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MALMÖ – FA LS TE RBONÄS ET - LUND
och li te dä remel lan

Malmö Live. Schmidt Hammer Lassen

Villa Claesson, Josef Frank

Vänföreningens Weekend - resa 2017 är i de flesta avseenden så långt från förra årets
Kirunaresa som man tänka sig- vi har stor spännvidd i vår förening! För inspirerade av ArDes
fina Josef Frank- utställning tar vi oss i år till Sveriges sydligaste hörn och rör oss i triangeln
Malmö- Falsterbonäset – Lund. Och årets resa handlar inte om att ta farväl av ett befintligt
samhälle och förstå processerna för att finna formerna för och bygga upp ett nytt. Nu ska vi se
gamla och nya arkitektoniska pärlor och hur nytt kan fogas till gammalt - i staden och i
enskilda byggnader.
Tiden disponeras så, att vi under lördagen ägnar oss år det absolut nyaste i Malmö, mestadels
sådant som ligger nära Västra Hamnen och som i huvudsak vuxit fram sedan föreningen
besökte Malmö för fem år sedan. Söndagen ägnar vi oss åt främst åt Falsterbonäset, men
hinner också med ett att besök Skissernas Museum i Lund.
Från Lund tar vi tåget tillbaka till Stockholm efter en intensiv helg fylld av arkitektoniska
upplevelser och intryck.
Lördag de n 19 aug usti
Vi samlas på Stockholm Centralstation vid den runda öppningen i mitten av hallen, senast
kl.08.50 för avresa med tåg till Malmö kl.09.21, 1 klass. Vi anländer till Malmö kl.13.43.
Väl framme går vi till Malmö Live och checkar in på Clarion hotell, där vi ska övernatta. Vår
guide i Malmö, Mads Rue, arkitekt SAR/ MSA hälsar oss välkomna och berättar om vad som
sker på arkitekturområdet i Malmö just nu - och om eftermiddagens vandring.
Med Mads promenerar vi sedan runt i området i och kring Västra hamnen, där många spektakulära arkitektoniska objekt uppförts de senaste åren. Förutom att vi naturligtvis ska studera
de delar av Malmö Live (2015, Schmidt Hammer Lassen) som inte är hotell, ska vi också se helt
färska objekt av såsom Regionhuset (2010, Karin Brodtkorb Nissen), Evolutions City (2012,
Juul & Frost), Malmö Högskolas: Lärarutbildningen (2005, Diener & Diener), Kv Niagara (2015,
Lene Tranberg) och World Maritime University (2015, Kim Utzon) samt Nya Saluhallen
(Wingårdh Arkitekter)
Vi tar oss tillbaka till hotellet för en vila före den gemensamma middagen. Den som har ork
och lust och vill se mer hellre än att vila, tar Mads en extra sväng och visar nya byggnader på
Bo01- området.

Söndag den 20 augusti
Efter frukost på hotellet åker vi med egen buss till Falsterbonäset. Där möter vi Staffan
Andersson, arkitekt SAR/ MSA, tidigare stadsarkitekt i Vellinge kommun, där Falsterbonäset
ligger.
Det är inte en slump att välbeställda familjer sökt sig till Skanör- Falsterbo. De vita
sandstränderna, de underbara baden, det rika fågellivet - och sedermera även det rika utbudet
av golfbanor har gjort platsen till ett semesterparadis. Vi ska naturligtvis även se glimtar av
detta- men det är ju inte främst därför vi är där
Vi börjar besöket med att Staffan berättar om platsens historia och hur man ser på dess
utveckling framöver. Han kommer då också att visa bilder på de fem Frankvillorna i Falsterbo.
Eftersom vi med största sannolikhet inte kommer in i någon av villorna (vi har inte helt gett
upp hoppet avseende en av villorna) är det ju intressant att få ses interiörer och planlösningar. Därefter ger vi oss ut på stadsvandring på Falsterbonäset där vi förutom Frankvillorna
(1927-1936) får se ett antal andra intressanta villor av Sigurd Lewerentz (1937), Alfred
Grenander (1907) och Mogen Mogensen (1935) men också både äldre och yngre
byggnadsverk såsom Falsterbo Strandbad med naturum, turistbyrå och konsthall
(Testbedstudio Arkitekter, 2016) och restauranganläggningen Badhytten i Skanör(Fojab
Arkitekter, 2016).
Efter lunch på Falsterbonäset drar vi vidare med bussen. Några intressanta objekt på vägen
ska vi också hinna med, bl a hoppas vi kunna närma oss professor Per Fribergs eget fritidshus i
Ljunghusen (1960) som fortfarande är i familjens ägo.
Dagens, och resans, sista besök blir på Skissernas museum där den senaste tillbyggnaden
invigdes januari 2017.(Elding Oscarson). Arkitekt SAR/MSA Gunilla Svensson, som ingick i
juryn för tävlingen och arkitektuppdraget, berättar om tillbyggnaden och varför förslaget vann
tävlingen – och vi rör oss runt i det spännande museet.
Från Skissernas Museum tar bussen oss till Lunds station varifrån vi tar tåget 17.17 och anländer
till Stockholm Central kl 21.39.
FA KT A
Resa oc h ho tell. Vi reser med tåg i 1 klass från Stockholms central lördagen den 19 augusti
kl.09. 21 och kommer till Malmö C kl.13-43. Hemresan sker på söndagen den 20 augusti kl. 17.17
från Lund och vi är åter i Stockholm kl 21.39. Vi bor på hotell Malmö Live.
Pris. Resan kostar 4 900. I priset ingår tågresa och övernattning i dubbelrum (enkelrums–
tillägg 460 kr), en lunch och en middag, lite kaffe däremellan samt bussresa inträden och
audioguide. Förtäring på tåget ingår således inte. Den som bara ”köper programmet” får ett
avdrag på priset på 1000 kr.
An mälan till resan. Anmäl dig till vännernas kansli per telefon (08-611 35 96) eller mail
(vannerna@arkdes.se). För att du ska säkert få en plats – och vi ska veta om vi kan gå vidare
med planeringen - måste du anmäla dig senast onsdagen den 24 maj. Då du får bekräftelse på
deltagande i resan får du information om inbetalning både handpenningen på 1000 kr och
inbetalning av återstående belopp,
För att resan ska bli av behöver vi ha minst 15 personer anmälda då anmälningstiden går ut
den 24 maj. Om det finns platser kvar efter senaste anmälningsdatum tar vi naturligtvis emot
fler anmälningar då.

Skissernas museum, tillbyggnad, Elding Oscarson

