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Förord
Stockholms stadsmuseum har på uppdrag av exploateringskontoret gjort en översiktlig byggnadshistorisk förundersökning av Blasieholmsudden. Med Blasieholmsudden avses här den av
Stockholms stad ägda marken sydost om Hovslagargatan och bakom Nationalmuseum, fram
till Nybroviken, del av Norrmalm 3:43. Till området räknas även nationalmuseitomten, Norrmalm 3:1, men förundersökningens tyngdpunkt ligger på den förra.
Förundersökningen består av en historisk bakgrund till områdets bebyggelsehistoria, ett urval
av äldre kart- och bildmaterial samt nytagna fotografier. Fotograferingen har utförts av stadsmuseets fotograf Ingrid Johansson och övrigt arbete av undertecknad.

Stockholm maj 2011

Hedvig Schönbäck
antikvarie

Tillägg
Stadsmuseet har i mars 2013 fått i uppdrag av exploateringskontoret att göra en separat byggnadshistorisk beskrivning och kulturhistorisk värdebeskrivning av tullpackhuset och de två
varuskjulen på Blasieholmen. Denna bifogas som ett tillägg till den tidigare rapporten över
den så kallade Blasieholmsudden från 2011. I samband med detta har smärre ändringar gjorts
i den äldre rapporttexten för att korrigera några otydligheter.

Stockholm april 2013

Hedvig Schönbäck
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Övre bilden visar Blasieholmsudden med Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och nedre bilden en snedbild över samma område. Nationalmuseums byggnad ligger längst ner. De två byggnaderna till höger är varuskjulen från 1910 och i vinkel med dem ligger tullhuset från 1876. Kokhuset från 1832 ligger vid Hovslagargatan inom fastigheten Sillhovet 4. Utsnitt ur Digitala baskartan, Stockholms stadsbyggnadskontor.
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Inledning
Syfte och avgränsning
Syftet med undersökningen har varit att göra en bebyggelsehistorisk översikt för yttersta delen
av Blasieholmen, framför allt för det område som i dag ägs av Stockholms stad. Till detta har
fogats en beskrivning av de kulturhistoriska värdena. Området, som begränsas av Hovslagargatan, består av två delar, dels Nationalmuseum med den så kallade Museiparken, dels det av
staden ägda området öster och norr om detta. I undersökningen ingår även fastigheten Sillhovet 4 men däremot inte Sillhovet 3.
Beteckningarna för det område som ligger utanför nationalmuseitomten har varit flera under
seklerna. De tomter som funnits här sedan 1640-talet hade först beteckningarna Blasieholmen
97-101 men fick i och med 1810 års nummerordning beteckningarna Blasieholmen 12 för
större delen och 121/2 för det som numera är Sillhovet 4. Större delen har under 1800-talet
också gått under namnet Sillhovstomten. Kajområdet vid den östligaste delen har sedan slutet
av 1800-talet kallats Norra Blasieholmshamnen, medan namnet i dag är Nybrokajen. I följande rapport kallas för enkelhetens skulle hela området inklusive Nationalmuseum för Blasieholmsudden, medan enbart stadens mark följer det gamla tillnamnet och kallas för Sillhovstomten.

Metod och källor
Arbetet har bestått av en genomgång och sammanställning av äldre och nyare litteratur om
området. Den forskning med historiska översikter som är gjord av bland andra F. U. Wrangel
och Emil Hildebrand är huvudsakligen skriven i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet
men får anses vara vederhäftig och tillräcklig för syftet med den här förundersökningen. Några ytterligare undersökningar har därför inte gjorts. Wrangels och Hildebrands genomgångar
saknar dock den modernare historien och här har en kort sammanställning av befintliga uppgifter i olika böcker gjorts. Sammanställningen har kompletterats med kartor och bilder främst
ur Stadsmuseets arkiv. Besiktning med fotografering har gjorts på plats.

Sammanfattning av undersökningen
Blasieholmsudden omfattar det som under slutet av 1700-talet och hela 1800-talet kallades
Sillhovstomten samt den lilla holme, Kyrkholmen, som låg sydväst om den ursprungliga Blasieholmen och som förenades med denna genom utfyllnader av det åtskiljande vattnet vid
tillkomsten av Nationalmuseum. Området har åtminstone sedan 1500-talet varit en marin miljö med anknytning till skeppsbyggeri både i statlig och privat regi. Det har genom tiderna
varit relativt glest bebyggt med hus framför allt för flottans, och under 1700-talet för det privata varvets, räkning. I dag saknas synliga spår av den gamla varvsverksamheten, men vid
byggnadsarbeten och arkeologiska utgrävningar på Blasieholmen har spår påträffats i form av
bland annat skeppsvrak. I det här aktuella området har dock inga mer omfattande utgrävningar
gjorts, men sannolikt finns äldre lämningar.
En stor brand 1822 ödelade större delen av bebyggelsen och hela området kom i stadens ägo.
Åren efter branden byggde staden upp några av de äldre byggnaderna samtidigt som nya kom
till för Sillhovets räkning. Alla hus utom ett revs senare under århundradet och det äldsta bevarade huset är i dag det så kallade kokhuset, uppfört av staden 1830–1832. Under andra hälften av 1800-talet blev Blasieholmen en betydelsefull hamn för utrikeshandeln. Större kajarbeten vidtogs med bland annat stensättning, och för tullens räkning uppfördes tullhuset 1876 och
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två varuskjul 1910. Alla dessa tre byggnader är bevarade. Det fanns också en hamnkran, som
syns på äldre fotografier, men den försvann någon gång under 1900-talet.
När Nationalmuseum var färdigt 1866 började också anläggandet av den angränsande park
som har fått namnet Museiparken. Den bevarar i dag en stor del av sin struktur och karaktär.

