bouck, som på 1780-talet 
verkat som skeppsbyggmästare vid amiralitetet i Karlskrona och 
som senare en tid skulle leda om- och nybyggnadsarbetena för 
Karlbergs slott. Han ritade en mycket enkel och massiv byggnad 
i tre våningar med 15 fönsteraxlar, ett brant takfall och utan 
någon som helst utsmyckning. Av hittills okänd anledning ställdes 
emellertid Boucks förslag åt sidan och det blev Blom som svarade 
för den slutgiltiga utformningen.

Den stora originalritningen, som finns bevarad i Krigsarkivet, 
visar kasernbyggnadens och stallarnas fasader och plan. De är 
uppritade med svart bläck, akvarellerade och försedda med slag
skuggor. Färgtonen på fasaderna är för empiretiden typisk: ljust gul 
och klar. Det var också denna lätta färgton som byggnaderna ur
sprungligen fick. Först i slutet av 1800-talet tillkom den nuvarande 
enhetliga gula exteriörfärgen, vilken således är både kraftigare och 
mörkare är originalfärgsättningen.

Bloms ritningar låg färdiga 1805 men genom det brott i ut
vecklingen som förlusten av Finland och den följande statskuppen 
1809 innebar, dröjde det till 1817 innan kasernen och stallarna 
kunde tas i bruk. Det praktiska byggnadsarbetet med att spränga 
och forsla bort sten, resa takstolar och mura väggar skedde med 
hjälp av kommenderade indelta soldater, till en början 100 man ur 
Upplands infanteriregemente; under krigsåren 1808-09 användes 
även krigsfångar. Byggnaderna väster om kasernen införlivades 
1831 med resten av etablissemanget och på 1840-talet ordnades 
själva kasernområdet. De sumpiga sjöstränderna fylldes ut, 
planerades och planterades och ett tvätt- och badhus liksom en 
lastbrygga anlades. År 1849 uppfördes ett nytt ridhus, som stil
mässigt ansluter sig till de övriga byggnaderna. Senare under 
1800-talet tillkom exercishus och ett särskilt officersstall, beläget 
intill Linnégatan. Fullt utbyggt bestod regementet av kasern
byggnaden och stallbyggnaderna, en matsalsbyggnad med kök 
och boningsrum för underofficerare, två ridhus, hovslagarsmedja 
och marketenteri, liksom en byggnad med särskilt avdelade 
sjukrum. Av dessa byggnader återstår i dag huvudbyggnaden, 
den före detta kasernen, de två stallarna (det västra och östra), 
ridhuset från 1849, ett exercishus från 1875 och ett officersstall 
från 1880-talet.
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Fredrik Bloms fasad- och 
planritning till Livgardet till 
häst kasern.
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Situationsplan över Livgardet till 
häst, fullt utbyggt på 1880-talet.
Ur Edvard Edholm, Svenska härens 
helsovård med särskild hänsyn 
till de militära etablissementen, 
Sthlm 1880.

Kasernen och de omgivande stallbyggnaderna hade ursprungligen 
ett fritt och dominerande läge och avtecknade sig i stadsbilden unge
fär som Karlbergs slott. Numera är de på grund av den omgivande 
bebyggelsen inte längre synliga på långt håll. Det är först när man 
står på den långsträckta gården som det går att få en viss uppfatt
ning om byggnadernas välavvägda proportioner, vilka för övrigt 
just är grupperade på samma sätt som de långsträckta flyglarna på 
Karlbergs slott.

100 SO 0

Lifgardets till häst kasern. A: Kasernbyggnad. B och C: Stallbyggnader. D: Matinrättnings- 
byggnad. E. Öppen ridbana. F: Ridhus. G: Hofslagarsmedja. H: Stallbyggnad. I: Marketenteri. 
J: Ridhus. K: Exercishus. L: Officerarnas stallbyggnad. M: Stall. N: Sjukrum. O: Latrin.
P: Lada (användes till pudrett-tillverkning). Q: Exercisplan. R: Trädgårdsanläggning. S: Brunn. 
T: Styrmansgatan. U: Gumshornsgatan. V: Ängsmark. W: Ladugårdslands Storgata.
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Den för Karl Johanstiden typiskt långa och horisontalt be- Kasernerna från söder omkring
tonade huvudbyggnaden är uppförd i tre våningar under ett lågt 1840- Litografi, troligen A. Hårdh.

tak. Framför ligger de två i vinkel byggda och något lägre stall
längorna, vilka skärmar av huvudbyggnaden, så att endast mitt
partiet och något av sidopartierna framträder i öppningen mellan 
dessa byggnader. Murytorna är slätputsade och gulfärgade med 
undantag för bottenvåningens mörkare rustik. På mittpartiets 
släta frontespis sitter byggnadens enda utsmyckning, Karl XIV 
Johans namnskiffer omgivet av två liggande lejon, sannolikt utfört 
efter förlaga av konstnären Fredrik Westin.

Fluvudbyggnadens exteriör och stallbyggnaderna har således 
bevarats praktiskt taget utan förändringar medan det inre där
emot byggts om. I huvudbyggnadens mittparti låg ursprungligen 
chefsrum, rapportsal och bibliotek. Här fanns också rum för 
krigsrätten samt vaktrum och arrester. I flyglarna låg logementen, 
rum för underofficerare, kompaniexpedition och rustkammare.
Mitt- eller sidekorridorer saknades. I stället bestod planlösningen 
av rader med genomgångsrum med direkt anslutning till trapp
husen i mittbyggnaden och flyglarna. Trots avsaknad av korridor
system - som först under 1900-talet blev standard i kaserner 
- bedömdes planlösningen och inredningen som fullt acceptabel.
Bland annat sågs användandet av enmanssängar i stället för de 
vanligare tvåvåningssängarna som en stor fördel. Däremot fanns 
synpunkter på renligheten, lufttillgången och temperaturen i loge
ment och arrestlokaler, som enligt 1800-talets stora auktoritet på 
området, militärläkaren och sedermera medicinalrådet Edward 
Edholm, lämnade mycket övrigt att önska. Så mycket bättre skulle
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det väl heller inte bli sedan Livgardet till häst lämnat kasernen.
Det var först sedan militären slutgiltigt flyttat ut 1928 som 
den inre standarden höjdes i samband med de genomgripande 
ombyggnadsarbetena för Riksantikvarieämbetet.

När kasernen med sin kombination av kärv enkelhet och 
monumental värdighet stod färdig 1817 var den på sitt sätt en 
nyskapelse i svensk arkitektur. De främsta skälen till enkelheten 
var naturligtvis ekonomiska. Det ansträngda finansiella läget 
krävde sparsamhet med de allmänna medlen. Men enkelheten var 
också ett moraliskt och politiskt krav. Samtidens arkitekter hyste 
motvilja mot det samhällssystem som befrämjade traditionell 
furstearkitektur med rika former och symboler, tillkommen en
bart genom personlig maktutövning utan lagligt stöd. Men Blom, 
och Bouck före honom, anknöt också till den allmänt rådande 
nyklassicismen och till en äldre svensk fortifikatorisk arkitektur
tradition; båda måste dessutom ha varit väl förtrogna med Carl 
August Ehrensvärds märkliga inventariekammare i Karlskrona från 
1780-talet med sina släta murar och ytterst enkla portaler. Men 
genom att Blom än mer renodlade slätheten - ett arv också från 
Desprez men strängare genomfört - kom byggnaden helt att verka 
genom sina proportioner. Detta framträder än tydligare om vi 
jämför den med Carl Johan Cronstedts tyghus (nuvarande Armé
museum) vid Artillerigården, uppfört 1763-77 och påbyggt med en 
våning 1884. Också denna fritt placerade byggnad är symmetrisk 
med en påtaglig horisontalitet, men hör med sin gårdsanläggning 
och sina putsade fasader med rustikkedjor och svagt framspringande 
risaliter snarast till den Hårlemanska och i viss mån också till den 
Tessinska byggnadstraditionen.

Bloms kasernbyggnad, liksom Carl Christoffer Gjörwells 
samtida Akademihus i Åbo med sina märkliga dimensioner och 
sin horisontalitet, är också åskådliga exempel på den enkla 
och rationella arkitektur som Carl Fredrik Sundvall skulle pro
pagera för i sin skrift från 1821, Om nyttan af den antika stilen 
i Byggnadskonst i synnerhet för Sverige. Liknande tankegångar 
fördes också fram av Jakob Wilhelm Gerss - i likhet med Blom 
officer i Flottans mekaniska kår och verksam som arkitekt 
i Överintendentsämbetet - i hans kommentar till akademiutställ
ningen 1821. Arkitektens uppgift var, konstaterade Gerss, att 
med noga iakttagande av symmetrin åstadkomma byggnader som 
svarade mot sitt ändamål. Detta skulle ske genom en förening



Kaserngården foto
graferad mot öster. 
Huvudbyggnaden 
ligger till vänster och 
västra stallets lång
sida syns till höger 
på bilden. Foto 1897.

