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30 augusti 2018
ARKITEKTURVÄNNER. Efter en högsommar av ovanligt slag är vi nu tillbaka i vardags-

vandring! Det i sommarbrevet omnämnda mötet med Torun Hammar om Nationalmuseums genomgripande ombyggnad genomförs senare i höst. Mer info om det senare.
Om vi först ser tillbaka lite på vårens program, så hade vi ett trevligt besök på medlemsklubben/kontorshotellet Alma, inrett av Tham&Videgård Arkitekter. Olika former för
kontorshotell tycks f ö vara en företeelse som växer, när alla har kontoret i datorn och
inga pärmar i hyllorna som vi äldre hade den gången… Så fick vi träffa Henrik Nerlund från
Skönhetsrådet. Han talade bland annat om förtätningen i innerstaden, vilket föranlett oss
att ägna höstens föreläsningar åt regionen och vad som händer i ett vidgat Stockholm.
Resan till Norrköping (Industrilandskapet vid Strömmen) och Linköping (utställningsområdet Vallastaden) väckte många intressanta frågor. Men här är nu den närmaste tidens
program! Välkomna!

UTBLICK ENGLAND
Vi börjar hösten med det föredrag som dessvärre måste ställas in under våren. Nu
kommer arkitekterna Andy Nettleton och Ia Hjärre, som i många år drivit Dive Architects i
London numera i Stockholm, och berättar om utvecklingen på temat From Pop to
Popular, med början i den starka tilltro till framtiden som fanns i utopiska idéer efter
kriget. Under 80-talet grusades dessa idealistiska drömmar för nostalgiska tillbakablickar
(postmodernismen) och prins Charles ideal. På 2000-talet har arkitekterna återvunnit
respekt och en ny generation har tagit plats.
TID OCH PLATS: Onsdagen den 12 september, kl.16.30 (OBS tiden, tidigare annonserad till
kl.17!). Aula ArkDes.
AVGIFT: 100kr. Den som betalade för hela föreläsningsserien i våras, betalar givetvis
inget nu. Ingen anmälan krävs. OBS! Evenemanget är öppet även för intresserade som
inte är medlemmar.

RADHUSOMRÅDET SKÖNSTAHOLM- EN VANDRING
Upptäck Skönstaholm, en levande men ganska okänd pärla i Stockholms närförort Hökarängen! I planeringen efter andra världskriget ville Stockholms stad öka andelen markbostäder. För att göra detta möjligt förespråkade man fler radhus. Radhus var i Stockholm
relativt ovanliga och för att popularisera radhuset som bostadsform beslutade staden att
bygga ett ”modell-område” som kunde visa på möjligheterna. Resultatet blev Skönstaholmsområdet, som efter en slingrig planeringshistoria, uppfördes 1950-52, med sina 150
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– och tidpunkter. Våra föreläsningar i Aula ArkDes kommer under hösten att äga rum på
onsdagar – och redan kl.16.00. Vi hoppas att det inte är någon olägenhet. Så har vandringen i universitetsområdet måst utgå tills vidare – men ersatts av en annan sensommar-
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lunken igen. För oss betyder det att sätta ihop ett höstprogram som vi hoppas är så
lockande, så att vi får se många medlemmar på evenemangen. Vi har nämnt flera av
programpunkterna redan i sommarbrevet, men här kommer de med litet mer information

lägenheter i 9 olika lägenhetstyper i 24 längor placerade i södersluttning. Omsorgen om
detaljerna är påtaglig, både då det gäller husen och den gröna planeringen. Arkitekterna
Nils Sterner och Erik F. Dahl på Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning svarade för
byggnaderna och landskapsarkitekterna Walter Bauer, Erik Anjou och Erik Glemme/
Stockholms Parkförvaltning för landskapet/trädgårdarna. Vår guide i området är Klas
Lundkvist, arkitekt och tidigare antikvarie på Stockholms Stadsmuseum.
TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 september kl 16.00. Samling vid Kastanjegården
Söndagsvägen 3-7. Vägbeskrivning lämnas till dem som deltar i vandringen.
AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.