Blasieholmsudden sedd från Nordiska museets tak. Här syns Museiparkens grönska, tullhuset med sin gula putsfasad och de två rödfärgade varuskjulen från 1910. Foto Göran Fredriksson 2011, SSMDIG010776.
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Kulturhistoriskt värde
Hela miljön på den så kallade Sillhovstomten med kajen och de bevarade byggnaderna – kokhuset från 1832, tullhuset från 1876 och varuskjulen från 1910 – är viktig för förståelsen av
Stockholm som sjöstad, handelsstad och huvudstad. I dag finns mycket lite kvar av den äldre
tidens hamn- och sjöfartsmiljöer, men de områden som finns, till exempel på Skeppsholmen,
Beckholmen, Stadsgården eller Värtan, ger tillsammans värdefulla inblickar i Stockholms
historia och förändring.
Blasieholmsudden är en del av de bevarade marina miljöerna runt Nybroviken och Strömmen,
som Beckholmen, Skepps- och Kastellholmen och Skeppsbron. Dessa skiljer sig från varandra
och har var och en sina historiska förutsättningar. Tillsammans bildar de emellertid en kedja
som tydliggör vattnets och sjöfartens betydelse för Stockholms historia. Samtidigt har hela
Blasieholmen en direkt historisk koppling till Skeppsholmen som, efter nära hundra års
varvsverksamhet i kronans regi, ersatte Blasieholmen som flottstation på 1640-talet.
Kokhuset från 1832 är den enda rest som finns kvar från den äldre varvs- och hamnverksamheten, och byggnaden är viktig för förståelsen av kontinuiteten. Det är också ett av få hus bevarade från en period när byggnadsverksamheten i staden var liten. I övrigt bär miljön på Blasieholmsudden i dag tydliga spår av det sena 1800-talets hamn- och tullverksamhet och få
förändringar har gjorts sedan tullhuset och senare varuskjulen uppfördes. Tullhuset från 1870talet och de senare uppförda varuskjulen visar bland annat på industrialiseringens betydelse
och hur Stockholm blev en storstad med ökade handelsförbindelser. Samtidigt representerar
de tillsammans med övriga bevarade tullhus i Stockholm – från 1700-talet till 1900-talet olika skeden i tullens verksamhet och förändringar av handeln med varor.
Till områdets särprägel hör också att det är en av få miljöer där innerstadens täta bebyggelse
så nära samspelar med den äldre hamnverksamheten; övriga områden ligger i allmänhet mer
avskilt från stadsbebyggelsen. Här är det möjligt att förstå hamnens historiska betydelse för
och påverkan på både stadsbilden och stadslivet. Karaktäristiskt för området är även den stensatta kajen som med sin skarpskurna linje binder samman Blasieholmen med övriga kajer runt
Nybroviken och Strömmen vilka skapar en enhetlig och tydlig gräns mot vattnet.
Nationalmuseum har stort arkitektur- och byggnadshistoriskt värde och representerar dels
1800-talets omfattande byggande av institutioner av olika slag men också Stockholms framväxt till en modern huvudstad, där offentliga museiinstitutioner var ett av många inslag. Museiparken, som har kvar stora delar av sin ursprungliga struktur och karaktär, visar på stadens
ambitioner i slutet av 1800-talet att skapa offentliga parker och grönska i staden.
Av de enskilda byggnaderna har Nationalmuseums huvudbyggnad och kokhuset från 1832
synnerligen stort kulturhistoriskt värde och är blåklassificerade enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Tullhuset och varuskjulen är grönklassificerade, vilket innebär att de
har stort kulturhistoriskt värde, medan Nationalmuseums tillbyggnad från 1961 är gulklassificerad med visst värde.
Hela Blasieholmen ligger inom fornlämning RAÄ 103 där kulturlager och bebyggelselämningar från medeltid och senare kan påträffas. För att få schakta inom ett fornlämningsområde
måste tillstånd enligt kulturminneslagens 2 kap. 12§ inhämtas från länsstyrelsen.
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Kok- och våghuset har en särpräglad och välbevarad utformning med bl.a. de stora, sandstensskodda öppningarna mot Hovslagargatan. Förutom de sekundärt insatta fönstren i dessa öppningar förefaller övriga fönster
vara ursprungliga med dekorativt utformade beslag av en typ som var vanlig vid tiden och åtminstone bitvis
äldre glasrutor. Foto IJ, SSMDIG012785.

Varuskjulen från 1910 har i huvudsak kvar sin ursprungliga utformning med panelklädda väggar, stora skjutdörrar, småspröjsade överljusfönster och dekorativt utformade takstolstassar. Fönstren i det nedre partiet är
dock mer sentida. Under asfalten skymtar en äldre markbeläggning av sten. Foto IJ, SSMDIG012798.
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Det södra varuskjulet har fått senare, förhöjda partier. De har dock samma utformning med bl.a. profilsågade
takstolstassar som den äldre delen och förändringen bör ha skett rel. snart efter uppförandet. Foto IJ,
SSMDIG012801.

Tullhusets norra fasad med tidstypiska rundbågar och putsomfattningar vid fönster och dörrar. Foto IJ,
SSMDIG012787.
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Tullhusets södra fasad har en annorlunda utformning med rakt avslutade fönsteröppningar i mittpartiet.
Här finns äldre markbeläggning av sten av lite olika typer och möjligen olika ålder. Foto IJ, SSMDIG012793.

Museiparken mellan Nationalmuseum och kv. Sillhovet. Foto IJ, SSMDIG012776.