Gården från 
motsatt sida. 
Foto 1999.
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av det nyttiga och nödvändiga med det imponerande och behagliga, 
vilket krävde enkelhet i formen.

När Hästgardeskasernen stod färdig placerades på östra gaveln 
en minnestavla. Inför denna ceremoni sände Direktionen öfver 
Hofstall- och Caserne byggnaden ett brev till Kungl. Maj:t i vilket 
man sade sig tro:

att äfven uti en avlägsen framtid skulle den trouppe, som kommer 
att begagna denna byggnad, finna en uppmuntran till trohet och 
lydnad uti den med tiden åtföljande berättelsen att det var Sveriges 
älskade arvfurste prins Joseph Frans Oscar, hertig af Södermanland, 
som lade grundstenen till den byggnad, där ordning och bekväm
lighet bereda fosterlandets tappre söner och försvarare hälsa och 
trefnad under utöfningen af sina fredliga plikter.

Bloms fortsatta militära byggande skulle även fortsättningsvis 
till del präglas av den nyklassicistiska stilen, efterhand i något 
lättare och sprödare former. Kanslihuset på Nya Varvet i Göteborg 
från 1815-23 är ett exempel liksom den stora och långsträckta 
Båtsmanskasernen på Skeppsholmen från 1813 i tre våningar med 
rusticerad bottenvåning, stora rundbågiga fönster och slätputsade 
murar och med sin för Karl Johanstiden typiska inskriptionstavla: 
”Denna kasernbyggnad är fullbordad under Carl XIV:de Johans 
första regeringsår”. Längre fram under 1800-talet blev emellertid 
det medeltida formspråket vägledande, som den lilla vaktbyggnaden 
på Galärvarvet och kastellet på Kastellholmen. Också i ombygg
naden av Kanoniärkasernen på Skeppsholmen, senare Amiralitets- 
huset, använde Blom nygotiska former i kombination med nord
europeiskt inspirerad renässansornamentik.

Men trots att Blom kanske gjorde sin största insats inom det 
militära byggandet kan man ändå inte säga att han framträdde 
som specialist på någon bestämd byggnadstyp. Hans produktion 
var därtill för omfattande och variationsrik. Vid sidan av kaserner 
och andra militära byggnader, ritade han rådhus, skolhus och 
byggde om kyrkor. Han konstruerade också flyttbara trähus, 
byggde broar och han blev så småningom Karl XIV Johans private 
arkitekt. I den egenskapen ritade han den eleganta Borgen på Ladu
gårdsgärde, ursprungligen byggd som en flyttbar paviljong och 
använd av kungen under sommarmånadernas militärparader 
och övningar, och det kungliga lustslottet Rosendal på Djurgården.
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Livgardet till häst blev kvar vid Storgatan fram till 1897 då 
det flyttade till nya kaserner vid Lidingövägen. Efter detta år 
användes kasernen och stallarna en kortare tid av Andra Svea 
artilleriregemente och Vaxholms grenadjärkår, följt från 1901 
av Positionsartilleriregementet, ett rörligt tungt artilleri avsett 
för ställningsstrid. När detta förband 1928 slogs ihop med Små
lands artilleriregemente och flyttade till Jönköping var den militära 
tiden i kvarteret Krubban slut. Men kasernen och stallarna blev 
alltså kvar och de skulle få, tillsammans med Bloms medeltids- 
inspirerade kasernarkitektur, betydelse för den fortsatta svenska 
militära byggnadstraditionen, framför allt för Erik Josephson, den 
arkitekt som kom att betyda mest för 1900-talets svenska kasern
utformning.

Östra stallet och huvudbyggnaden från Narvavägen vid sekelskiftet 1900.
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Huvudbyggnaden med 
sin strama arkitektur. 
Positionsartilleriet tog 
över lokalerna 1901.

Interiör från huvud
byggnaden vid 1890- 
talets slut. Överste
löjtnant Carl Rosenblad 
står och löjtnanten 
friherre Carl Leuhusen 
sitter vid bordet.
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Uppställning vid 
Västra stallet. 
Ställningen på 
taket är till för 
telefonledningar.

Bakom huvudbygg
naden fanns ytter
ligare ett ridhus och 
en köksbyggnad. 
Mellan de båda 
byggnaderna låg 
en ridbana. 
Byggnaderna 
revs på 1930-talet 
för att ge plats åt 
Historiska museet. 
Foto år 1927.
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Hästarna leds 
ut ur Västra 
stallet. I fonden 
ett av ridhusen, 
byggt 1849.

Löjtnant Gregor 
Aminoff framför 
ridhuset som 
revs för att ge 
plats åt musei- 
byggnaden.
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Den ombyggda kasernen och 
det nya museet
ANDERS ÅMAN

Det finns byggnader som tycks vilja säga: så här ska arkitektur se ut. De kan vara 
klassiska och de kan vara moderna, men ändå säga detsamma: följ mig! Men det 
finns också byggnader som är så bestämda av sitt speciella ändamål att de inte 
ställer några generella anspråk. De är bara sig själva. I det stora komplexet i 
kvarteret Krubban är den före detta kasern som nu är Riksantikvarieämbetets bus 
av det förra slaget, Statens historiska museum däremot av det senare.

P
å ett foto från 1943 ser riksantikvarien och museichefen 
Sigurd Curman på terrassen till det samma år invigda 
Statens historiska museum. Bakom honom ser vi Stora 
museigården, som under den första tiden var prydd av sten

skulpturer från den på 1600-talet byggda Trefaldighetskyrkan 
i Kristianstad. De passade fint i sammanhanget, men måste tas 
ner efter en tid, eftersom de tog skada av att stå ute.

Precis tjugo år hade gått sedan Curman tillträdde som riks
antikvarie 1923 och fick som ett av sina första stora uppdrag att 
skaffa nya lokaler åt både Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum - i stället för de gamla, urvuxna i National
museum. Han tog genast itu med uppgiften, drev den energiskt, 
men det tog alltså två decennier innan allt var klart och museet 
inflyttat och öppnat.

En arkitekttävling 1930 gav inget förstapris, men den gav 
uppdraget åt de ganska oprövade arkitekterna Georg Scherman 
och Bengt Romare. I nära samarbete med beställaren och riks
antikvarien bearbetade de sitt förslag i flera steg. Kanske var det 
en komplikation att uppdragsgivaren i det här fallet också själv 
var arkitekt, men därom vet vi inte något bestämt.

När bygget till sist kom igång, fördröjt i fem år av den eko
nomiska krisen, var det den sjätte versionen av projektet.

Först färdig var ombyggnaden av kasernen mot Storgatan, 
där Riksantikvarieämbetet flyttade in i december 1936.

Sigurd Curman, riks
antikvarie 1923-46. 
Relief i gips utförd av 
Erik Lindberg 1942.

48 KVARTERET KRUBBAN



Riksantikvarie Sigurd Curman 
på Stora museigården 1943.
Den 17 april öppnades museet 
för allmänheten med den stora 
utställningen "Tiotusen år i Sverige".

I Fredrik Bloms fasader gjordes inga ändringar, men i det inre var 
förändringarna desto större. Bjälklagen revs och ersattes med nya 
i betong. Den gamla planlösningen, där kanslilokalerna i mitt
partiet varit utan kontakt med omgivande logement, bröts upp.
Ett nytt trapphus i mittaxeln mot gården gav en ljus och vacker 
vestibul och en påfallande bekväm trappa. I mittpartiets övervåning 
fick arkiv och bibliotek en rymlig, gemensam läsesal, gillad genom 
åren av tjänstemän, besökande forskare och studenter.
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Bottenvåningen av Riksantikvarie
ämbetets och Statens historiska 
museums byggnader i kvarteret 
Krubban. Plan från 1940-talet efter 
ritningar av Bengt Romare och 
Georg Scherman.

I mellanvåningen blev det sammanträdesrum, som fick sin prägel 
av att Vitterhetsakademien ännu var Riksantikvarieämbetets 
huvudman och i de före detta logementen blev det arbetsrum.

Inredningen var modern, elegant på ett diskret sätt, men med 
en likaså diskret ton av den värdighet som hör till det offentliga 
byggandets traditioner. Allt var nytt, men passade utmärkt till 
fasaderna från i8io-talet. Det var en ombyggnad som borde ha 
blivit ett omtalat exempel, men som fick nöja sig med uppskatt
ningen hos dem som använde den.