VÄNNERNA MÖTER – FREDRIC BEDOIRE
Fredric Bedoire arkitekturhistoriker och vice preses i Konstakademien. Han har skrivit
över 30 böcker, bl a storsäljaren Stockholms byggnader: Arkitektur och stadsbild. Före
bokverket Den svenska arkitekturens historia fick han både Stora Fackbokspriset och
Stora historiepriset. För vänföreningen berättar han om en intressant historisk person, en
av de mest centrala kulturpersonligheterna i svenskt 1700-tal, som han porträtterar i en
av sina senare böcker Carl Fredrik Adelcrantz och kärleken till konsterna. Adelcrantz är
arkitekten bakom arkitektoniska pärlor som Kina slott, Drottningsholmsteatern, Sturehovs
slott och Adolf Fredriks kyrka och han hade en enastående maktposition som arkitekt,
hovman, ämbetsman och akademipreses. Fredrik Bedoire ger oss ett allsidigt porträtt av
denna mästare och kulturpersonlighet vars hjärta klappade för konsterna så att hans egen
ekonomi urholkades.
TID OCH PLATS: Onsdagen den 26 september kl.16.00, ArkDes Aula	
  
AVGIFT: 150 kr. Anmälan krävs ej. OBS! Evenemanget är öppet även för intresserade som
inte är medlemmar.

PERIFERIN I CENTRUM - HÖSTENS FÖRELÄSNINGSSERIE
I tidigare föreläsningar har föreningen tagit upp ett antal olika aspekter på frågan om
förtätningen av staden och konsekvenserna för livet i staden. Ofta har Stockholms
byggande och planering varit i fokus. Höstens föreläsningsserie ska ge oss ett vidare
perspektiv på Stockholms planering. Vad händer i regionen och i förorten? Och hur
hanteras barnen behov i dagens förtätningsprocess. Läs mer om föreläsningarna i
bifogade programblad.
OBS! Evenemanget är öppet även för icke medlemmar, så tag med dig dina vänner!
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna
kostar det 360 kr. Vid föreläsningarna på Aula ArkDes kan vi inte längre ta emot kontant
betalning. Läs på sid 4 i detta medlemsbrev om olika betalningssätt. Anmälan krävs ej.

STOCKHOLMSREGIONENS UTVECKLING
Stockholmsregionen växer och för att bereda plats för alla nytillkomna måste länet
utveckla, förtätas och rymma fler. Idag bor ca 2,2 miljoner invånare i länet och år 2050
förväntas det vara 50 procent fler. I juni 2018 antogs den regionala utvecklingsplanen
RUFS 2050 av landstingsfullmäktige. Den visar regionens samlade vilja och pekar ut hur
regionen bör växa och utvecklas liksom vad som är viktigast att hantera de kommande
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åtta åren, 2018-2026. Arbetet presenteras av Bette Malmros, regionplanerare, och
Jessica Andersson, avdelningschef och planeringsarkitekt, vid Stockholms läns landsting.
TID OCH PLATS: onsdagen den 3 oktober kl. 16.00, Aula ArkDes

TVÅ FÖRORTER I FÖRVANDLING
Fokus Skärholmen I det växande Stockholm har staden beslutat att genomföra ett profilprojekt i Skärholmen för socialt hållbar stadsutveckling, ett projekt som omfattar 4000
nya lägenheter. I satsningen prövas delvis nya metoder för att minska detaljstyrningen,
skapa snabbare planprocesser och öka möjligheten för byggherrar med olika storlek och
målsättning att delta. Projektchef Arkitekt Karin Ahlzén berättar.
Hovsjö i Södertälje har de senaste tio åren genomgått ett omfattande förnyelsearbete
som tog sin början i en social mobilisering av ungdomar inom området. Arbetet inleddes
bl. a. med underhåll av den centrala parken och upprustning med en fotbollsplan.
Projektet presenteras av initiativtagaren, dåvarande vd för det kommunala bolaget Telge
Hovsjö, Patrik Derk (idag i Ramböll).
TID OCH PLATS: Onsdagen den 7 november kl. 16.00, Aula ArkDes

BARN I DEN FÖRTÄTADE STADEN
Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor, verksam i företaget arkitekturanalys
sthlm, har i många år forskat, skrivit om och deltagit i debatten i frågor kring barn,
ungdomar och deras utemiljö. Hon kommer att berätta om hur det täta stadsbyggandet
påverkar barnens livskvalitet.
TID OCH PLATS: Onsdagen den 5 december kl. 16.00, Aula ArkDes