12

Till Blasieholmsuddens få nyare tillskott hör Nationalmuseums annex från 1961 utmed Museikajen (överst) samt
några elstationer och en barackbyggnad i områdets mitt i förlängningen av Blasieholmsgatan (underst). Foto IJ,
SSMDIG 012805 och 012810.
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Historisk översikt
Blasieholmen och Kyrkholmen
Det nuvarande Blasieholmen bestod tidigare av två holmar: en större som avskildes från
Norrmalm genom den så kallade Näckströmmen (strax nordväst om nuvarande Arsenalsgatan) och en mindre sydväst om den större holmen. Det äldsta kända namnet på den större ön
är Käpplingen och är belagt sedan medeltiden. I mitten av 1500-talet bytte den namn till
Skeppsholmen när den kungliga skeppsgården flyttades hit från slottet på andra sidan Strömmen. När ett nytt varv anlades på nuvarande Skeppsholmen under 1640-talet blev namnet en
kort period Gamla Skeppsholmen för att senare under 1600-talet allt mer övergå till Blasieholmen. Den lilla ön sydväst om denna holme kallades först Myntholmen men fick på 1600talet namnet Kyrkholmen eftersom amiralitetet uppförde en kyrka på platsen 1634.
Fram till mitten av 1500-talet var nuvarande Blasieholmen i princip obebyggd. Det tillhörde
under medeltiden S:ta Klara nunnekloster men drogs in till kronan vid reformationen. På
1550-talet flyttade den flottstation och det varv som Gustav Vasa hade anlagt nedanför slottet
successivt över till Blasieholmen, dåvarande Skeppsholmen, och en trähusbebyggelse växte
fram för flottans räkning. Stapelbädden där bland annat regalskeppet Vasa byggdes låg sannolikt i nuvarande Stallgatans förlängning mot Nybroviken.1
Kartorna ända fram till 1640-talet visar en sparsam bebyggelse med 3–4 större byggnader. För
det område som här kallas Blasieholmsudden saknas på dessa kartor angivelser för någon bebyggelse. På holmen intill uppfördes på 1630-talet en träkyrka för flottans anställda samtidigt
som en större stenbyggnad uppfördes vid nuvarande kvarteret Fersenska terrassen för amiralitetet. När varvet och flottstationen flyttades till nuvarande Skeppsholmen på 1640-talet bebyggdes Blasieholmen istället med flera adelspalats i området vid Blasieholmstorg genom
frikostiga donationer från drottning Kristina. I samband med detta reglerades den här delen av
Blasieholmen med regelbundna kvarter och raka gator och blev den förnämsta stadsdelen vid
sidan av Riddarholmen. Näckströmmen, som skilde Blasieholmen från Norrmalm, fylldes
igen i slutet av 1600-talet.
Genom ytterligare utfyllnader i vattnet har Blasieholmen ökat i yta, vilket framgår av kartan
på sidan 15. Som ett led i stadens ambitioner att ordna staden påbörjades i slutet av 1700-talet
arbetet med att snygga till strandlinjen och att anlägga stensatta kajer utmed Blasieholmen.
Den västra strandlinjen, vid inre delen av Strömmen, fick en stensatt kaj i början av 1800-talet
medan kajerna utmed resten av strandlinjen inte kom till förrän betydligt senare under 1800talet.
Vid regleringen av Blasieholmen omkring 1650 blev den södra delen av Blasieholmen inte
lika ordnad som övriga delen. När F. U. Wrangel 1894 gav ut sin bok Blasieholmen och dess
innebyggare, som är en historisk genomgång av fastighetsägare och byggenskap, skrev han
lite raljerande att ”Denna delen av Blasieholmen är på samma gång den minst intressanta som
den svåraste att redogöra för. Den har tidtals egts endast af tvenne personer, sedan af en, samt
snart derefter delats i femtiosjettedelar; derpå åter förenats på en hand för att slutligen på nytt
delas.”. Att området skulle vara ointressant får stå för Wrangel, men att ägoförhållandena och

1
2

Se bl.a. Hjulhammar 2010, s. 75–77.
Fylligare fastighetshistorik finns i Wrangel 1894, s. 148-166 och Hildebrand 1913, s. 91-126.
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fastighetshistoriken är en aning snårig är riktigt. Det finns ingen anledning att här gå in på
detaljer utan bara kort redogöra för områdets förändringar fram till i dag.2

Karta som visar hur strandlinjen
har flyttats ut genom utfyllnader i
vattnet runt Blasieholmen. Här
syns också vrakrester som har
påträffats vid grävningar på
Blasieholmen. SSM:s arkiv.

Blasieholmsudden
På en karta över Blasieholmen från omkring 1650 finns söder om nuvarande Hovslagargatan
två oregelbundna tomter som tillhörde amiralen Herman Fleming och sekreteraren Lars Cantersten. Senare under 1600-talet kom Herman Flemings bror Lars Fleming att äga hela området, det vill säga även Canterstens tomt. Hur det var bebyggt är oklart men kartor och utsikter
från slutet av 1600-talet redovisar en förhållandevis låg bebyggelse med endast 3–4 mindre
byggnader. Lars Fleming lät enligt Wrangel i alla fall uppföra en kvarn, på Petrus Tillaeus
karta från 1733 kallad Holmkvarnen. Den ska ha legat ungefär på den plats där fastigheterna
Sillhovet 3 och 4 nu ligger. Det bör också i slutet av 1600-talet ha funnits rester av flottans
verksamhet och Wrangel antar att Fleming bedrev någon sorts varvsverksamhet här.