För en närmare karaktärisering av ombyggnaden ska det bli 
intressant att jämföra med den intill nyligen orörda stallflygel, 
som snart är klar för inflyttning. Hur skiljer sig 1930-talets
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Den gamla kasernbyggnaden 
inreddes till kontor och i mitt
axeln byggdes ett nytt trapp
hus. Den bekväma trappan 
leder upp till sessionssalen.
På nästa våningsplan fanns 
läsesal, arkiv och bibliotek 
fram till 2005, när de flyttades 
till Östra stallet. Foto 2004.
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Museisalarna anpassades till samling
arna, kanske tydligast i den gotiska 
hallen. I fonden tornrummet, där valvet 
är ett citat från Strängnäs domkyrka.

Stora museigården med Gotiska hallens 
fönster i övervåningen till vänster. Tornet 
som reser sig över valvet från Strängnäs 
domkyrka ingår också i fasaden mot 
Linnégatan. m

ombyggnadspraxis från det tidiga 2000-talets? Men här finns ännu 
inget svar. Vi får vänta och se.

Den stora frågan var ändå museibyggnaden. Fasaderna förblev 
enkla som i arkitekternas tävlingsprojekt, men den ursprungliga 
karaktären av sparsam, slätputsad arkitektur på gränsen mellan 
klassicism och modernism ersattes av en mer borgliknande 
slutenhet. Delvis var den en följd av museisalarnas anpassning 
till samlingarna, men den berodde också på uppdragsgivarens 
uppfattning att byggnadsuppgiften i sig fordrade en viss monu
mentalitet. Efter hand inarbetades också några historiska motiv 
i interiörerna som ett slags förmedling mellan byggnaden och de 
utställda samlingarna. Det gällde framför allt Gotiska hallen som 
med sina höga smala fönster, sitt treklövervalv från Ärentuna och 
sitt höga tornrum med valv efter förebild i Strängnäs domkyrka 
fick en viss karaktär av kyrka.

Det höga tornrummet framträdde också i det yttre. Tornet, 
slutenheten och de till sist slammade tegelmurarna gav åt bygg
nadens yttre en viss karaktär av nationalromantik. Den finns 
också på Stora museigården med dess diskreta anspelningar på 
Stockholms stadshus från 1923. Men i allt väsentligt bestod den 
rationella uppläggningen från det första projektet. Den bara an
passades till de funktionella kraven.

Först 1939 stod museibyggnaden klar, men då kom kriget och 
inflyttningen sköts upp. År 1940 användes museibyggnaden för en 
stor försvarsutställning. Sedan stod lokalerna tomma av brist på 
medel till museets inredning. Risken var stor att militären skulle 
göra anspråk på lokalerna och 1942 bestämde Sigurd Curman 
att ta den nya museibyggnaden i bruk för en tillfällig utställning. 
Den arbetades fram på förvånansvärt kort tid, från hösten 1942 
till öppnandet den 17 april 1943 och den blev en publiksuccé.
Den kom att stå kvar så länge att den till stora delar blev perma
nent.

Utställningen fick namnet ”Tiotusen år i Sverige” - namnet 
var inspirerat av Elin Wägners några år äldre bok ”Tusen år 
i Småland”. Det var ett välfunnet namn som betonade det långa 
perspektivet och som också drog bort uppmärksamheten från det 
som i senare tid ofta uppfattats som ett problem för Historiska 
museet: frånvaron i samlingarna av de allra senaste århundradena. 
Den akademiska invändningen att ”Sverige” var ett begrepp med 
betydligt kortare historia spelade ännu ingen roll.
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Ett tillägg till ”Tiotusen år i Sverige”, något år senare, år den 
lilla romanska landskyrkan, som alltjämt finns kvar och som hör 
till de pedagogiska lyckokasten i den svenska museihistorien.

Ombyggnaden av den Blomska kasernen blev ett lyft för 
byggnaden. Det anslutande, nya museikomplexet mötte också 
stor uppskattning, men ter sig mer sammansatt, eller i varje fall 
svårare att beskriva. Där finns funktionalistiska drag - från 
entréhallen till magasinen. Ett modernt drag är frånvaron av 
dominerande mittaxel med monumentala trappor som till exempel 
i det samtida Sjöhistoriska museet och planlösningen är påfallande

Den romanska landskyrkan, foto
graferad år 2003. Urvalet av föremål 
har varierat något genom åren, 
men uppläggningen har förblivit 
densamma.
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Entréhallen till Historiska museet, 
när det invigdes 1943: spartansk 
och funktionalistisk. De gotländska 
bildstenarna samsas med kopior av 
det runristade lejonet från Pireus 
och av Rökstenen från Östergötland. 
Som väggdekor anas till vänster 
bland annat Sigurdsristningen från 
Ramsundsberget i Södermanland. 
Foto 1943.

rationell. Men uttrycket är ett annat och till detta har vi Sigurd 
Curmans kommentar i ett föredrag 1933, som trycktes samma år 
i Byggmästarens arkitektupplaga. Han säger där att ett historiskt 
museum ska ”i visst avseende byggas såsom ett modernt varuhus”. 
Men han tillägger nästan omgående att museet också ska ha ”en 
viss monumentalitet och en viss förnämlig stil”. Att Curman här 
inverkade på det projekt som var under arbete är tydligt nog. Det 
blev inga konsekvent modernistiska fasader på Statens historiska 
museum. Men blev de då monumentala i traditionell mening?
Svaret beror på bedömarens utgångspunkter.

Termen ”ad hoc” hör som arkitekturterm till ett senare samman
hang, men tycks sällan passa lika bra som här: arkitektur för just 
detta tillfälle, utan anspråk på att passa i andra sammanhang.
Men sådana byggnader får inte plats i det standardurval som är
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arkitekturhistoriens kanon. Där har Bloms kasern sedan länge 
sin givna plats, också i den kortaste kurs i svensk konst- eller 
arkitekturhistoria. Men den stora museibyggnaden nämns nästan 
aldrig, och så var det redan i samtiden. Den publicerades inte i 
Byggmästaren, arkitekternas facktidskrift, och redan därmed var 
sagt att den inte riktigt räknades.

Men om byggnader studeras och förstås utifrån sitt ändamål, 
blir de nästan alltid intressantare än när de ses som exponenter 
för stil och estetiska ideal. Så har museibyggnaden också betraktats 
av dem som sett närmare på den: Thordeman, Laine, Janson, 
Edman & Bergström.

Hos de sistnämnda anförs också Martin Olssons restaurering 
av Kalmar slott som möjlig inspirationskälla eller förståelse- 
skapande jämförelseobjekt. Det är ett intressant uppslag, men 
också ett annat byggnadsverk kan, som redan antytts, nämnas 
i sammanhanget: Stockholms stadshus av Ragnar Östberg. Det 
handlar då inte om patina, materialkänsla eller andra erfaren
heter, som kunde hämtas från Kalmar utan om byggnads
volymernas gruppering. Låt oss fundera på detta när vi nästa 
gång står på Stora museigården.

I den stort anlagda publikation som utgavs till stadshusets 
invigning i juni 1923 var ett avsnitt författat av Sigurd Curman, 
som just vid denna tid tog steget från att vara byggnadsråd till att 
bli riksantikvarie. Hans avsnitt hette ”Arkitektonisk komposition” 
och han upphörde aldrig att beundra Stockholms stadshus.

Men ett decennium senare hade han lärt sig, av Georg 
Scherman och Bengt Romare, att också beundra sakligheten 
i den nya arkitekturen. Och det ska förstås inte glömmas att det 
är Scherman och Romare, som är byggnadens arkitekter.

Den stora museigården på 1940-talet.
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Vy från Narvavägen mot huvudbyggnadens baksida innan man började bygga 
Historiska museet. I mitten syns köksbyggnaden och till höger ett ridhus. Foto 1929.
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Köksbyggnaden och ridhuset bakom huvudbyggnaden. Linnégatan löper parallellt 
bakom byggnaderna. Malmgården syns i fonden. Foto från början av 1900-talet.
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Inne på gården hade bilarna ersatt hästarna på ridbanan år 1929.
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Petrus Forsbergs akvarell från 1937 visar hur de nya museilokalerna tar form. Bilden är 
målad från Linnégatan och i bakgrunden ligger huvudbyggnaden. Man ser det nya 
trapphuset i mittaxeln.
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Historiens portar av Bror Marklund kom på plats 1952. Bildberättelsen ska 
läsas nedifrån och upp på den vänstra dörrhalvan och därefter uppifrån och 
ner på den högra dörrhalvan. Berättelsen börjar i stenåldern och slutar med 
att städer grundas på medeltiden. Bildfälten på den vänstra dörrhalvan hör 
till hednisk tid och på den högra till kristen tid. Den enögde asaguden Oden 
och missionären Ansgar är centralt placerade.
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Besökarna köar 
utanför Historiska 
museets entré.

