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5 april 2017 

ARKITEKTURVÄNNER. Äntligen!!! Det är nog det ord som bäst karakteriserar känslan för stunden 

på kansliet. Äntligen fick ArkDes sin nya överintendent. Det flesta av er har nog noterat att det blev 

Kieran Long som av regeringen utsetts att ha denna viktiga befattning. Kieran Long kommer från 

Victoria and Albert Museum i London där han svarade design- och arkitekturavdelningen. Han 

tillträder den 18 april och vänföreningen träffar honom ganska snart efter detta.  

Under årets första kvartal har föreningen besökt Murmans arkitektkontor, Swedbanks nya 

huvudkontor i Sundbyberg och Trygg Hansa- huset. Vi har lyssnat till författarna till den rykande 

färska boken Tidstypiskt, till Ingegerd Råmans fantastiska berättelse om sitt yrkesliv och sina 

förebilder och till två av föreläsarna i vårens föreläsningsserie. 

Här följer nu föreningens program för resten av våren. Det innehåller både föreningsstämma med 

en spännande föreläsning, lördagsutflykt till Gustavsberg, en inbjudan till en planerad höstresa till 

arkitektur- och vinstaden Bordeaux och en första information om en weekendresa i augusti till 

Skåne, bl a Skanör- Falsterbo, för att möjligen få en glimt av några av Josef Franks villor. Vi träffar 

Stockholms stadsträdgårdsmästare som håller vårens sista föreläsning och vi besöker Wennergren 

Center och Urban Escape, det nya Citykvarteret vid gallerian på Hamngatan 

WENNERGREN CENTER 
Wenner-Gren Center uppfördes åren 1959-1961 efter ritningar av arkitekterna Sune Lindström och 

Alf Bydén. Anläggningen består av tre huskroppar: Symposiebyggnaden, Tetragon, närmast 

Sveavägen, en lägre halvcirkelformad byggnad, Helicon, som rymmer bostäder för gästforskare 

och, Pylon, det karakteristiska höghuset, en hög tornbyggnad som med sina 24 våningar sträcker 

sig 74 meter över mark. Byggnaden var det första höghuset i Sverige som genomfördes med 

stålkonstruktion. För att ge intryck av ett ännu högre hus är formen avsmalnande uppåt. 

Inredningsarkitekten Malene Bjørn svarade för inredningen av forskarbostäderna och den 

fantastiska ”klubbvåningen” i tornbyggnadens två översta plan som i allt väsentligt är bevarad i 

ursprungligt skick. Vi samlas i festvåningen där arkitekt Joe Lindström, son till Sune Lindström, och 

som själv arbetat med WGC i olika skeden, berättar om hela anläggningen och dess historia samt 

visar oss ”klubbvåningen”. Vi har gjort upp med SABIS, som driver restaurangen, att de som önskar 

kan äta en konferenslunch där uppe inför visningen- ett trevligt sätt att umgås bland vänner, att 

insupa atmosfären och njuta av en av Stockholm mest spektakulära utsikter.  

TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 april. Lunch kl 12. Presentation kl 13. Sveavägen 66, restaurangen 

på 24 våningen  

AVGIFT: Visningen 100 kr. Lunchen därutöver 135 kr.  

ANMÄLAN: För lunchgäster gäller att så snart du fått bekräftelse på att du får plats ska du betala 

lunchen till vänföreningen, se konton under Övrigt i detta medlemsbrev. 
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TÄTARE STAD - GRÖNARE STAD!?  
Nu har vi kommit till den sista av våren tre föreläsningar på temat Den täta staden - rummen 

mellan husen och till föreläsningen om hur man kan verka för en förtätning utan att inkräkta på 

grönytorna. I en storstadsmiljö har parker och naturområden stor betydelse för livskvalitet och 

folkhälsa- och får en allt större betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Fram till år 2030 

planerar Stockholm för 140 000 nya bostäder- en stor del av dessa inom redan byggda miljöer. 

