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Du som vill hjälpa till, samla in namnunderskrifter och skicka in !
RÄDDA STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK!
Upprop från ICOMOS SVERIGE, EUROPA NOSTRA SVERIGE och DOCOMOMO SVERIGE
UNESCOs expertorgan för kulturarvet och Världsarvslistan ICOMOS, den internationella specialistorganisationen för modernismens kulturarv Docomomo och International Union of Architects
har uppmanat Stockholmspolitikerna att stoppa nybyggnadsplanerna för stadsbiblioteket. Detta
har samtidigt förts upp på ICOMOS internationella lista över 1900-talets hotade kulturarv.
Biblioteket med dess omgivningar kallas ett mästerverk av global betydelse. Det uppfördes 1924–
1928 i en modern klassicism och blev i sin enkelhet och sina geometriska volymer en föregångare till funktionalismen. Biblioteket är ritat av den världsberömde svenske arkitekten Gunnar
Asplund som också är upphovsman till Skogskyrkogården som finns på Världsarvslistan.
De tre annexbyggnaderna bakom huvudbyggnaden är uppförda enligt Asplunds stadsplan för
hela området och är en oskiljaktig del av biblioteksmiljön. Genom sin enkelhet framhäver de
biblioteksbyggnaden som juvelen i kronan. En rivning av dessa och i stället en jättelik ny byggnad
skulle slå sönder helheten och överskugga Asplunds huvudbyggnad. Det skulle enligt ICOMOSbrevet innebära en allvarlig skada för Sveriges och världens kulturarv.
Politikerna måste lyssna! Det är inte för sent att protestera.

Stockholm stadsbibliotek med annexen

Om tillbyggnaden byggs så rivs de tre annexen

Annexen är delar av Asplunds stadsplan för biblioteksområdet och en oskiljaktig del av “Asplund-miljön”

Vi kräver att planerna för den nya
tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek stoppas!

Namnlistor skickas till
Docomomo Sverige, ℅Lotta Lander Arkitektkontor, Skeppar Karls gränd 6 (bv), 111 30 Stockholm
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