På den högra dörrhalvan finns en liten 
ölflaska vid sidan om "Dansen på ängen". 
Idén kom från Bror Marklunds gode vän 
författaren Ivar Lo-Johansson som tyckte 
att det behövdes ett modernt inslag!
Foto 2004.
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De fyra stuckrelieferna på Stora museigårdens södra fasad är utförda av Robert Nilsson 
1941. Motivvalet överensstämmer med bronsportarnas. De föreställer en förhistorisk 
jaktscen, vikingastridertill sjöss, en stavkyrka och medeltida tornerspel. Foto 2004.

Sid. 62:1 västra delen av gården finns en rekonstruktion av tingstaden Balista i Vallentuna 
efter en teckning av Johan Peringskiöld vid 1700-talets början. Foto 1990.

Sid. 62: Utsikt över Stora museigården 2004. Det vackra pilträdet har fallit och det togs 
bort 2003. På fasaden till vänster skymtar de ovan avbildade relieferna.
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Verksamheten i kvarteret
MARGARETA BIÖRNSTAD

Det är nu nästan yo år sedan kvarteret Krubban definitivt övergick från att vara 
en militär anläggning till att bli ett centrum för kulturhistorisk forskning, musei
verksamhet och kulturmiljövård. Efter decenniers diskussioner hade riksdagen 1931 
fattat beslut om att lokalfrågan för Statens historiska museum äntligen skulle lösas. 
Fredrik Bloms ståtliga kasernbyggnad vid Storgatan skulle byggas om till bibliotek 
och arkiv och till tjänstelokaler. I direkt förbindelse med kasernen skulle en ny 
byggnad uppföras vid Narvavägen för museets publika verksamhet.

U
nder de 70 åren har mycket förändrats i det svenska 
samhället, i synen på kulturarvet och miljön och inom 
kulturlivet. Villkoren för de verksamheter, som under 
1930-talet flyttade in i kvarteret Krubban, är inte desamma och 

en del verksamheter har efter hand lämnat kvarteret. De två 
huvudfunktionerna - Historiska museet och Riksantikvarieämbetet 
- finns kvar. Deras roller har emellertid ändrats både i förhållande 
till varandra, till samhället och till människor i allmänhet. De 
har vuxit lokalmässigt och efter hand införlivat alla de militära 
byggnaderna i kvarteret i sin verksamhet - stallbyggnaderna 
mot Storgatan, ridhuset, exercishuset/gymnastikhuset och officers- 
stallet.

Inflyttningen startade 1936 och först på plats var Vitterhets
akademiens bibliotek och det Antikvarisk-topografiska arkivet (ata). 
Litet senare samma år kom Vitterhetsakademien, huvudman 
för hela verksamheten, Statens historiska museum med Kungliga 
Myntkabinettet och de avdelningar och funktioner, som efter 1938 
blev en självständig enhet med namnet Riksantikvarieämbetet.
Med Vitterhetsakademien följde den Humanistiska fonden, som 
före tillkomsten av de statliga forskningsråden spelade en viktig 
roll för den kulturhistoriska forskningen. Två stora samlingar, 
som var frukten av svenska forskningsinsatser, kom också att 
mer eller mindre provisoriskt få sitt hemvist i kvarteret Krubban.
Det var Cypernsamlingarna, i dag en del av Medelhavsmuseet 
och de svenska Ostasiensamlingarna, nu en av grundstenarna

Karl XIV Johans namn
chiffer flankeras av två 
lejon på kasernbygg
nadens mittparti. De 
ersattes 1973 av kopior 
i plast. Foto 2004.
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Militären hade 
lämnat kvarteret 
Krubban 1928 och 
Historiska museet 
och Riksantikvarie
ämbetet tog stegvis 
över byggnaderna. 
Foto 1903.

Islutet på 1930-talet 
började man bygga 
museilokaler. Den nya 
huskroppen ansluter 
till den ursprungliga 
kasernbyggnaden. 
Bilden ärtagen från 
korsningen Narva- 
vägen/Linnégatan. 
Malmgårdsflyglarna 
skymtar i bakgrunden. 
Foto 1936.
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Flyttlasset gick från 
Nationalmuseum till 
de nya lokalerna vid 
Narvavägen och 
tjänstemännen tog 
aktiv del i flytten. På 
bilden syns bland 
andra Sverker Jan
son, Dagmar Selling 
och Bo Hellman. 
Foto 1940.

Huvudentrén till Historiska museet. 
Foto 1943.

i Östasiatiska museet. Professorn i arkeologi i Stockholm upp
rättade också en filial till högskolan i kvarteret Krubban. Där 
skedde all undervisning. Vitterhetsakademiens bibliotek fungerade 
som bas för studier och forskning och tjänstemän vid museet och 
Riksantikvarieämbetet deltog aktivt i seminarieverksamhet och som 
handledare.

För Statens historiska museum var det en ny tid som började.
I kvarteret Krubban fick man lokaler, som var anpassade till alla 
de funktioner som ingår i det mångskiftande arbetet på ett aktivt 
museum. Här fanns ordentliga utrymmen för att ta hand om 
samlingarna, magasin, en konserveringsavdelning och utrymmen 
för forskare att studera omfattande föremålssamlingar. Den stora 
utmaningen var emellertid de nya möjligheterna att presentera 
museisamlingarna och ge museets besökare ett spännande möte 
med ”människosläktets och fäderneslandets utvecklingshistoria”, 
som Sigurd Curman uttryckte det.

När museet invigdes 1943 med utställningen ”Tiotusen år i 
Sverige” var det också ett helt annorlunda museum, som mötte 
besökarna, med ljusa inbjudande rum och ett innehåll som var 
lätt att ta till sig. Utställningen blev mycket uppmärksammad 
och stilbildande för lång tid. Bara några år efter öppnandet fick
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museet sin förste museilektor. Man 
satsade på ett aktivt pedagogiskt 
arbete, som bland annat resulterade 
i att alla Stockholms fjärdeklassare 
fick möta forntiden i Historiska 
museet medan folkskolans avgångs
klasser besökte Myntkabinettet 
för att lära sig något om mynt och 
ekonomiska realiteter.

För Riksantikvarieämbetet kom 
den första tiden i kvarteret Krubban 
att föra med sig nya uppgifter. Ar 
1937 fattade riksdagen beslut om

Många skolbarn har genom årens lopp 
tittat på kvinnoskelettetfrån Bäckaskog 
i Skåne.

Invigningsutställningen "Tiotusen år i Sverige" fick stort genomslag.
Sigurd Curman använde nya tekniska och pedagogiska grepp för att sätta in 
föremålen i sammanhang som kunde väcka besökarens intresse. Foto 1943.
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Vattenkraftens utbyggnad i Norrland 
under 1940-talet skapade behov av 
inventeringar och arkeologiska under
sökningar. Det ställdes krav på uppfin
ningsrikedom. Lodfotografering på en 
förhistorisk boplatsundersökning vid 
Umnässjön i Lappland. Foto 1958.

Fornminnesinventeringen kunde vara 
strapatsrik. Här tränger sig Klas-Göran 
Selinge genom ett taggigt snår utanför 
Linköping 1980.

att fasta fornlämningar skulle redovisas på den nya ekonomiska 
kartan och ämbetet fick ansvaret att ta fram det underlag som 
krävdes. En ny fornminneslag trädde i kraft 1942 samtidigt 
som Sverige fick sin första lag om skydd för kulturhistoriskt värde
full bebyggelse. Med statsmakternas beslut följde behov av nya 
tjänster och det behövdes mer utrymme för personal och arkiv. 
Bland annat anställdes en fast stab av medarbetare för arbetet med 
en allmän fornminnesinventering. Samtidigt pågick i ämbetets regi 
omfattande arbeten runtom i landet för att sätta viktiga kultur
minnen i stånd och göra dem tillgängliga för alla de människor 
som med den nya semesterlagen fått möjlighet att upptäcka det 
egna landet. Ett påtagligt tecken på denna verksamhet var krigs
tidens stora vedstaplar i kvarteret Krubban. Det var röjningarna 
på Björkö i Mälaren, som under kriget försåg museet och ämbetet 
med bränsle för uppvärmningen.

Kort efter fornminnesinventeringens start aktualiserades en ny 
form av inventering. Det var vattenkraftutbyggnaden i Norrland, 
som skapade behov av särskilda undersökningar av de sjöar och 
älvsträckor, som för all framtid skulle förändras genom byggnads
arbeten och dämningar. Dessa så kallade sjöregleringsunder- 
sökningar inleddes 1942 och genomfördes i samarbete med berörda 
länsmuseer. Under 1950-talet ökade också successivt de arkeolo
giska undersökningarna i södra och mellersta Sverige. Orsaken var 
framförallt vägbyggandet och städernas väldiga expansion ut över 
tidigare odlingslandskap.

