
 
 
 

     
 
      Stockholm den 21 juni 2017 
 
 
Kära vänner, 
 
De senaste åren har vi skickat ut ett sommarbrev till alla våra medlemmar. Vi har tyckt att tiden 
mellan medlemsbrev 2 i april och 3 i augusti känns väldigt lång. Detta gäller även i år så här kommer 
ett sommarbrev från kansliet med lite information/ förvarning om vad som händer i föreningen strax 
efter sommaren. Så nu kan ni förbereda er mentalt och där tider redan finns angivna, lägga in 
evenemangen i era almanackor!  
 

”Det är spännande tider nu för ArkDes…”. Så började vi förra årets sommarbrev. Och det gäller 
faktiskt även i år. Nyss har ArkDes överintendent Kieran Long börjat sitt arbete här, och ArkDes är i 
full gång med planering av kommande utställnings- och programverksamhet. Än vet vi inte så 
mycket om detta, men vi kommer naturligtvis att informera er så snart vi har något att berätta. I 
kulturdepartementet pågår arbetet med en proposition på Christer Larssons betänkande Gestaltad 
Livsmiljö. Det kan komma att handla om en ny arkitekturpolitik, nya eller kompletterande uppdrag 
för ArkDes och ett antal andra myndigheter och mycket annat. Spännande även för oss i 
Vänföreningen.  
 

Men nu till sensommarens programpunkter- med utblickar mot hösten. Mer information kommer i  

Medlemsbrev 3:2017 i slutet av augusti.  

 

1. Helgresa till Malmö – Falsterbonäset - Lund 19-20 augusti.  

I stort sett samtidigt som ArkDes plockar ner sin fantastiska Josef Frank-utställning åker vi till 
Falsterbonäset för att titta på de fem Frank-villorna som finns där. Vi åker tåget ner till Malmö på 
lördagen och använder eftermiddagen till studiebesök där - det finns ett stort antal intressanta nya 
byggnader mellan stationen och Västra hamnen. Eftersom man inte kommer in i Frank-villorna får vi 
på söndagsmorgonen en föreläsning där de presenteras både interiört och exteriört. Därefter tar vi 
buss till Falsterbonäset där vi stadsvandrar i den unika miljön, som bjuder på många andra 
intressanta äldre villor och helt nya anläggningar - i en av dessa äter vi lunch. Buss till Lund och ett 
besök på underbara Skissernas museum, där vi ser på och hör mer om den helt nya tillbyggnaden. 
Tåg hem från Lund.  
Det finns fortfarande några platser kvar- anmäl dig snarast om du vill följa med.  
 
 

2. Sensommarvandring i Norra Djurgårdsstaden 19 september 

Det är nu fyra år sedan vi gjorde en vandring i Norra Djurgårdsstaden, så det är dags igen att besöka 
detta stora utvecklingsområde som sträcker sig från Husarviken i norr över Värtahamnen och till 
Loudden i söder. Idag är ca 2000 lägenheter inflyttade i de tre första etapperna i Hjorthagen. Med 
höga ambitioner om hållbar stadsutveckling planeras totalt för 12000 nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser inom områden som tidigare använts för gasproduktion, hamn och andra 
industriverksamheter. Vi får en introduktion till den aktuella utbyggnadsetappen innan vi vandrar 
inom området och tittar in i en eller ett par bostäder. Mer info kommer i Medlemsbrev 3.2017- men 
du kan ju redan nu boka dagen (19/9 kl.16.00)! 
 

 



3. Resa till Bordeaux 25-29 september 

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 några vinslott, gamla och andra med spännande nya tillägg från det senaste 
decenniet. Och vi ska förstås besöka åtminstone ett sådant och provsmaka deras viner.  
Det finns ett fåtal platser kvar- anmäl dig snarast om du vill följa med.  

 
4. Höstens föreläsningar – tisdagar kl 17 i Aula ArkDes. 

Den gångna höstens tre föreläsningar avslutades med en spännande presentation av Stockholms 
stadsträdgårdsmästare om Grönare Stockholm och om de olika förutsättningar (formmässigt, 
ekonomiskt och formellt) som staden har för att anlägga och sköta sina parker. Kommande höst har 
föreläsningarna tills vidare arbetsnamnet Offentliga rum och vi tänker oss ämnen som Parkens 
förändring över tid/ Kungsträdgården, Landskapet/vägrummet och Historien  om Citybanan. De 
aktuella dagarna är som vanligt första tisdagen i månaden dvs den 3 oktober, 7 november och  
5 december och ArkDes bjuder oss på lokalen. Vi jobbar vidare med detta och återkommer med mer 
info i Medlemsbrev 3.2017- men du kan ju redan nu boka de dagarna! 
 
 

5. Vänföreningen möter…  

I höst startar vi med en ny ”temarubrik” som vi helt enkelt kallar Vänföreningen möter… Vem vi 
möter- och hur många per termin, det kommer framtiden att visa. Tanken är att vi där ska låta 
intressanta personer som företräder aktuella kunskapsområden och befattningar att berätta om sig 
och sin verksamhet. Kieran Long, ArkDes nye överintendent är en av dem som är vidtalade att träffa 
oss i höst – datum dock inte bestämt. Men vi har många fler namn på vår ”önskelista”. Hör gärna av 
dig om du har någon att föreslå… och motivera gärna varför.    
 
 
Övriga program vi arbetar med för hösten är ett besök i det gamla Kronobageriet invid Dramaten, 
som tidigare härbärgerat Musikmuseet och nu är renoverat igen för Scenkonstmuseet (Erséus 
arkitekter). Andra tänkbara besök gäller gamla Postterminalen i Tomteboda (Rosenberg) och det sk 
Erskinehuset inom slakthusområdet.  Båda är för närvarande tomma i väntan på nya hyresgäster. 
 
Så nu tackar vi på kansliet för terminen och önskar oss alla en solig, varm och glad sommar. Glöm 
inte att värva medlemmar, enskilda och företag!  Märk att på Skeppsholmen visas i sommar två 
härliga utställningar där inträdet ingår i medlemskapet: ArkDes Josef Frank-utställning och Moderna 
Museets utställning av Marie- Louise Ekman. Även sommarens vän-värvare får förstås välja en bok 
från Bokförlaget Langenskiöld!!!  
 
Vi är åter på kansliet den 16 augusti, men läser mail lite då och då under sommaren. 
 
 
 
 
Hanne Weiss Lindencrona, Inger Lundmark och Mikaela Eckered 
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