2

Fylligare fastighetshistorik finns i Wrangel 1894, s. 148-166 och Hildebrand 1913, s. 91-126.
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Regleringen av Blasieholmen
omkring 1650. Längst ner till
höger ligger Kyrkholmen och
ovanför syns spetsen på holmen med Flemings och Canterstens oregelbundna tomter.
Ur Råberg 1987, s. 53.

Blasieholmsuddens enkla bebyggelse 1698 med Flemings kvarn t.v. och Holmkyrkan mitt i bilden t.v. om bron
till Skeppsholmen. J. van den Aveleen efter en teckning av Erik Dahlberg, refoto SSM F30796.

Flemings efterlevande sålde 1723 området till handelsmannen Johan Classon. Han och hans
son drev under en stor del av 1700-talet ett skeppsvarv på platsen. Från den här tiden finns
motstridiga uppgifter om bebyggelsen på tomten. Brandförsäkringarna från 1758 fram till
början av 1800-talet tar endast upp fem byggnader, medan en karta från 1765 redovisar en
betydligt tätare bebyggelse. Först från 1810 blir brandförsäkringarna mer utförliga och tar upp
ett trettiotal större och mindre hus, bodar och plank. Om de mindre byggnaderna inte försäkrades 1758 eller om en omfattande nybyggnad skett omkring sekelskiftet 1800 har inte varit
möjligt att utreda i det här sammanhanget.
När sonen Johan Classon fick ekonomiska problem på 1780-talet kom tomten så småningom i
grosshandlare Falcks ägo och sedermera i hans änkas. Viss nybebyggelse tycks ha skett under
16

deras tid, bland annat uppfördes ett större bostadshus i två våningar med två flyglar på tomtens västra del vid kanalen mot Kyrkholmen (se 1822 års karta). Detta hus förefaller ha varit
det mest påkostade som dittills byggts på tomten. Från 1790-talet och framåt använde staden
en del av tomten till upplagsplats för sill och andra saltade produkter och området fick då
namnet Sillhovet.
På den intilliggande Kyrkholmen fanns förutom kyrkan några ytterligare byggnader som
framför allt var uppförda under senare delen av 1700-talet, bland annat ett antal salustånd, ett
fiskarhus och stadens norra slakthus. I början av 1800-talet byggdes även ett skolhus på holmen.
Vid en stor eldsvåda 1822 tycks alla byggnader på Sillhovstomten ha brunnit ner inklusive
kyrkan och flera av de andra byggnaderna på Kyrkholmen. Några byggnader återuppfördes
emellertid igen, som det stora bostadshuset, men nu fick det funktionen som magasinshus. År
1824 köpte staden hela det gamla Sillhovet utom det som nu är fastigheten Sillhovet 3 som
fortsatt var i privat ägo. Även Kyrkholmen, där staden dittills hade arrenderat marken av kronan, kom i stadens händer genom att Kungl. Maj:t i samband med köpet av Sillhovstomten
skänkte Kyrkholmen till staden.

Kopia av karta från 1765 som visar bebyggelsen på Classons varv och på Kyrkholmen. Här tycks bebyggelsen
vara omfattande, men i brandförsäkringen 1758 beskrivs endast fem byggnader. Möjligen är många av kartans
markeringar olika konstruktioner och anläggningar för varvsverksamheten som inte ingick i brandförsäkringen.
Ur Hildebrand 1913, s. 100.
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Karta över Sillhovet
och Kyrkholmen efter
branden 1822. Av det
fåtal byggnader som
redovisas stämmer
ingen överens med
1765 års karta. Byggnaden som är markerad med A är det vid
branden relativt nyuppförda bostadshuset med
sina flyglar som återuppbyggdes eftereldsvådan. SSA, Stadsbyggnadskontorets
kartor och ritningar,
Församlingsritningar,
Jakob 11–12.

Efter stadens köp av Sillhovet uppfördes bland annat några magasin, en tackjärnsvåg, ett
krönhus, ett våg- och kokhus samt flera bryggor. Kokhuset, som är det enda som finns kvar,
byggdes 1830–1832 efter ritningar av stadsarkitekten Carl Christoffer Gjörwell. Huset var i
två våningar med i bottenvåningen ett kokrum och ett rum med en våg samt två kontor för
Sillhovet respektive vågen. Övervåningen innehöll en bostad med sal, förmak, sängkammare,
pig- och barnkammare samt ett kök.3 I början av 1900-talet fungerade byggnaden som hamnfogdekontor och i dag hyrs den ut framför allt som kontor.4
I dag finns inga synliga rester av den äldre varvsverksamheten. Vid grävningar har dock flera
vrakrester påträffats på nuvarande Blasieholmen dock inga i det nu aktuella området. Marinarkeologen Markus Hjulhammar säger dock att ”det finns flera äldre observationer som tyder
på goda förutsättningar för att i framtiden hitta betydande marinarkeologiska lämningar från
varvstiden på den relativt oexploaterade ön, t.ex. vid Museiparken.”.5

3

Sjöberg 1994, s. 303. Här finns också en ritning från 1830 över huset. För en beskrivning se även brandförsäkring för fastigheten Blasieholmen 12 ½ år 1833;1303. Med kokhus avses i det här sammanhanget ett hus där de
sjöfarande kunde laga mat m.m. Kokhus var inte ovanligt i hamnarna där man med tanke på brandfaran ville
undvika öppen eld ombord på fartygen.
4
I byggnaden finns en kakelugn deponerad ur SSM:s samlingar.
5
Hjulhammar 2010, s. 76.
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Kyrkholmen och Blasieholmen sedda från Skeppsholmen 1845. Ljustryck efter C. J. Billmarcks panorama. Bostadshuset med sina flyglar reser sig över övrig bebyggelse på udden. Här syns också kanalen som ännu inte har
fyllts igen. Refoto SSM Fa 46572.