Konsekvensen av fältarbetenas kraftiga expansion var stora 
både för Riksantikvarieämbetet, Historiska museet och Mynt
kabinettet. Ar 1950 hade sjöregleringsundersökningarna nått en 
sådan omfattning att man måste bygga upp en särskild enhet 
inom ämbetet. Denna ersattes 1967 av en statligt reglerad upp
dragsverksamhet, dagens UV. Personalen ökade dramatiskt och 
verksamheten skapade behov av förrådsutrymmen och plats för 
rapportarbete och uppordning av fynd. För museerna innebar 
de ökade fältarbetena en ström av fynd och stora fyndkomplex, 
som skulle tas om hand, registreras, konserveras och ordnas in 
i magasin eller sändas vidare till museer ute i landet. Det var 
en situation, som ställde krav på kapacitetsutbyggnad både 
personalmässigt och när det gällde lokaler och utrustning.

Vid mitten av 1960-talet startade så den utredning av hela 
museisektorn och kulturminnesvården, som ett decennium senare
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Utställningen Arkeolog 67 visade 
uppdragsarkeologins utveckling. 
Fältarbetet ökade. En särskild enhet 
byggdes upp. Den ersattes 1967 
av den statligt reglerade uppdrags
verksamheten UV. Foto 1967.

skulle leda både till organisationsförändringar och nya arbets
uppgifter för alla, som var verksamma i kvarteret Krubban. 
Utredningen var ett led i regeringens arbete med att forma ett 
samlat program för svensk kulturpolitik och det var 1965 års 
Musei- och utställningssakkunniga som svarade för den.

Resultatet blev att verksamheten vid Statens historiska museum 
och Riksantikvarieämbetet också fortsättningsvis skulle hållas 
samlad inom en myndighet. Vitterhetsakademiens roll som 
huvudman för verksamheten upphörde dock. I stället kom en 
styrelse av samma slag som inom statsförvaltningen generellt.
En nyhet var formeringen av en museigrupp med namnet 
Statens historiska museer bestående av tre sinsemellan fristående 
institutioner, Historiska museet, Myntkabinettet och Medelhavs- 
museet, det senare bildat 1954 genom en sammanslagning av 
Cypernsamlingarna och Egyptiska museet, men då direkt under
ställt Vitterhetsakademien.

För kulturminnesvården var förändringarna genomgripande. 
Verksamhetsfältet vidgades. Nu gällde det att skapa förut
sättningar för bevarande och levandegörande inte bara av 
enskilda kulturminnen utan av kulturarvet mer allmänt.

Låt husen leva!

De flesta svenska städerna drabbades 
hårt av 1960-talets rivningar i stads
kärnorna. Kampanjen "Låt husen leva" 
1975 var ett nationellt projekt som fick 
stort genomslag för byggnadsvården. 
Affisch.
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Verksamheten skulle därför på ett tydligare sätt integreras i sam
hällsplaneringen. Beslut enligt kulturminnesvårdens special
lagstiftning, som fattats centralt av ämbetet, decentraliserades till 
länen. På länsplanet fanns därmed i fortsättningen två aktörer, 
förutom länsmuseerna, som under i960- och 70-talen fått en allt 
starkare ställning som regionala kulturinstitutioner, nu också 
länsstyrelserna som nyblivna myndigheter för kulturminnesvården.

Med det nya uppdraget och decentraliseringen förändrades 
Riksantikvarieämbetets uppgifter. Verksamheten omorganiserades 
och utvecklingsarbete och kunskapsförsörjning, inte minst till den 
egna sektorn, fick större betydelse. I arbetet med den fysiska riks- 
planeringen, som hade inletts i slutet av 1960-talet, hade man 
redan prövat ett mer miljöinriktat arbetssätt. Med detta följde ett 
ökat samarbete med andra samhällssektorer, myndigheter och kom
muner och behov av ett mer heltäckande kunskapsunderlag och en 
bredare informationsverksamhet. Byggnadsvårdens problem lyftes 
också fram i hög grad som en följd av rivningarna i de äldre stads
kärnorna.

Utställningen "Alla 
tiders landskap" 
satte in fornläm- 
n inga roch bygg
nader i ett bredare 
sammanhang.
Foto 1990.
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Östra stallet användes ibland som 
utställningslokal. År 1989 visades 
"Dinosauriernas återkomst - en 
upplevelseshow."

Från de första decenniernas tyngdpunkt i basutställningarna kom 
Historiska museets publika verksamhet från slutet av 1960-talet att 
domineras av stora tillfälliga utställningar, som lockade stora skaror 
till museet. Utställningarna var ofta resultatet av samarbete med 
museer och institutioner i andra länder eller samarbetsproj ekt inom 
myndigheten med Medelhavsmuseet och Myntkabinettet eller med 
Riksantikvarieämbetet. Mängden besökare och nya former för 
mötet med publiken skapade behov av lokaler för barnaktiviteter, 
cafeteria och museibutik, vilket ledde till successiva ombyggnader 
i själva museibyggnaden. Också den oinredda östra stallflygeln fick 
vid flera tillfällen tjäna som scen för tillfälliga utställningar, teater
föreställningar och andra evenemang.

Sedan gammalt fanns förslag om att utnyttja någon av stall
flyglarna i kvarteret Krubban för ett nytt museum för Medelhavs
området. När museet på 1970-talet organisatoriskt knöts samman 
med Historiska museet och Myntkabinettet blev det därför naturligt 
att pröva om alla tre museerna kunde rymmas i kvarteret. Ett 
ambitiöst förslag arbetades fram, som skulle ge vart och ett av 
de tre museerna möjlighet att profilera sig, samtidigt som man 
utnyttjade fördelarna av en samlokalisering. Förslaget vann emeller
tid inte något gehör i regeringskansliet. Man fick i stället söka loka
ler för Medelhavsmuseet utanför kvarteret. Ar 1981 kunde museets

Hästarna kom på kort besök till 
kasernen 1997 då Kl spelade på 
gården.
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avdelningar, den egyptiska och den grekisk-romerska, för första 
gången samlas under ett tak i ett tidigare bankpalats vid Fredsgatan. 
När museet året därpå invigdes var det tänkt som ett femårigt pro
visorium men satsningen visade sig så lyckad att museet blev kvar. 
Ett decennium senare var det tid för Myntkabinettet att lämna 
kvarteret Krubban för att få ett eget hus i Gamla stan och därmed 
var tremuseitanken definitivt övergiven.

1970-talets kulturpolitiska reformarbete har följts av successiva 
förändringar under de senaste decennierna. Det gäller både verk
samhetens inriktning och organisation. Medelhavsmuseet har läm
nat den historiska museigruppen för att i stället inlemmas i Statens 
museer för världskultur. De återstående två museerna och Riks
antikvarieämbetet har organisatoriskt skiljts från varandra. Banden 
finns emellertid kvar. Det gäller inte minst de tidigare gemensamma 
avdelningarna för bibliotek och arkiv och de tekniska funktionerna 
för vård och konservering.

Inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsfält har arbetet 
präglats av en fortsatt decentralisering, ökad medverkan i ett 
bredare miljöarbete och ett allt mer fördjupat samarbete med 
andra sektorer. Skyddet för kulturarvet har stärkts både genom 
en ny kulturminneslag och bestämmelser om kulturarvet i annan 
lagstiftning. Kulturarvets betydelse i det regionalpolitiska arbetet 
har lyfts fram och det statliga stödet till vård av byggnader 
och kulturlandskap har ökat väsentligt. Samtidigt har man från 
regering och riksdag allt mer betonat att skydd och vård av 
kulturminnen och miljöer är ett gemensamt ansvar för oss 
alla. En viktig uppgift för kulturmiljövårdens myndigheter och 
museerna måste därför vara att skapa intresse och vilja hos

En gång om året samlar Riksantikvarie
ämbetet representanter från kultur
miljösektorn till ett höstmöte för att 
diskutera framtidsfrågor. 2003 var 
temat "Vem har ordet? - kommu
nikation som arbetsmetod". Elizabeth 
Hollinshead, English Heritage talar 
i Folket Hus, Stockholm.
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Ombyggnaden av Östra stallet 
började 2003.
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Birger Sevenius från kundtjänst 
med böcker och rapporter från 
Riksantikvarieämbetet. Foto 2002.

Metallkonservator vid Antikvarisk
tekniska avdelningen vid 
Riksantikvarieämbetet. Foto 1999.

medborgarna att göra egna insatser. Mötet med medborgarna 
är därmed något som förenar Riksantikvarieämbetet och de 
historiska museerna, men på ett litet annorlunda sätt än vid 
inflyttningen i kvarteret Krubban på 1930-talet.