Detta innebär naturligtvis stora utmaningar, inte minst när det gäller den mark som i dag är 

obebyggd. Stockholms målbild är dock att Stockholm ska bli både tätare och grönare! Elisabeth 

Rosenquist Saidac, relativt ny stadsträdgårdsmästare i Stockholm, berättar om ett aktuellt 

dokument Grönare Stockholm, som innehåller förslag till riktlinjer för planering, genomförande och 

förvaltning av stadens parker och naturområden. Hon kommer att visa exempel på väl avvägd 

balans mellan bebyggelse, infrastruktur och gröna miljöer inom förtätade markområden.  
TID & PLATS: Tisdagen den 2 maj kl. 17.00 i ArkDes Aula.  
AVGIFT: 150 kr. OBS: Även icke medlemmar välkomna- så tag med släkt, vänner, bekanta…. 

GUSTAVSBERG – IGÅR, IDAG, IMORGON 
Vår lördagsutflykt till Gustavsberg startar i fabriksområdet där Gustavsbergs porslinsfabrik 

grundlades 1825. Fabriksområdet bjuder idag ett brett spektrum av byggnader från verksamhetens 

snart 200-åriga historia. Vår guide sätter in porslinsfabriken i ett industri- och arkitekturhistoriskt 

sammanhang. Från fabriksområdet vandrar vi mot gamla Gustavsberg vid kyrkan och intilliggande 

bruksgator. Miljön kännetecknas av snickarglädje, ståtliga trädalléer och trädgårdar. Området 

ritades av Magnus Isaeus, en av tidens ledande arkitekter. Husen byggdes för porslinsfabrikens 

förmän och yrkesskickliga anställda. Så hämtar bussen upp oss för en rundtur i Gustavsberg. I norr 

ligger Höjdhagen och Lugnet, två bostadsområden som speglar brukssamhällets utveckling 1938-

1955. Bebyggelsen ritades av arkitekten Olof Thunström, även kallad Thun-Olle (1896-1962) på KFs 

arkitektkontor. Thun-Olle räknas till funktionalismens pionjärer i Sverige. I Höjdhagen ser vi hans 

säregna enfamiljshus från 1938-42 som hör till hans mer uppmärksammade verk i Gustavsberg. Men 

även Lugnet representerar folkhemsfunkis av bästa märke. I söder ligger Hästhagen, med sina 

punkthus på pelare, där Thun-Olle inspirerats av Le Corbusiers villa Savoye.  

Efter lunch på restaurang Bistro får vi höra om dagens Gustavsberg. Vi börjar i det runda f d 

kommunhuset vid en modell över ortens centrum och får höra om de planer och byggnadsprojekt 

som pågår, varefter vi vandrar en stund i de nya kvarteren. Våra ciceroner är kulturhistoriker Johan 

Aspfors, som vi träffat tidigare i Nacka/Kvarnholmen, och Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i 

kommunstyrelsens planutskott.  

TID OCH PLATS: Lördagen den 13 maj, kl. 9.30 Buss hämtar vid Vasagatan 20, mitt emot Centralen. 
Åter i stan ca kl. 15.30. 
AVGIFT: 790 kr 
ANMÄLAN: Anmälan och inbetalning senast den 28 april.  

STÄMMA DEN 16 MAJ  
Årets stämma äger rum i ArkDes Aula. Vi hoppas få möjlighet att hälsa på Kieran Long, som då har 

inträtt som överintendent och chef på ArkDes. Före stämman håller arkitekt SAR/MSA Peter 

Erséus en betraktelse över temat Arkitektur och musik - om arkitekten som kompositör. Efter 

stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café. Kallelse och dagordning till stämman samt  

programmet i anslutning till den, bifogas detta medlemsbrev. Anmälan till årsmötet krävs inte, men 