Utsnitt ur karta från 1848. Längst ner på Sillhovstomten ligger tackjärnsvågen. Ovanför syns bostadshuset med
sina flyglar, av staden återuppfört som magasinsbyggnad. Våg- och kokhuset ligger längst upp i hörnet av Hovslagargatan och den lilla gränden.
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Tullhuset och hamnmagasinen
Vattenvägarna var i äldre tid den bästa och snabbaste transportvägen för varor. Fram till 1860talet passerade sjöburet utrikesgods tullpackhuset vid Skeppsbron, uppfört på 1780-talet efter
ritningar av Erik Palmstedt. Under andra hälften av 1800-talet ökade trafiken både till lands
och till sjöss dramatiskt, bland annat genom den snabba industrialiseringen, och på 1870-talet
öppnade nya hamnar och tullhus på Riddarholmen och Blasieholmen, vid Stadsgården, och i
Värtan.6 År 1919 öppnade Frihamnen och fram till mitten av århundradet tillkom ytterligare
byggnader för tullens verksamhet. Under andra hälften av 1900-talet har både hamnens och
tullens inriktning och arbetssätt förändrats och de gamla byggnaderna har antingen rivits eller
funnit nya användningsområden.7
Tullhuset på Blasieholmen uppfördes 1876 efter ritningar av Axel Fredrik Nyström men verksamheten öppnade redan två år tidigare. Ungefär samtidigt stensattes även kajen mot Nybroviken och alla de bryggor som funnits tidigare försvann. Blasieholmshamnen var betydande
och vid sekelskiftet 1900 dirigerades merparten av utrikestrafiken hit; genom denna tull passerade bland annat 80% av kaffeimporten till Stockholm. Med tiden blev hamnen dock för
liten för de allt större fartygen och avdelningen stängde 1942 för att helt dras in 1962. I dag
fungerar byggnaden som kontor och hyrs ut av Stockholms stad.
De båda varuskjul som ligger söder om tullhuset byggdes 1910 på uppdrag av Hamnstyrelsen.
Byggmästare var J. A. Hess och skjulen gjordes i en enkel träkonstruktion på betongplintar
med tak av svartplåt. Varje skjul hade tolv skjutportar och varsitt stort rum med öppen takstol
och golv av tuktad sten. I ett av hörnen fanns också ett litet expeditionsrum.8
Flera av de gamla tullhusen från slutet av 1800-talet i Stockholm har rivits, men de som finns
kvar visar ändå på tullens och handelns historia och förändring från 1700-talet fram till i dag.
Kvar finns bland annat Palmstedts tullpackhus på Skeppsbron tillsammans med tullpaviljongerna på Skeppsbrokajen, uppförda på 1940-talet. Vid stadsgården ligger bara Stora tullhuset
från 1910 kvar medan flera andra tull- och packhus har rivits. I Frihamnen finns bland annat
tullhusen från 1919, uppförda i trä.

6

Uppgifter om tullen och tullens byggnader är om ingenting annat anges hämtade ur Bengtsson & Berggren
1991.
7
Av landtullens byggnader finns i dag bl.a. kvar tullhuset på Blockhusudden från 1729 med inspektorsbostaden
från 1760-talet, de två tullstugorna vid Norrtull och tullhuset på Långholmen.
8
Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtanden och memorial år 1911, bih n:r 96, s. 34–35,
Stockholm 1912.
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Tullhuset på Blasieholmen omkring 1900. Foto SSM E27716.

Varuupplag vid Norra Blasieholmshamnen omkring 1900. På kajen står en hamnkran
som senare har tagits bort. Refoto av vykort i SSM:s samlingar.
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Ett av de nyuppförda varuskjulen med sina skjutportar. Foto från 1910, SSM D6891.

Interiör från ett av varuskjulen
med stenlagt golv och öppen
takstol. Foto från 1910, SSM
D6890.
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Nationalmuseum och museiparken
Efter branden 1822 fanns slakthuset och fiskarhuset från 1700-talet kvar på Kyrkholmen medan träkyrkan från 1630-talet och andra byggnader förstörts av elden. På 1840-talet beslutades
att ett nytt museum för statens samlingar av i huvudsak konst skulle byggas på platsen. Först
20 år senare, 1866, kunde Nationalmuseum invigas som ett av världens första offentliga
konstmuseer. I samband med dessa arbeten stensattes kajen mot Strömmen, och kanalen som
skilde Blasieholmen och Kyrkholmen åt fylldes igen.
Museiparken norr och öster om Nationalmuseum färdigställdes 1879, men planeringen hade
börjat drygt tio år tidigare i samband med att museet blev färdigt. Parken anlades på utfyllnaden av den gamla kanalen, och 1867 hade J. P. Molins skulptur Bältesspännarna kommit på
plats mellan museibyggnaden och nuvarande kvarteret Sillhovet. Därefter skedde vissa arbeten genom Fredrik Wilhelm Scholanders försorg med hjälp av Hagas trädgårdsmästare N. J.
Ericson. Under 1880-talet tillkom ytterligare skulpturer: Yngling med sköldpadda av John
Börjesson och Fosterbröderna av Theodor Lundberg.9 Den struktur parken fick på 1860- och
1870-talet med grönytor och gångar har senare delvis förenklats eller försvunnit. Delen mellan museet och kvarteret Sillhovet är dock i princip intakt medan framför allt södra delen bakom byggnaden har lagts igen, bland annat i samband med den tillbyggnad av Nationalmuseum
med ett långsmalt annex som gjordes 1961.