I dag finns behov av att kunna sprida information om kultur
arvet, dess bevarande och vård, till många aktörer. Det gäller 
de som är professionellt verksamma vid statliga och kommunala 
förvaltningar, vid museer och inom näringslivet, studenter och 
forskare vid universitet och högskolor men också en växande 
skara av människor, som vill skaffa sig kunskap om kulturarvet 
i den egna bygden och själva medverka i arbetet med att bevara 
en historisk dimension i det dagliga livet. Samtidigt finns ett helt 
nytt behov av att för dagens svenskar presentera resultaten av 
decenniers kulturhistoriska undersökningar och forskning och den 
nya kunskap som vunnits om kulturutvecklingen i olika delar av 
landet och om samspelet med andra områden i Skandinavien, 
Europa och världen. Det är därför onekligen ett tidens tecken 
att den sista byggnaden i kvarteret Krubban, som nu defini
tivt övergår från militärt bruk till att tjäna kulturen, ska rymma 
bibliotek, arkiv och register och fungera som hjärtat i en infor
mationsverksamhet tillgänglig på plats för alla intresserade, efter 
hand i allt större utsträckning också på nätet.

Det har tagit 70 år innan man från statsmakternas sida till 
slut har kunnat bestämma sig för en ny permanent användning 
av alla de militära byggnaderna i kvarteret Krubban. Två 
byggnader, gymnastikhuset vid Styrmansgatan och officersstallet 
vid Linnégatan har inretts till kontor, ridhuset har blivit textil
konservering och den västra stallbyggnaden rymmer nu bland 
annat ateljér för konservering av sten och muralmåleri, arkiv, 
hantering av utgrävningsfynd och vaktmästeri. I de byggnader, 
som en gång har hört till den Oxenstiernska malmgården, finns 
delar av den tekniska avdelning, som sysslar med konservering 
och metodutveckling för vård av kulturarvet. Verksamheter 
har lämnat kvarteret eller fått flytta inom kvarteret beroende på 
omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter men i dag kan 
vi konstatera att 1930-talets beslut skapade möjligheter både för 
en utveckling av Historiska museet och Riksantikvarieämbetet 
och för ett långsiktigt bevarande av en traditionsrik miljö till
gänglig för alla.
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Exercishuset från 1875 
ligger vid Styrmansgatan.
I dag sitter den Antikvarisk
tekniska avdelningen i 
huset som även inrymmer 
en stor datahall och IT- 
enheten. Foto 2004.

Medeltida måleri från 
Björsäters kyrka, Öster
götland, monteras ihop 
genom digital fotografering 
av bevarade plankor.
Foto 2002.
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Läsesalen på tredje våningen i huvudbyggnaden har under årens lopp
varit en uppskattad studieplats för handläggare, studenter och forskare. Foto 1959.
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1940 flyttade kon- 
serveringsateljén till 
bottenvåningen på 
huvudbyggnaden 
på Storgatan 41. 
Arbete pågår under 
ledning av Agnes 
Geijer, stående.

En rysk fana erövrad 
i slaget vid Narva ska 
fotograferas efter 
konservering 1940.
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Myntkabinettets utställningar användes också i högtidliga sammanhang.
Här är Vitterhetsakademiens medlemmar samlade till middag. Myntkabinettet 
flyttade 1996 till nyinredda lokalen vid Slottsbacken i Gamla stan. Foto 1959.
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Cypernsamlingarna var en viktig del i museiverksamheten.
1982 flyttade Medelhavsmuseet till Fredsgatan i Stockholm och 
ingår numera i Statens museer för världskultur. Foto 1960-tal.
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Utställningen "Myter" 1984 lockade besökarna redan utanför Skolverksamhet på Stora museigården.
huset med en skulptur av Bengt Lindström - en torshammare 
i modern version. Foto 1984.

Barn paddlar 
ekstock utan att 
störa änderna 
i dammen 
på Stora musei
gården.
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Museet slog 2001 upp 
portarna för en ny perma
nent utställning om vikingar. 
Den är föremålstät och 
utnyttjar modern teknik.

Installationen "Snowhite 
and the madness of truth" 
i Rosengården väckte 
stort uppseende i januari 
2004 och bevakades av 
världspressen.

VERKSAMHETEN I KVARTERET 8l



Rollspel på 
Stora museigården 
sommaren 2004.

Utställningen 
"Forntid nu!" som 
öppnade 2003 är 
en blandning av 
gammalt och nytt 
som en bas för 
diskussion om 
människans villkor. 
Foto 2003.
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Historiska museets 
samling av medeltida 
bemålade träinven
tarier är unik.
Göran Tegnér står 
i Gotiska hallen 
framför altarskåpet 
från Törnevalla i 
Östergötland.

I museets magasin 
finns bland annat ett 
omfattande material 
från undersökningar 
av medeltida kloster 
och borgar.
Sofia Cinthio arbetar 
med en fyndback 
i centralmagasinet.
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Guldrummet öppnades hösten 1994. 
Här visas enastående föremål under 
betryggande säkerhet. Foto 2004. dialog i mörkret

Vandringsutställningen "Dialog i mörkret" 
år 2001 ville skapa förståelse för de 
synskadades vardag och lära besökarna att 
"se" i totalt mörker och enbart med känseln 
utföra olika sysslor.
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Sommarutställningen 2004 
"Medeltid - dead or lajv?" riktade 
sig till ungdomar och barnfamiljer 
och kombinerades med ett så kallat 
lajv på museets stora innergård.
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Ombyggnaden av Östra stallet
HÅKAN LANGSETH

Östra stallet vid Storgatan i Stockholm ingår i den kasernanläggning för Livgardet 
till häst, som uppfördes 1805-17 med Fredrik Blom som arkitekt. Nästan 80 är efter 
det att Försvarsmakten sommaren 192.7 började flytta ut och Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museum övertog kvarteret har Östra stallet nu byggts om för 
Riksantikvarieämbetets behov av bibliotek, arkiv och tjänstelokaler.

m
y 1
Kr 1
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£■
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Fönster och del av 
takkonstruktionen i 
ridhuset. Foto 1999.

N
är kanslibyggnaden med sina flyglar byggdes om på 1930- 
talet restaurerades även stallängornas fasader i avvaktan 
på en kommande invändig ombyggnad. Bottenvåningarnas 
fönsteröppningar förstorades i höjdled och nya kopplade stålfönster 

sattes in. Avsikten var att riva mellanbjälklagen och uppföra nya 
på en högre nivå. Minskade anslag efter krigsutbrottet 1939 gjorde 
emellertid att planerna aldrig fullföljdes. I stället kom Östra stallet 
att användas som förråd för Riksantikvarieämbetet och Historiska 
museet ända fram till den nu genomförda ombyggnaden. Det var 
därför en relativt intakt byggnad, som var den arkitektoniska ut
maningen.

Stallet var emellertid hårt slitet och underhållet eftersatt. 
Yttertaket läckte och taklisten hade frusit sönder på några ställen. 
Fasaderna behövde putsas om. Invändigt var fönsteröppningarna 
ommurade med håltegel i samband med fönsterbytet på 1930-talet. 
Träpelarnas nedre delar var sönderskavda av hästarna och flera 
pelare hade ersatts av fyrkantstimmer. De invändiga putsytorna var 
också i mycket dåligt skick.

Även om interiören hade viss patina var den oförenlig med de 
krav som den nya verksamheten ställde. Till de självklara kraven 
på hygien och städbarhet fogades även specifika verksamhets- 
krav, klimatkrav, krav på belysning och akustik, tillgänglighet och 
brandsäkerhet. De stora, öppna hallarna måste också kompletteras 
med toaletter, städrum etcetera samt tekniska utrymmen.
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Östra stallet efter 
renoveringen 2004. 
Färgsättningen är inte 
den ursprungliga 
utan går tillbaka till 
Sigurd Curmans 
kulörval.
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Stallängan innan ombyggnaden Till förutsättningarna för arbetet ska även läggas den ändrade
påbörjades. Foto 1999. synen på det kulturhistoriska värdet. Att exempelvis riva den

befintliga trästommen, som avsikten var på 1930-talet, framstår 
i dag som otänkbart. Riksantikvarieämbetet hade också utarbetat 
riktlinjer för ombyggnaden. I princip skulle byggnadens exteriör 
bevaras orörd och byggnadens stomme och stallinredning respek
teras som utgångspunkt för den nya interiörens konstruktion och 
utformning.

Man brukar i arkitektursammanhang tala om platsens själ.
Med det menar man att byggnaden formas utifrån den situation 
den uppförs i, att det finns en påverkan och ett samspel mellan 
omgivningen och byggnaden. För mig var det viktigt att inför om
byggnaden av Östra stallet finna husets själ. Vad var det för byggnad 
vi skulle ta hand om? Vilka visuella och rumsliga egenskaper hade 
den? Vad skulle vi ta fasta på när vi återanvände och byggde om för 
ny verksamhet?
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När man före ombyggnaden steg in i stallängans bottenvåning 
genom gaveldörren befann man sig i en öppen pelarhall med två 
sidoskepp, och med långa genomblickar i längdled och tvärled. 
Denna öppenhet var grundläggande för upplevelsen och viktig att 
bevara.

