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Nationalmuseum tilldelas Stenpriset 2018 
Stenpriset 2018 tilldelas moderniseringen av Nationalmuseum, ett 
prestigeprojekt som blivit en succé och som besökarna nu köar till.  
– Ett mästerverk där stenen är både en bärare av historien och visar museets 
väg in i framtiden, säger juryordförande Kai Marklin, ordförande i Sveriges 
Stenindustriförbund. 

Stenpriset delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där 
natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Nyrenoverade 
Nationalmuseum är ett exempel på ett projekt som med råge uppfyller samtliga 
kriterier fullt ut. Statens fastighetsverk är beställaren, medan Wingårdh 
arkitektkontor och Wikerstål arkitekter står bakom den modernisering som mycket 
smakfullt överbryggar till historien.  
– Nationalmuseum är ett paradexempel på en modernisering som understryker 
stenens betydelse för våra kulturmiljöer och klassiska institutioner. Här hittar du allt 
från storslagenhet till hantverk i minsta detalj – oavsett tidsepok, säger Kai Marklin.  

Museet har sedan renoveringen inleddes 2014 genomgått ett metodiskt ansiktslyft. 
Bland annat har 1 200 kalkstensblock bytts ut i fasaden och 3 000 kvadratmeter ny 
ljusgrå och gråbrun kalksten från Borghamn blivit golv och väggar i nya ljushallar och 
kapprum. Stenen markerar även en historisk tillhörighet. Inför restaureringen 
återvände man till stenbrotten i Borghamn för att hitta motsvarande nyanser i den 
kalksten som fanns på plats när museet invigdes 1866.  
– Det ser redan ut som om ljusgårdarna och den nya stenen alltid har varit en del av 
museet, men för den återkommande museibesökaren är det förstås en stor skillnad, 
säger Kai Marklin och berömmer samtliga inblandade.    
– Det visar också vilken hög ambitionsnivå som präglat projektet från start till mål. 
När beställaren, leverantören och utföraren kan sin historia och har ett stort 
kunnande blir resultatet också så här lyckat.  

Statens fastighetsverk ser ett stort symbolvärde i att museet nu tilldelas Stenpriset.  
– Vi förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla byggnader där sten är en viktig del av 
både funktion och gestaltning, allt från Stockholms slott till Karlsborgs fästning. 
Därför är det värdefullt att kvaliteten i arbetet med sten i Nationalmuseum lyfts fram. 
Stenen har en betydelsefull roll i upplevelsen av byggnaden, både exteriört och 
interiört, säger Torun Hammar, projektansvarig på Statens Fastighetsverk. 
Josefin Larsson, ansvarig arkitekt vid Wingårdh arkitektkontor: 
– Det mest fascinerande med det här projektet är det totala engagemang som alla 
medverkande har gripits av, säger hon.  
Enbart naturmaterial sten och trä har lagts till och hantverket är i toppklass.  
– Vi har löst uppdraget utan kompromisser. Det har inte tummats på något, säger 
Erik Wikerstål, Wikerstål arkitekter.  



Stenpriset delas ut sedan 1983. Bland de senaste årens vinnare märks bland annat 
krematoriet i Kalmar, konstverket Utblick/Insikt i Malmö och Brunkebergstorg i 
Stockholm.  
– Vinnarna har genom åren uppvisat en stor bredd som speglar vilket fantastiskt och 
mångfacetterat material natursten är. Nationalmuseum är inget avsteg från 
traditionen, säger Kai Marklin. 

Motivering:
Den ambitiösa moderniseringen av Nationalmuseum är ett paradexempel på stenens 
förmåga att lösa upp gränser mellan epoker och foga samman visioner för varje tid. 
Det är förnyelse med förankring i historien och ett samtida kliv in i framtiden där 
dörren alltid står öppen och varmt välkomnade. 

Projekt: Nationalmuseum.  Beställare: Statens fastighetsverk. Arkitekt: Wingårdh 
arkitektkontor och Wikerstål arkitekter. Stenentreprenör: Närkesten Entreprenad. 
Stenleverantör: Borghamns Stenförädling, Borghamnsten och Hallindens Granit. 

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund 
tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, 
förädlar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom 
offentlig och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter 
cirka 1 200 personer. Se www.sten.se  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