Plan över Museiparken, utställd på 1897 års utställning. Refoto SSM F22720.

9

Asker 1986, s. 48. Tyvärr saknas källhänvisningar och bl.a. Scholanders arbete med parken har inte närmare
kunnat utredas inom ramen för denna förundersökning. För 1879 års arbeten se även Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtanden och memorial år 1880, bih n:r 30, s. 25.

23

Museiparken år 1905 med Nationalmuseum t.h. och kv. Sillhovet t.v. Foto A. Blomberg, SSM E3219.
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Inledning
Stadsmuseet har i mars 2013 fått i uppdrag av exploateringskontoret att göra en separat byggnadshistorisk beskrivning och kulturhistorisk värdebeskrivning av tullpackhuset och de två
varuskjulen på Blasieholmen. Denna bifogas som ett tillägg till den tidigare rapporten över
den så kallade Blasieholmsudden från 2011. I samband med detta har smärre ändringar gjorts
i den äldre rapporttexten för att korrigera några otydligheter.
I den första rapporten från 2011 redovisas de tre byggnaderna kortfattat. I det nu gjorda arbetet har en utförligare efterforskning gjorts som också kompletteras med nytagna fotografier
över några interiörer. Blasieholmsuddens kulturhistoriska värde har beskrivits i den tidigare
rapporten med en översiktlig redovisning av byggnadernas värde. Här görs nu en något mer
utförlig beskrivning av värdet med utgångspunkt från den gjorda undersökningen.
Som grund för arbetet ligger framför allt bygglovsritningar i byggnadsnämndens arkiv där
förändringar kan följas. På Stockholms stadsarkiv finns nybyggnadsritningar i byggnadskontorets arkiv och den så kallade nya samlingen. Även Arkivet för trafikkontoret och exploateringskontoret, det så kallade Tk-arkivet, som bland annat förvaltar före detta gatu- och fastighetskontorets ritningar har undersökts men har visat sig innehålla förhållandevis lite. I stadsmuseets fotosamling finns bilder på de nybyggda varuskjulen från 1910 och ett äldre foto på
tullhuset, men i övrigt finns förvånansvärt få bilder. Ritningar, fotografier och annat material
kan finnas hos AB Stockholms hamn respektive Tullmuseum, men det har inte rymts inom
tidsramen att undersöka detta.

Tullhusets byggnadshistorik
Med industrialiseringen av Sverige under 1800-talets andra hälft ökade Stockholms befolkning dramatiskt och mängden varor som skulle fylla de många nya invånarnas efterfrågan
likaså.10 Samtidigt förändrades fartygen från segelskutor till mer effektiva ångmaskinsdrivna
båtar. Stockholm var Sveriges största importhamn och godset skulle packas upp, sorteras,
vägas och magasineras innan det nådde kunderna. Behovet av nya hamnar och tullplatser där
varor kunde tas emot och förtullas var stort. Tullavdelningen på Blasieholmen öppnade 1874.
Till Norra Blasieholmshamnen kom fartyg bland annat från Tyskland och Danmark. Merparten av huvudstadens import av kaffe kom den här vägen liksom en hel del industrigods. När
trafiken ökade under 1900-talet och fartygen blev större stängdes tullen på Blasieholmen på
1940-talet men det dröjde till 1962 innan tullavdelningen helt drogs in.
Tullhuset på 1870-talet

Tullhuset på Blasieholmen var färdigt 1876 och uppfördes i regi av Tullverket men bekostades ekonomiskt av Stockholms stad. Ritningarna var gjorda av arkitekten Axel Fredrik Nyström som låg bakom byggnader som Johannes brandstation, gamla riksarkivet på Riddarholmen och flera kyrkor i landet. Byggnaden fick en långsträckt form med ett högre mittparti
och en lägre flygel på var sin sida. Fasaden formades i tidens moderna nyrenässansstil med
höga rundbågiga fönster, pilastrar och kraftiga lister i puts samt ett flackt tak. Den nedre delen
av mittpartiet putsades medan den övre lämnades med synligt tegel.

10

Följande stycke bygger på Berggren 2000, s. 110–117.
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I 1879 års brandförsäkring beskrivs det nybyggda tullhuset.11 Mittpartiet hade tjocka yttermurar med invändiga förstärkningspelare. Bottenplanet bestod av ett packhus med golv av gatsten, höga bröstpaneler på väggarna och putsade väggar ovanför. Mot norr och söder fanns
järnbeslagna ytterportar, och till de båda flyglarna ledde fem järndörrar. Fönsterluckorna på
insidan var också av järn. I rummet fanns urverk med visartavlor över de båda ytterportarna.
Rummet var öppet upp till taket som hade stödjande järnstag. Östra flygeln hade en förstuga
med plant stengolv, socklar, oljemålade väggar och tre kontor - varav två var klosetter - samt
två tamburer med socklar och oljemålade väggar. Här fanns ytterligare fyra rum med kakelugnar, bröstpaneler, oljemålade väggar, invändiga järnluckor och två garderober. I västra flygeln fanns en förstuga med planstensgolv, socklar oljemålade väggar och en klosett, ett rum
med kakelugn, bröstpaneler, oljemålade väggar och fönsterluckor av järn samt fyra magasin
med cementgolv, fotpaneler och limfärgade väggar, tre av dem med fönsterluckor av järn.
Yttertaket var täckt med galvaniserad järnplåt.
Sammanfattningsvis ger beskrivningen bilden av ett funktionellt och robust hus med ett stort,
öppet rum i mitten. Golvet av gatsten, järndörrarna och fönstrens järnluckor skvallrar om både
brand- och inbrottsskydd. Flyglarna hade ett antal mindre rum, flera av dem inredda med
bröstpaneler och kakelugnar, som fungerade som kontor för tullens tjänstemän. Den västra
flygeln tycks däremot ha haft mer av magasinskaraktär med cementgolv.
Senare förändringar

