
träffa: Från Statens fastighetsverk;  

Åsa Albihn, fastighetschef och Cecilia 

Brännvall, projektchef. Från Wingårdh  

Arkitektkontor; Gert Wingårdh.  

Från Wikerstål Arkitekter; Erik Wikerstål.

var: Nationalmuseum, Blasieholmen.  

Vi möter upp vid byggplanket framför  

huvudentrén.

när: Torsdagen den 26 oktober, kl 08.15. 

Vi bjuder på frukost från kl 08.00.

osa: Åsa Carlberg, pressekreterare  

Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, 

asa.carlberg@sfv.se
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Hemliga rum special Nationalmuseum 
– En dag. En chans. 
Inför renoveringsstarten av Nationalmuseum 2014 bjöd Startens fastighets-

verk in allmänheten till Hemliga rum special för att berätta om den komplexa 

uppgift som väntade. Gensvaret blev så stort att vi lovade att bjuda tillbaka 

när renoveringen närmade sig sitt slut. Nu är det dags att infria löftet. 

Lördagen den 28 oktober öppnar vi åter dörrarna till Hemliga rum special.  

En dag. En chans. Men allra först välkomnar vi dig som journalist! 

Torsdagen den 26 oktober bjuder Statens fastighetsverk på pressvisning av Nationalmuseum  

inför Hemliga rum special. Tillsammans med oss och våra namnkunniga arkitekter – Gert  

Wingårdh och Erik Wikerstål – låter vi dig gå lördagens snitslade bana genom ett nästan  

färdigrenoverat museum först av alla. 

Under pressvisningen kommer vi att backa bandet och ta dig med på den förvandling som  

August Stülers museibyggnad från 1866, under 3,5 år, genomgått för att bli ett fullt modernt,  

säkert och besöksvänligt museum. Stora ingrepp har ibland krävts men för att värna byggnadens 

höga kulturvärden har vi tillsammans arbetat hårt för att hitta innovativa, och för ögat ibland 

nästan osynliga, lösningar. Ett arbete som för arkitekterna pendlat mellan att finna det själv-

klara och det oväntade. 

Varmt välkommen!

PS. Då byggnaden fortfarande är ett pågående bygge måste alla som deltar på visningen ha  

full skyddsutrustning. För att kunna ta fram rätt antal västar, hjälmar och skor är vi tacksamma  

för OSA senast onsdagen den 25 oktober. Uppge gärna skostorlek. 

välkommen på pressvisning 