är nödvändig för den som vill delta i buffén. Inga motioner hade inkommit då motionstiden gick ut 

den sista mars. Men synpunkter, tankar och idéer om Vänföreningens verksamhet kan skickas till 

kansliet senast den 3 maj, så kan de tas upp på stämman under punkten Övriga frågor. 
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URBAN ESCAPE – DET NYA CITYKVARTERET VID GALLERIAN 
Nu har vi fått möjlighet till en första titt i det nya stadsrummet mitt i stan! Detta stora projekt som 

omfattar ”fem hus, fyra gator, två torg och en galleria” och däribland inte mindre än två nyinvigda 

hotell med över 500 rum i det som var gamla Swedbank. Kvarteret har också fått en ny entré 

mellan Brunkebergstorg och Gallerian. AMF Fastigheter planerar för en kontrastrik mix av handel, 

caféer, restauranger och kontor – Stockholm ska få ett nytt citykvarter för dygnets alla timmar. Vi  

får en översiktlig presentation av det stora kvarteret med ett par nedslag i färdiga delar av 

projektet. I korsningen Hamngatan/Regeringsgatan byggs ett helt nytt hus. Vi vägleds av 

fastighetschef Andreas Kjellbom, AMF, och arkitekter från Reflex Arkitektur och White Arkitekter 

som är engagerade i projektet. 

TID OCH PLATS: Den nya entrén, måndagen den 22 maj, kl. 17.00 

AVGIFT: 100 kr 

ANTAL: 35 personer 

WEEKENDRESA 19-20 AUGUSTI 
MALMÖ-SKANÖR/FALSTERBO 
ArkDes fantastiska Josef Frank-utställning har inspirerat till en sensommarresa till Skanör/Falster–

bo den 19 och 20 augusti. Vi åker tåg från Stockholm lördag morgon och tillbringar eftermiddag 

och kväll i Malmö. Vi gör studiebesök i och bor på Malmö Live, danska arkitektkontoret Schmidt 

Hammer Lassens skapelse nära stationen. Vi gör en guidad stadsvandring till några helt färska 

objekt av arkitektkontor som Karin Brodtkorb Nissen, Juul & Frost, Diener & Diener, Lene Tranberg 

och Kim Utzon. Middag intar vi på den av Wingårdh arkitekter upprustade Saluhallen. 

Söndagsmorgonen åker vi egen buss till Skanör Falsterbo och vandrar bland de ståtliga villorna av 

arkitekter som Josef Frank, Sigurd Lewerentz och Alfred Grenander. Lunch äter vi på Falsterbo 

Strandbad som är en spännande helt ny anläggning av Testbedstudio Arkitekter. Lite andra 

intressanta objekt på vägen ska vi också hinna med. Bussen tar oss sen till Lund där vi, om tiden 

räcker till, ska se den senaste tillbyggnaden på Skissernas museum innan vi tar tåget tillbakatill 

Stockholm. Visst låter det som en trevlig sensommarutflykt? Programläggning pågår. Under april 

månad kommer mer information om program och pris.  Notera dagarna, hör gärna av dig med en 

intresseanmälan.  

HÖSTENS LÅNGRESA 25-29 SEPTEMBER 
BORDEAUX - ARKITEKTUR OCH VIN 
I vinskördetiden reser föreningen till Bordeaux. Det blir en resa i arkitekturens och vinets tecken. 

Bordeaux:s innerstad med dess ca 5000 byggnader från 1700-talet förklarades 2007 som ett 

världsarv av Unesco. Stadskärnan är också bilfri och nu samsas gående, cyklister och den 

supermoderna spårvagnen på stadens gator och torg. Den senaste 10-15 -årsperioden har staden 

verkligen tagit sig in på arkitekturarenan- ett stort antal spännande och ibland ganska spektakulära  

objekt (byggnader, anläggningar och offentliga rum) ritade av välkända franska och utländska 

arkitekter har uppförts i staden. Och så var det detta med vinet! Vi gör en dagsutflykt till fyra 

vindistrikt där vi ser gamla vinslott, gamla och sådan med spännande nya tillägg från det senaste 

decenniet. Och vi ska förstås besöka åtminstone ett sådant och provsmaka deras viner. Läs mer i 

bifogade programblad- och anmäl dig/er snarast men senast den 30 april. 
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ÖVRIGT 
ANMÄLAN TILL VÅRA PROGRAM. Om inte annat anges: telefon 08 611 35 36 (oftast 

telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se 

BETALNING. Vi tar gärna emot förskottsbetalning på PG eller BG (se info i marginalen på sid 1) Nu 

går det även att Swisha till oss (070 571 36 29)- i förväg eller vid samlingen före ett evenemang. 