Något som också var mycket påtagligt var den tydliga konstruk
tionen: de bärande, putsade tegelväggarna och mellanbjälklaget med 
träbjälkar i olika skikt och riktningar. De svarvade träpelarna var 
modulärt placerade och gav rummet en lugn rytm som förstärktes 
av fönstren, de välvda öppningarna i hj ärtväggen och krubbornas 
fundament. Konstruktionen var en integrerad del av den arkitekto
niska upplevelsen.

En annan viktig egenskap var enkelheten, både rumsligt och 
formmässigt. Rummen var tydligt definierade och med några 
få arkitektoniska detaljer: väggarnas murade konsoler och trä
pelarnas kapital. Få material hade också använts: tegel, kalkputs,

Ridhusdelen med den öppna 
takstolen. Foto 1999.
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Takkonstruktionen i ridhuset är mycket 
speciell ur byggnadsteknisk synvinkel 
med spännbockarsom bär tvärs över 
rummet. Den ger också en unik arbets
miljö. Foto 1999.

sten och trä. Det var en bruksbyggnad med en återhållen, spar- 
smakad men medvetet utformad gestaltning.

I ridhusdelen saknades hjärtväggen och man kom in ett stort, 
öppet och solbelyst rum. Denna känsla av rymd och öppenhet borde 
finnas kvar även efter ombyggnaden. Innertaket, som tidigare har 
funnits i ridhuset, saknades och man kunde därför se upp i takkon
struktionen. Så hade emellertid rummet aldrig varit tänkt och vid 
ombyggnaden har därför bjälklaget lagts tillbaka.

Vindarna hade en ännu enklare karaktär än bottenvåningen.
Men även här fanns öppenheten, rymden och den karaktärs- 
skapande trästommen, egenskaper som var viktiga att bevara. 
Takkonstruktionen i ridhuset är mycket speciell med så kallade 
spännbockar i timmer, som bär tvärs över rummet. Det är en
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byggnadstekniskt intressant konstruktion, som även skapar en 
spännande interiör.

Det är dessa egenskaper, öppenheten, rymden, de speciella 
träkonstruktionerna samt enkelheten och tydligheten i helhet och 
detaljer, som varit vägledande för ombyggnadens utformning 
och gestaltning.

Inledningsvis arbetade jag med lokalprogrammet och de olika 
rummens inplacering i byggnaden. Jag provade och utvärderade 
olika alternativ för att utnyttja byggnadens förutsättningar på 
bästa sätt. I den slutliga lösningen har kunskapstorg och bibliotek 
placerats på bottenvåningen i stalldelen. Bottenvåningen i ridhus
delen och hela vindsvåningen utnyttjas för kontorsarbetsplatser. 
Antalet enskilda arbetsrum har begränsats så långt som möjligt 
för att behålla rymden och den öppna karaktären.

De fasta installationerna med hissar, toaletter och städrum har 
samlats i två block som placerats utmed hj ärtväggen i stalldelen 
för att lämna så stor öppen yta kvar som möjligt.

På bottenvåningen görs rumsindelningen med partier av stål, 
ibland helt glasade, ibland med tät fyllning upp till dörrhöjd, för 
att behålla genomblickarna.

I ridhuset görs rumsindelningen med ett antal parallellt ställda 
väggskivor och glaspartier placerade i rummets mittzon, vilket 
ger genomblick tvärs rummet.

Eftersom den planerade rivningen av mellanbjälklaget aldrig 
genomfördes, skär bottenvåningens fönster i stallängan igenom 
den ursprungliga bjälklagsnivån. För att få tillräckligt med dagsljus 
på bottenvåningen har därför bjälklagspanelen höjts utmed lång
fasaderna. Golvbjälkarna är emellertid kvar och bildar ett raster, 
som definierar det ursprungliga rummet.

Vindsvåningen i stallängan har ett upphöjt övergolv för att få en 
rimlig fönsterbröstning.

All kanalisation för ventilation och el/tele har lagts i golvet på 
bottenvåningen, under det upphöjda övergolvet på vindsvåningen 
och på kallvinden under yttertaket för att rummen ska bli så 
opåverkade som möjligt. Det har också varit viktigt för mig att 
den ursprungliga byggnaden hela tiden ska vara lätt att uppfatta. 
Alla tillägg, såväl de byggnadsanknutna som inredningen och 
belysningen, har därför fått ett återhållet formspråk för att 
underordna sig helheten. Materialen är få och samma som de 
befintliga.

Bottenvåningens fönster skär igenom 
det ursprungliga bjälklaget. Foto 1999.
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Ursprungliga träpelare har reparerats och återanvänts så långt 
det varit möjligt och kompletterats med nytillverkade. De murade 
väggarna är putsade med kalkbruk och kalkavfärgade. Träpelarna 
på bottenvåningen har målats med linoljefärg och takbjälkarna med 
limfärg. På vindsvåningen, med sin enklare karaktär, har stommen 
bara rengjorts. Entréerna har golvbeläggning av grå Ölandskalksten. 
Övriga golv är av massiv ek från Visingsö.

En av två trappor till vinden. Foto 1999. Väggdetalj i sadelkammaren på andra våningen. Foto 1999.
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Den 16 juli 1872, Nr 6 Söderberg, 3:e skvadron står det inristat på en av 
väggpanelerna i Östra stallet. Enligt rullorna på Krigsarkivet var gardisten 
Pehr August Erson Söderberg född i Danmarks socken, Uppsala län 
den 22 november 1836. När mönstringen ägde rum den lOjuni 1872 
hade Söderberg tjänstgjort i drygt nio år. Han var ogift, lutheran och hade en 
längd av 5 fot och 8.9 tum. Söderbergs tjänstehäst var en tolvårig svart vallack. 
Personuppgifter: Livgardet till häst arkiv, 3. Skvadron, Rulloroch personal
förteckningar 1855-1875, serie D 1: vol. 3. Foto 1999.
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Markarbete för magasin för arkivalier och böcker. Foto 2003. Taket läggs på det underjordiska magasinet. Foto 2003.

Flyttning av den omfattande 
boksamlingen till de nya 
magasinen. Se även underst 
nästa sida.
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I bibliotekets raritetssamling 
ingår Rosenhanes och 
Hildebrands samlingar.
Den äldsta boken är en 
inkunabel från 1498.
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Kvarteret Krubban
- en dag i november 2004
MONIKA MINNHAGEN-ALVSTEN

Den som i dag vandrar i kvarteret undrar kanske vad som händer innanför murarna. 
Vi gick därför runt med kameran i byggnaderna en dag i november 2004. I kvarteret 
finner man både kommunal och statlig verksamhet. I den västra delen av kvarteret 
driver kommunen förskola och fritidshem. Statens fastighetsverk är hyresvärd för 
Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet och har ett av sina kontor i 
kvarteret. Här bor även en privat hyresgäst.

Barnkläder i entrén till 
förskolan på Styrmans- 
gatan. Foto 2004.

T
anken svindlar när man tänker på hur kvarteret tedde sig för 
snart fyrahundra år sedan. Då var området en lantlig idyll. 
Längre fram under 1800-talet hördes klapprande och 
gnäggande från hundratals hästar. I dag kommer varje dag mellan 

fem- och sexhundra personer till kvarteret - allt från ettåringar 
till handläggare som närmar sig pensioneringen. Då är inte alla 
inräknade som hämtar och lämnar barn, deltar i möten, forskar, 
besöker utställningar eller håller på med byggnadsarbeten.

Många olika yrkeskategorier är i farten och verksamheterna 
förändras ständigt. Den omfattade upprustningen av de statliga 
byggnaderna, som kommer att pågå åtminstone till 2007, medför 
att mycket flyttas runt. Våren 2005 öppnas nya publika lokalerna 
i Östra stallet. Arkiv och bibliotek flyttar dit och på informations- 
torget kan man få hjälp att söka i Riksantikvarieämbetets olika 
register och databaser som rör kulturmiljön. Historiska museet 
intar olika skepnader genom sina skiftande utställningar och i musei- 
byggnaden finns butik och kafé. Det pågår många samarbetsprojekt 
mellan museet och Riksantikvarieämbetet både när det gäller publik 
verksamhet och vård av föremål.

