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ARKITEKTURVÄNNER. Så är vi åter på plats på kansliet efter sommaruppehållet, en
sommar som inte varit helt händelselös för vår moderorganisation! Arkitektur- och
designcentrum har under uppseendeväckande former fått en ny verksamhetsledare i den
erfarna och omvittnat kompetenta journalisten Kerstin Brunnberg, tidigare bland annat
chef för Sveriges Radio och idag ordförande i Kulturrådet. Kerstin Brunnberg är vidare
uppvuxen i arkitektmiljö då hennes far var byggnadsrådet, professor Hans Brunnberg.
Därmed har en ny diskussionen om verksamheten inletts under sommaren!* Den kan dock
komma att bli utsträckt längre tid än det halvår som Kerstin Brunnberg t v fått på sig. Det
är val i höst – och en utredning som kan ha inverkan på den långsiktiga lösningen ska
rapporteras först nästa höst. Stadsarkitekten i Malmö Christer Larsson har fått i uppdrag
att göra en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design. (Gestaltad
livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, Dir. 2014:69). Vänföreningens
styrelse kommer under ledning av nye ordföranden, landskapsarkitekten Tomas Saxgård,
att medverka så långt möjligt till att finna former för ett Arkitektur- och designcentrum av
hög kvalitet. Vår egen verksamhet löper tills vidare som vanligt. Nedan följer det aktuella
programmet. Det är till stora delar känt genom sommarbrevet i juni – men här finns
kompletterande information – och ett par nyheter. Välkommen att ta del!

AKTUELLT UTVECKLINGSOMRÅDE – BECKOMBERGABROMMA
Årets sensommarvandring äger rum i Beckomberga, på sin tid ett av Europas största
sinnesjukhus med 1600 platser. Anläggningen, som uppfördes 1929-1935 med Carl
Westman som arkitekt, placerades i ett vackert jordbrukslandskap som omskapades till
en ståtlig park. Verksamheten vid sjukhuset avvecklades 1995 och programarbetet för
området påbörjades 1999 då Stadsmuseet gjorde en kulturhistorisk inventering av
byggnaderna. Utbyggnaden planerades i tre etapper, varav de två första, den norra och
den östra, båda huvudsakligen innehållande bostäder, är sånär färdigbyggda. Nu pågår
arbetet i det tredje området, det som rymde det gamla sjukhusets centrala delar med de
ursprungliga vårdbyggnaderna. Riksbyggen har förvärvat byggnaderna, som nu ska
omvandlas till bostäder och som omfattar Beckombergas mest kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. Helt färdigbyggt kommer området att innehålla ca 800 bostäder, varav ca
300 i den aktuella etappen. Planarkitekten Maria Pettersson, stadsbyggnadskontoret och
projektledaren Björn Ehrlund, Riksbyggen, guidar oss i området och in i Carl Westmans
ståtliga byggnader.
TID: Onsdagen den 17 september kl 17.30. OBS tiden!!!
PLATS : T-bana 117 från Brommaplan eller Spånga Station. Hållplats: Bromma
Sjukhusgrindar. Närmare info om mötesplats lämnas till dem som deltar.
ANMÄLAN : Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 35 personer
* En intervju med Kerstin Brunnberg och länkar till aktuella artiklar finns på hemsidan
www.arkdes.se/blogg
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FINISSAGE - CYKEL
Sommarens begivenhet på Arkdes har varit den stora utställningen Cykel, ett tema som
har en mängd aspekter vilket framgår väl i utställningen. Det mest iögonenfallande är alla
de cyklar som illustrerar tvåhjulingens utveckling från slutet av 1800-talet till dagens
racercyklar. Bland kuriositeterna märks den plastcykel som lanserades på 80-talet och
den livscykelanalys som gjorts på KTH av alla ingående delar i en cykel! Naturligtvis får
cykelns roll i stadsbyggandet också sitt utrymme- en högst aktuell planeringsfråga. Till
cykelutställningen har en rad aktiviteter knutits, ännu återstår bl a en filmfestival se
nedan. På vänföreningens Finissage visas utställningen av projektledaren Anna Erlandson.
TID: Tisdagen den 30 september, kl. 18.00
PLATS: Arkitektur- och designcentrum
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: Ingen avgift.