S:T GÖRANS GYMNASIUM - NU STUDENTBOSTÄDER
Bland nomineringarna till Årets Stockholmsbyggnad återfanns ”en modernistisk klassiker”
som fått nytt liv som studentbostäder. Det är S:t Görans gymnasium från 1960, arkitekt
Léonie Geisendorfs mest kända byggnad i en djärv betongarkitektur inspirerad av Le
Corbusier. Nu har en varsam ombyggnad gjorts till 240 studentbostäder där ”projektet
tagit stöd i sin egen identitet och utvecklat den till vår tid” enligt juryns kommentar.
Vi träffar en av arkitekterna för ombyggnaden Sven Ahlénius, AIX arkitekter, och
representant för byggherren Svenska bostäder, Mats Åhlander.
TID OCH PLATS: Måndagen den 15 oktober, kl. 18.00.
AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.

UTFLYKT – GUDS HUS OCH FÖRSAMLINGENS
”I Stockholms kyrkobyggande återspeglas stadens förändringsprocess – befolkningstillväxten, tillkomsten av nya samhällsgrupper…. 1950- och 60-talen är förortskyrkornas
tid, en expansionsperiod utan motstycke särskilt för byggandet inom svenska kyrkan.” Så
skriver Henric O Andersson och Fredric Bedoire i boken Stockholms byggnader – och
fortsätter: ”Man kan märka osäkerheten i fråga om kyrkans roll i ett förändrat samhälle…
men i detta byggande har staden också tillförts en rad märkliga verk där skönheten klingar rent och där andakt och mänsklig värme får äkta uttryck.” En tur i Stockholmsom3

rådet ger många exempel på tidens kyrkor. Vår tur planeras tills vidare omfatta
Uppenbarelsekyrkan i Hägersten av Johannes Olivegren, S:t Birgitta kyrka i Nockeby av
Rolf Bergh, Västerortskyrkan av Carl Nyrén och S:t Tomas kyrka av Celsing i Vällingby och kanske Markuskyrkan av Lewerentz, som dock är under ombyggnad, och Lindroos
Söderleds-kyrka. Karin Winter guidar oss på turen.
TID OCH PLATS: Torsdagen den 25 oktober, ca kl. 13.00 – 18.00
AVGIFT: 730 kr. Anmälan krävs.

ÖVRIGT
ANMÄLAN TILL VÅRA PROGRAM. Om inte annat anges: mail vannerna@arkdes.se. eller
telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare).
BETALNING. Vad gäller evenemang i Aula ArkDes kan vi inte längre ta emot kontanter vilket dock fortfarande är möjligt vid våra andra program. Vi är glada åt förskottsbetalning, men tar givetvis också betalning i efterskott. Betalning görs till PG 50 36 49-6,
BG 5481- 5634 eller Swish (070 571 36 29). Oavsett på vilket sätt du betalar, ange ditt
namn och vilket evenemang det gäller!
SOCIALA MEDIER. Sedan några år har föreningen hemsidan arkitekturensvanner.se.
Nu finns vi även på Facebook och Instagram (arkitekturensvanner).

Detta händer på ArkDes…
Stora ombyggnader och omflyttningar har ägt rum på ArkDes. Under utställningen Public
Luxury har den tidigare entrén öppnats igen- så man går nu direkt in i sal 1. Den
permanenta basutställningen Arkitektur i Sverige finns nu och några år framåt i den sal
(sal 2) där de tillfälliga utställningarna huserat några år. I den salen invigdes också i juni
utställningsvolymen Boxen, av Dehlin Brattgård Arkitekter.
Public Luxury pågår till den 13 januari 2019. Guidad visning (rekommenderas!) är
söndagar kl. 12, tisdagar kl. 17 och torsdag kl. 12 (engelska). Tisdagen den 2 oktober kl
18.00 arrangeras ett panelsamtal i anslutning till utställningen på temat Kampen om det

gemensamma. Evenemanget är i Biografen på Moderna Museet. Det är fri entré.
Begränsat antal platser. Ingen anmälan krävs.
Den 18 september är det en öppen vernissage på en ny utställning i boxen, Värde i det
Virtuella, som kombinerar fysiska och virtuella miljöer i en interaktiv installation som
presenterar banbrytande idéer från det London-baserade arkitektkontoret Space Popular.

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
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