Tullhuset byggdes 1938 om med ett mindre, invändigt entresolplan mot söder i mittpartiet för
expeditionslokaler. Det nya planet hade väggar mot rummet och ett bjälklag av betong som
bars upp av tre betongpelare. Rummen var ordnade utmed en korridor med kalkstensgolv och
hade mestadels glasade mellanväggar. Byggnaden fick samtidigt en ny fasadutformning mot
söder med moderna fönster till de nya kontoren. En ny entré gjordes från söder med en invändig kalkstenstrappa till övre planet. Invändigt byttes golvet i det stora rummet i mitten från
gatsten till cement.12 Enligt brandförsäkringen från 1939 hade flyglarna fortfarande i huvudsak samma indelning och inredning som 1879 men kakelugnarna nämns inte och kan ha tagits
bort redan nu. Södra fasaden har fortfarande i dag det utseende den fick vid den här ombyggnaden och invändigt finns flera detaljer bevarade, som dörrar och trappan av kalksten.
År 1953 inrättades en bensinstation för BP i den låga delen mot väster. Utanför byggnaden
uppfördes ett skärmtak som skydd för pumparna och inne i huset inreddes en kassa, pumprum, pannrum med mera. I det gamla magasinsrummet i mitten byggdes ett par år senare en
servicehall för biltvätt och reparationer. År 1961 fick BP byggnadslov för två skjutportar i
mittpartiet mot Hovslagargatan. Samtidigt fick den nuvarande invändiga spiraltrappan sin
plats.
En mer omfattande inredning till kontor tycks ha skett i slutet av 1970-talet då hela mittpartiet
entresolerades. Flera ombyggnader har gjorts sedan dess, huvudsakligen invändigt. I den östra
flygeln finns dock i dag några få spår av den ursprungliga inredningen med enkla bröstpaneler, dörrar och dörrfoder. I övrigt präglas interiören av senare tiders förändringar.

11
12

Brandförsäkring för fastigheten Blasieholmen 12, Brk 1879;2189.
BNA bygglovsritningar och Brk, beskrivning 6.6 1939.
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Varuskjulens byggnadshistorik
Blasieholmens varuskjul uppfördes 1909–1910.13 Ritningarna utfördes av stadens byggnadskontor för hamnens räkning. Planeringen för byggnaderna tycks ha börjat några år tidigare
samtidigt som liknande varuskjul skulle uppföras på Riddarholmen. Av ritningsmaterialet i
stadsarkivet framgår att staden tycks ha vänt sig till Lübeck för inspiration. Ett antal ritningar
över förrådsbyggnader från den tyska stadens hamnar finns samlade i arkivet och vissa drag,
som de spröjsade fönsterbanden högst upp och skjutportarna, kan kännas igen i Blasieholmens
varuskjul.
De båda varuskjulen gjordes i en enkel träkonstruktion på betongplintar med tak av svartplåt.
Varje skjul hade tolv skjutportar och varsitt stort rum med öppen takstol och golv av tuktad
sten. I ett av hörnen fanns också ett litet expeditionsrum.14
Södra varuskjulet byggdes på med en våning 1938–1939. Påbyggnaden gjordes över byggnadens mittparti med en annan takvinkel, och i mitten mot sjösidan gjordes en indragen lastplattform. Detaljutformningen med takstolstassar, fasadmaterial och fönsterutformning gjordes i
enlighet med den äldre byggnaden. Invändigt gjordes ett mellanbjälklag med ett enkelt brädgolv. Lokalerna användes vid den här tiden som förråd av Kalmar ångkvarn och Trelleborgs
ångkvarn.
Båda skjulen har under 1900-talets senare årtionden byggts om invändigt genom en konstruktion med ”hus i hus”, där moduler har ställts in innanför ytterväggarna utan att nämnvärt påverka dessa. Även norra varuskjulet har fått ett mellanbjälklag men bara över en del av huset.
I mittpartiet kan den ursprungliga konstruktionen med öppen takstol och stenlagt golv fortfarande upplevas. I byggnadernas nedre delar har nya fönster och några entréer tillkommit medan ytterpanel, skjutportar och den övre delens fönsterband och takstolstassar fortfarande är
ursprungliga. Södra byggnaden innehåller i dag mekanisk verkstad och större förrådsutrymmen. Den norra byggnaden är till största delen inredd till kontor.

Kulturhistoriskt värde
Tullhuset
Blasieholmens tullhus från 1876 har kvar sin volym från byggnadstiden med ett högre mittparti och två flyglar. Fasaden mot Hovslagargatan har i huvudsak kvar sin utformning från
byggnadstiden medan fasaden mot Blasieholmskajen förändrades på 1930-talet. Invändigt är
den östra flygeln mest välbevarad med viss bevarad planlösning och inredningsdetaljer som
bröstpanel och några dörrar med foder. Den en gång öppna varuhallen i mitten har helt byggts
om från 1930-talet och framåt med entresolvåning och inredning för kontorsändamål. Även
den västra flygeln är i princip helt förändrad.
Byggnaden var en del av det tullsystem som hade månghundraåriga anor i stadens och landets
historia. Trots de många förändringarna påminner den ännu om detta system som en gång var
en viktig del av den svenska ekonomin och handeln. Den illustrerar också Stockholms position som en av landets mest betydelsefulla hamnstäder liksom stadens unika karaktär av sjöstad.
13