Hyresgästerna i kvarteret har bara en del av sin verksamhet här. 
Det pågår mycket arbete på andra ställen i Storstockholm och 
ute i landet. Man ska heller inte glömma att mycket sker virtuellt 
och är tillgängligt oberoende av tid och plats! Den som vill för
djupa sig kan söka information på www.stockholm.se,www.sfv.se, 
www.historiska.se och www.raa.se
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1. Byggnader - förskola och fritidshem
2. Exercishuset
3. Ridhuset
4. Västra stallet
5. Södra malmgårdsflygeln

6. Östra malmgårdsflygeln
7. Norra malmgårdsflygeln
8. Spiltan
9. Roselius hus

10. Kasernbyggnaden - huvudentré 
till Riksantikvarieämbetet och 
personalingång till Historiska museet

11. Historiska museet - huvudentré
12. Tekniska flygeln
13. Mellanflygeln
14. Östra flygeln
15. Östra stallet

Flygbilden är från 1992.
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Siffrorna i bildtexterna hänvisar till 
byggnaderna på översiktsbilden på 
sidan 97.

1
 Förskolan Styrmangatan

Det har funnits barnverksamhet i kvarteret 
sedan 1936. Då var Kajutan, som ritats av 

arkitekt Hjalmar Westerlund, klar. Byggnaden revs 
2003. Den nuvarande Kajutan är en provisorisk bygg
nad som inrymmer förskola och fritidshem. Förskolan 
Spiltan ligger längs Styrmansgatan och den uppfördes 
1976 närden kommunala barnomsorgen byggdes ut. 
Förskolan Storgatan 23 byggdes 1962 och ligger i den 
sydvästra delen av kvarteret. Drygt tvåhundrafemtio 
barn rör sig i kvarteret Krubban.

Bilden: Här målas det!

2
 Exercishuset. Riksantikvarieämbetet

En viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet är 
att samla och utveckla kunskap om hur man 

praktisk ska bevara byggnader, kyrkliga inventarier och 
museiföremål. I det gamla exercishuset finns myndig
hetens avdelning för vård av byggnader och forn
minnen.

Bilden: En fornvårdare och en byggnadsvårdare 
diskuterar åtgärder för de cirka åttio kulturmiljöer 
Riksantikvarieämbetet förvaltar.

I byggnaden finns förutom kontor den stora data
hallen som är gemensam för Riksantikvarieämbetet 
och Historiska museet.

3
 Ridhuset. Riksantikvarieämbetet

I ridhuset arbetar textilkonservatorerna. 
Verksamheten har stor bredd. Här finns 

kunskap om det mesta från förhistoriska tyg
fragment till moderna kyrkliga textilier. Metod
utveckling och kunskapsförmedling är viktiga 
arbetsuppgifter.

Bilden: Textilkonservator Anna Klint i arbete.
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4
 Västra stallet.

Riksantikvarieämbetet 
och Historiska museet

I Västra stallet finns lokaler för 
posthantering och kontors
service.

Bilden: Dagens post sorteras.
I byggnaden finns också 
konservatorer för sten- och 
muralmåleri. De arbetar bland 
annat med att utveckla metoder 
för konservering av skulpturer, 
portaler, runstenar, puts och 
muralmåleri.

5
 Södra malmgårds-

flygeln. Riksantikvarie
ämbetet

Riksantikvarieämbetet har haft ett 
analyslaboratorium sedan 1930- 
talet. Nu är det inrymt i den södra 
malmgårdsflygeln.

Bilden: Kate Tron ner gör analyser 
med hjälp av ett svepelektron- 
mikroskop.
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6
 Östra malmgårdsflygeln. Riksantikvarieämbetet

I östra malmgårdsflygeln finns den geologiska verksam
heten. Runo Lövendahl (bilden till h.) är ofta ute i fält 

och arbetar med att förhindra skador på sten på byggnader, 
hällristningar och runstenar. I huset sitter också Riksantikvarie
ämbetets specialist på gamla och nya byggnadsmaterial.
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7
 Norra malmgårdsflygeln. Riksantikvarieämbetet

Fotodokumentationen är viktig både för Riksantikvarie
ämbetet och Historiska museet. I norra malmgårds

flygeln, där Riksantikvarieämbetets fotoenhet finns fram 
till januari 2005, pågår bland annat utbildning i digital 
bildhantering med deltagare från hela landet.

Bilden: Lars Kennerstedt föreläser.

8
Spiltan. Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet bevakar kulturmiljöfrågor enligt 
kulturminneslagen i samarbete med kulturmiljövårdare 

runt om i landet. En stor del av myndighetsarbetet bedrivs i det 
gamla officersstallet - Spiltan - som är ombyggt till kontor för 
myndighetens kulturmiljöavdelning.

Bilden: Sammanträde pågår.
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9
Roselius hus. Privatboende/ 
Riksantikvarieämbetet/ 
Statens fastighetsverk

1786 anhöll Olof Roselius om en ny 
värdering av sin fastighet eftersom han 
hade byggt ett nytt hus av sten med 
boningsrum och källare. Byggnaden 
har använts för olika ändamål under 
århundradena men här finns fortfarande 
en bostad, den enda i kvarteret. Resten 
av byggnaden är kontor bland annat 
för delar av Riksantikvarieämbetets It- 
verksamhet och Statens fastighetsverk.

Bilden: Kaj Årén kan spela utan att 
störa några grannar.

Statens fastighetsverk har sitt kontor 
i den låga tillbyggnaden på Roselius 
hus.

Bilden: Fastighetsskötare Stefan 
Gustavsson på väg nerför trappan.
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Riksantikvarie
ämbetet och 
Historiska museet

Kunskapsuppbyggnad är en 
kärnverksamhet för Riksantik
varieämbetet. Genom att bistå 
med expertkunskap och delta 
i forskningsprojekt utvecklar 
myndigheten kunskapen om 
kulturarvet och kulturmiljön. 
Verksledningen sitter i huvud
byggnaden, som kommer att 
rustas upp när arkivet och 
biblioteket har flyttat ut till 
Östra stallet under våren 2005.

Bilden: Riksantikvarie Inger 
Liliequist (till h.) planerar dagens 
arbete tillsammans med sin 
sekreterare Rose-Marie Carling.

n
 Historiska museet

är ett nationellt ansvars
museum för arkeologi 

och kyrklig konst och det härtill 
uppgift att ge perspektiv på sam
hällsutvecklingen och samtiden. 
Det gör man på olika sätt bland 
annat genom utställningar och 
ungdoms- och skolverksamhet. 
Samlingarna sträcker sig över flera 
tusen år från äldsta stenålder till 
1500-talet. Bilddatabaser och 
bildbyrå gör materialet tillgängligt 
i hela landet.

Bilden: Överintendent Kristian 
Berg har utsikt över Rosengården 
från kontoret som ligger i lokaler 
som tidigare användes av Mynt
kabinettet.
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Historiska museet och Riksantikvarieämbetet 
samarbetar i Historisk Salong där angelägna 
ämnen diskuteras.

Bilden: Lokalen ställs iordning för kvällens 
salong.

I butiken finns kopior av föremål, böcker 
och annat med anknytning till museets 
samlingar och utställningar.
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Tekniska flygeln. 
Riksantikvarie
ämbetet och 

Historiska museet

Här finns ateljéer för måleri på 
trä, metall och fotografering. 
Bilden: Håkan Lindberg kon
serverar en målad planka från 
en tidigare stavkyrka i Eke på 
Gotland.

B
Mellanflygeln. 
Historiska 

museet
En flygel förbinder den gamla 
kasernbyggnaden med 
Historiska museet. Den 
mynnar i kaféet.

M
 Östra flygeln. 

Historiska 
museet

Flygeln används för 
museets utställningar.

Östra stallet.

Riksantikvarieämbetet

• — Information och tillgänglighet 
är viktiga ledord i Riksantikvarieämbetets 
engagemang för att stärka kulturmiljöfrågorna 
i samhället. Ombyggnaden av Östra stallet 
är ett viktigt steg mot att myndigheten blir en 
mötesplats som ger möjlighet till informa
tionssökning, samtal och diskussioner.

Bilden: Byggmöte och städning pågår.
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Kvarteret Krubban
från malmgård till myndighet och museum

Det finns få öppna kvarter kvar i Stockholm men 
i kvarteret Krubban på Östermalm kan man vandra 

runt och följa spåren av den historiska utvecklingen.

Under 1600-talet fanns här malmgårdar med 

prunkande trädgårdar. Vid 1800-talets början tog 

militären över området och kasernområdet växte fram 

med stallar, ridhus och ridbanor. Utvändigt är husen 

sig lika men där soldater och hästar vistades är det nu 

kontor. Historiska museet byggdes på 1930-talet för 

att kulturmiljövård och museiverksamhet skulle ligga 
samlat. Östra stallet får från 2005 en publik del som 

inrymmer bland annat arkiv och bibliotek.

ISBN 91-7209-363-3
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