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Tengbom ger nytt liv åt Sollidenscenen

Arkitektföretaget Tengboms experter inom byggnadsvård har, utifrån Skansens ambition att skapa norra 
Europas modernaste utomhusscen, medverkat vid restaureringen och utbyggnaden av Sollidenscenen. 
Även festplatsen har förbättrats genom om- och tillbyggnader. I projektet har unika kvaliteter som 
platsen, med sin utsikt över Stockholms inlopp, och den ursprungliga scenens byggnadsantikvariska 
värden vägts mot förväntningar på modern scenteknik och akustik. Sollidenscenen och festplatsen 
används för första gången i samband med Skansens nationaldagsfirande den 6 juni och invigs med fest-
ligheter helgen efter.

Sollidenscenen ritades av Nils Einar Eriksson 1938 och var då tekniskt och akustiskt av mycket hög klass. 
Publiken satt vänd mot utsikten och lyssnade på akustisk musik som förstärktes genom scenens snäckform. 
Men vår tids konsertsituationer och scenteknik, inte minst i samband med TV-sändningar som Allsång på 
Skansen, ställer andra krav på miljön vid scenen. För att möta dessa har Tengbom, i samarbete med Skön-
hetsrådet och Skansens egna antikvarier, tagit fram en helt ny scen och tillhörande komplementbyggnader. 
Den ursprungliga scenen, Snäckan, har restaurerats med hänsyn till dess kulturvärde och står kvar i centrum 
och den nya scenen har byggts runt omkring. Det nya scengolvet är högre och djupare, scentaket täcker 
nu hela scenen och är byggd i tunn fartygsplåt på en stålkonstruktion och de nya sidobyggnaderna har fått 
fasader av obehandlad ek. 

På festplatsen har fler och bättre publikplatser skapats. Sittplatserna är placerade i mitten framför 
scenen och festplatsen kantas av sittplatser byggda i trä från Skansens egna ekar. Platser för rullstolsburna 
finns både på upphöjd plats vid kvarnarna och bredvid utvalda bänkrader på Sollidenplan. Tengbom har även 
tagit bort förråd vid scenen som tidigare skymde delar av utsikten över Stockholm inlopp.

Sollidens nya scen och festplats används för första gången i samband med Skansens nationaldagsfirande 
den 6 juni. Under helgen 8–9 juni invigs scenen med bland annat en invigningskonsert med Sveriges Radios 
Symfoniorkester och framträdanden av Tommy Körberg och Amanda Sedgwick.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Svenonius, Arkitekt SAR/MSA och specialist inom byggnadsvård, Tengbom
08-412 53 68, karin.svenonius@tengbom.se

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektkontor och står för en framåtblickande och levande arkitektur 
med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har omkring 550 medarbetare 
fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, föregångsgestalt 
inom svensk arkitektur. 