SSA, Byggnadskontoret, Hamnens kart- och ritningssamling, låda 45:3658.
Stockholms stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtanden och memorial år 1911, bih n:r 96, s. 34–35,
Stockholm 1912.
14

27

Tillägg till rapport mars 2013

Varuskjulen
Varuskjulen som uppfördes 1909–1910 är förvånansvärt väl bibehållna med tanke på deras
karaktär av enklare magasinsbyggnader. Det södra skjulet fick en påbyggnad på 1930-talet
med en utformning som anpassades till den ursprungliga byggnaden. I övrigt är exteriörerna
med panel, fönster, skjutportar samt takkonstruktioner med fint arbetade takstolstassar i huvudsak i ursprungligt skick, förutom smärre förändringar som några nya fönster och dörrar.
Invändigt är de en gång öppna skjulen förändrade genom senare mellanväggar och inredning.
I norra byggnaden finns dock fortfarande ett parti med öppen takstol och gatsten på marken.
Precis som tullhuset illustrerar varuskjulen tullens historia liksom Stockholms funktion som
handels- och sjöstad. Skjulen är också kulturhistoriskt intressanta eftersom den här typen av
äldre, enkel och funktionell bebyggelse till största delen har rivits i Stockholm i allmänhet och
i innerstaden i synnerhet. De kan alltså fortfarande berätta en historia och representera en
byggnadstyp som till stor del har försvunnit. Innerstadens mångfald skulle bli fattigare utan
byggnader av det slaget.
Sammanfattningsvis är tullhuset och varuskjulen mycket betydelsefulla för förståelsen av
Stockholms och Sveriges merkantila och maritima historia. Sjöfarten och hamnen var förutsättningarna för stadens uppkomst och utveckling men mycket har i dag försvunnit som kan
påminna om den långa historien. Tullhuset och varuskjulen visar även på industrialiseringens
betydelse under 1800-talets andra hälft och hur Stockholm blev en storstad med ökade handelsförbindelser. Samtidigt representerar de tillsammans med övriga bevarade tullhus i Stockholm – från 1700-talet till 1900-talet - olika skeden i tullens verksamhet och förändringar av
handeln med varor. Alla tre byggnaderna är ett fint miljöskapande inslag på Blasieholmen och
bidrar både till upplevelsen av och kunskapen om stadens långa beroende av vattnet.
Byggnaderna är markerade med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.
Det betyder att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. För sådan bebyggelse kan PBL (Plan- och bygglagen) 8:e kap, 13, 14
och 17 §§ tillämpas, vilket innebär att bebyggelsen inte får förvanskas, att underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värden, att underhållet
ska utföras så att de särskilda värdena bevaras, att ändringar ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt med tillvaratagande av byggnadens kulturhistoriska
värden. Stadsmuseets klassificering är ett expertutlåtande och ett kunskapsunderlag. Prövning
enligt PBL görs i en bygglovsprocess av stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden.
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Äldre ritningar och fotografier (för fler äldre fotografier se tidigare i rapporten)

Axel Nyströms ritning över tullhuset från 1874, norra fasaden. SSA, NS33 A9:076.

Byggnadskontorets ritning över varuskjulen 1909. SSA, Hamnens kart- och ritningssamling 45:3658.
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Södra och norra varuskjulen 1910. Foto SSM CF334.

Varuskjulen och tullhuset 1932, en miljö från 1910 som är i princip oförändrad ännu i dag. Foto O.
Bladh, SSM E576.
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Nytagna fotografier

Tullhusets östra och norra fasader. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012790.

De närmaste glasade partierna har en sentida utformning, ursprungligen var de utformade som de tre
bortersta. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012788.
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Tullhusets södra fasad med sin utformning från 1930-talet. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012793.

Tullhuset, interiör i mittpartiet, foto mot öster. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024894.
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Tullhuset, interiör i mittpartiet, fönster vetter mot norr. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024893.

Tullhuset, ursprunglig dörr och bröstpanel i östra delen. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024904.
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Tullhuset, rum med ursprunglig bröstpanel i östra delen. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024905.

Tullhuset, västra delen, fönster vetter mot norr. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024916.
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Tullhuset, övre planet. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024907.

Tullhuset, övre plan, korridor mot öster. Dörrar troligen från 1930-talet. Foto I. Johansson 2013,
SSMDIG024911.
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Norra varuskjulet mot sydväst. DE flesta fönster i bottenvåningen är sentida men i övrigt är byggnaden välbehållen med panel, skjutportar, fönsterband och takstolar med dekorativa tassar. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012797.

Norra varuskjulet mot nordost. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012799.
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Norra varuskjulet, interiör. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024917.

Norra varuskjulet med ursprunglig öppen takstol och bärande konstruktion samt gatsten. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024919.
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Södra varuskjulet med påbyggnad från slutet av 1930-talet. Foto I. Johansson 2011, SSMDIG012802.

Södra varuskjulet, norra och västra fasaderna är välbevarade från 1910. Foto I. Johansson 2011,
SSMDIG012800.
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Södra varuskjulet, övre planet med bjälklag och trägolv från slutet av 1930-talet. Foto I. Johansson
2013, SSMDIG024933.

Södra varuskjulet med mekanisk verkstad i södra delen. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024937.
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Fint sågade takstolstassar på södra varuskjulet, de överst i bild från slutet av 1930-talet, de nedre från
1910. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024931.

Ursprungliga fönstersnickerier och beslag. Foto I. Johansson 2013, SSMDIG024927.
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