Betala inte förrän du fått bekräftelse på att du får plats på evenemanget och – oavsett på vilket 

sätt du betalar, måste du ange vilket evenemang det gäller!  

VI BEHÖVER BLI FLER. Föreningen har hittills inte noterat något ”medlemsras” av den art som 

andra vänföreningar gjort efter den s k fri-entré-reformen. Ändå måste vi tyvärr konstatera att 

medlemsantalet minskar år för år. Så kan det givetvis inte fortgå. Styrelsen och kansliet är därför 

inriktade på att under året arbeta på många fronter för att få fler medlemmar- det gäller både 

enskilda och företag. Att finnas på sociala medier, tex facebook är ett exempel på en sådan insats. 

Har du idéer till vad vi skulle kunna göra för att värva fler medlemmar så hör av dig!!! Det vi i detta 

medlemsbrev vill uppmana till är att ni som redan är medlemmar ser er som ambassadörer för 

föreningen och i olika sammanhang marknadsför oss, hos släkt vänner och bekanta. Kanske ger 

bort medlemskap i present. Läs mer om våra tankar om detta i bifogade blad.  

 

 

 

Detta händer på ArkDes… 
UNG SVENSK FORM. Utställningen Ung Svensk Form återkommer till ArkDes i år den 6 april- 9 juli. 

Syftet med projektet är att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgiv-

ning, liksom att stimulera en designutveckling, där grunden är att skapa och undersöka fritt utan 

krav på anpassning till marknaden. I utställningen visas 20 bidrag inom produktdesign, textil och 

mode, konsthantverk mm som har valts ut av en namnkunnig jury. Svensk Form driver projektet 

Ung Svensk Form i samarbete med ArkDes, Malmö Stad, Stockholm Furniture & Light Fair och 

IKEA.  

FRÅGA ARKITEKTEN. Lördag och söndag 22-23 april är det åter möjligt att få 30 minuters gratis 

konsultation av en hus-, inrednings- eller landskapsarkitekt på ArkDes. Den som har frågor om ett 

specifikt projekt bör ta med sig karta, ritningar eller foto så att arkitekten kan vara till hjälp. Biljetter 

bokas via ArkDes hemsida.  

SEMINARIUM OM KUNGSTRÄDGÅRDEN. Den 4 maj, kl.17-19, arrangerar ArkDes tillsammans med 

Akademien för Landskapsarkitektur (vid Sveriges Arkitekter) ett seminarium i ArkDes Aula om ett 

av våra mest kända offentliga rum. Ett rum som har hög aktualitet idag – och som 1951 var föremål 

för en idétävling i vilken Josef Frank deltog med ett tävlingsprojekt. Precis som idag handlade 

diskussionen 1951 om huruvida parken skulle vara en rekreationsplats eller en plats för kommers 

och aktiviteter. Gratis inträde.  

I ANSLUTNING TILL JOSEF FRANKUTSTÄLLNINGEN. Guidade turer i utställningen tisdagar kl 17, 

torsdagar och lördagar kl 12. Lördagsvisningarna ersätts av vandringar i Kungsträdgården kl. 12 den 

6 och 20 maj och 10 juni. Under temat Inred hos Frank genomförs under våren och sommaren både 

workshops och familjehelger. Läs mer på www.ArkDes.se 

 

 

 

 

ARKITEKTURENS VÄNNER, VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM 

Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona. Kansliet, tel, 08-611 35 96, är 

säkrast bemannat på onsdagar kl. 10-16, e-post: vannerna@arkdes.se 