STOCKHOLMS UTVECKLING- TRE FÖRELÄSNINGAR
Vårens föreläsningsserie om Staden, i samarbete med reseföretaget Academica, var ett
så uppskattat och välbesökt evenemang att vi fortsätter i höst med tre föreläsningar om
Stockholms utveckling. Denna gång är vänföreningen ensam arrangör. Vi har tagit till oss
synpunkter från både föreläsare och ”lyssnare” att en timme var lite för kort- så vi utökar
till ca halvannan timme. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den
första onsdagen i månaden kl. 18.00.
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper
enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna.
STOCKHOLMS FÖRORTER- I DÅTID, NUTID OCH FRAMTID

Föreläsningen är en fortsättning på vårens föreläsning om Stockholms historiska
utveckling fram till den utbyggnad som staden just nu genomgår. Denna gång riktas
intresset mot förorternas historia och det som nu sker där och i gränsområdena mellan
kommunerna i regionen.
Per Kallstenius är praktiserande arkitekt, tidigare stadsarkitekt i Stockholm i två perioder
och medförfattare till flera böcker om Stockholms utveckling och de svenska
flerbostadshusen 1880-2000. Senast har han gett ut ”Minne och vision –Stockholms
utveckling i dåtid, nutid och framtid” 2010 och ”Stockholm- ett världsminne. Stadens
byggnader i ritningar 1713-1913” tillsammmans med stadsarkivarien Lennart Ploom.
TID: Onsdagen den 1 oktober, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
STADEN OCH VATTNET – STADSBYGGNADSDEBATTER SOM VARIT

Föreläsningen har fokus på kritik och debatt kring Stockholmsfrågor i ett historiskt
perspektiv. Den kommer särskilt att kretsa kring det som givit staden dess unika
särprägel - förhållandet mellan bebyggelsen, infrastrukturen och vattnet.
Eva Eriksson är fil.dr i arkitekturhistoria och har varit lektor vid Stockholms Universitet
och Högskolan på Gotland. Hon var redaktör för tidskriften Arkitektur 1976-86, har skrivit

en avhandling och två böcker om den moderna stadens framväxt under det tidiga 1900talet samt medverkat i en lång rad antologier. Hon är en välkänd arkitekturkritiker.
TID: Onsdagen den 5 november, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
HOLGER BLOM OCH STOCKHOLMSKOLANS BETYDELSE FÖR STADENS PARKER
Under vårens föreläsningsserie träffade vi Thorbjörn Andersson som berättade om sin
och landskapsarkitektens arbetsprocess. Nu kommer Thorbjörn tillbaka och ger oss en
bakgrund i historien med den s k Stockholmsskolan och vad dess företrädare bl a Holger
Blom och Erik Glemme har betytt för landskapsarkitekturens allt större roll i modernt
stadsbyggande.
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor, har skrivit och/eller medverkat i
ett trettiotal böcker, nu senast med en essätext i den nyutkomna guideboken om svensk
landskapsarkitektur, ”Stadens offentliga rum”.
TID: Onsdagen den 3 december kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.

EN MODERN KLASSIKER- FOLKSAMHUSET
Folksamhuset är en imponerande skyskrapa med fasad av blästrad vit Ekebergsmarmor och
blå plattor av emalj. Huset invigdes 1960 som huvudkontor för försäkringsbolaget Folksam.
Arkitekter var Nils Einar Eriksson och Yngve Tegnér. Stadsträdgårdsmästare Holger Blom var
medarkitekt när det gällde utformningen av den ursprungliga parken nedanför huset. Stora
delar av interiören med möbler och armaturer specialbeställdes för lokalernas utformning och
förskönande. Konsten välkomnar besökarna redan i entrén. IT-utvecklingen gick väldigt fort
och Folksam byggde 1976-78 det nya, sk Datahuset. Under 1980-talet gjordes ytterligare en
större tillbyggnad för att huvudkontoret skulle kunna koncentreras vid Skanstull. I
rundvandringen får vi också se den fina konsten i byggnaden, exempelvis en textilgobeläng
formgiven av Barbro Nilsson, bronsskulpturer av Carl Eldh, målningar av Isaac Grünewald,
glasmosaik av Sven X:et Eriksson. Ciceron för visningen är Stig Karels som arbetat på
Folksams Marknadsavdelning sedan 1979 och som med sitt stora engagemang varit drivande i
att öppna huset för visningar.

TID: Måndagen den 20 oktober kl 18.00
PLATS: Folksamhusets kundhall,
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer

VAD HÄNDER I HÖST???
Weekend i Karlskrona
På höstens resa till världsarvet, örlogsstaden Karlskrona den 26-28 september har
tjugosex vänner anmält sig. Vi ser fram emot en innehållsrik helg med guidning av Fredrik
von Platen m fl till de historiska delarna med Repslagarbanan, Slup- och barkasskjulet,

Chapmans modellkammare och till moderna Marin- och Ubåtsmuseet, Augerums
Griftegård och mycket annat!
Följ vår verksamhet på föreningens nya hemsida www.arkitekturensvanner.se
Det är vår ambition att använda hemsidan också som en ”föreningsdagbok”, d v s med
uppföljning av genomförda program. Vi tar gärna emot bilder som tagits vid studiebesök och
resor och som vi får använda på hemsidan.

Nästa medlemsbrev
Medlemsbrev nr 4:2014 kommer i oktober.

Detta händer på Arkdes...
CYKELFILMFESTIVAL. Ännu en tid är det utställningen Cykel och tillhörande
programpunkter som är aktuella, närmast en cykelfilmfestival den 3-4 oktober. Läs mer på
http://www.arkdes.se/articles/cykel/bicycle-film-festival. Den internationella Bicycle Film
Festival är ett exempel på den urbana cykelrörelse som löper över världen och den har gjort
nedslag i bl a Milano, New York, Hong Kong och Tokyo. Nu kommer festivalen för andra året i
rad till Stockholm. Här kan man se de mest omtalade cykelfilmerna och umgås med andra
cykelfantaster på Bicycle Film Festival After Party. Programmet släpps i mitten av september.
BOKRELEASE. Föreningens medlemmar är välkomna när Arkdes presenterar en antologi
med titeln ”Forskning i centrum”. Antologins författare berättar och visar bilder från sina
artiklar, därefter samtal och mingel i Bloms café. Texterna i antologin utgår från Arkdes
samlingar och arkiv eller från forskningsprojekt som bedrivs där. Det är tolv forskande
arkitekter, historiker, konstvetare och konstnärer som delar med sig av sitt arbete kring
rumsliga och platsspecifika forskningsfrågor. Fil.dr Monica Sand är antologins redaktör.

TID: Tisdagen den 14 oktober, kl. 17.00
PLATS: Hörsalen Arkitektur- och Designcentrum
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
AVGIFT: Ingen avgift
VERNISSAGE TILL UTSTÄLLNINGEN KONSTANTIN GRCIC. En utställning med den tyske

formgivare och möbeldesignern Konstantin Grcic, född 1965, öppnar
den 27 oktober och vännerna kommer att inbjudas. Formgivaren kommer till öppnandet
och ett program under rubriken ”ArkDes:Talks” kommer att arrangeras med honom, men
tidpunkten är ännu inte fastlagd.

ARKITEKTURENS VÄNNER, VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM
Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona. Kansliet,
tel 08-6113596, är säkrast bemannat på onsdagar kl. 10-16. e-post: vannerna@arkdes.se

