MEDLEMSBREV ARKITEKTURENS VÄNNER

Stockholm 15 augusti

Arkitekturvänner! Efter denna ljuvliga sommar är det nu åter dags att samlas till nya
upplevelser i vår förening! Vi har ett innehållsrikt program framför oss – som vi hoppas
ska inspirera och locka.
Årets stämma, som vi hade förmånen att arrangera i Stenbockska palatset på
Riddarholmen, lockade inte mindre än ett 70-tal medlemmar. Hovrättsrådet Sture
Holmbergh, mångårig medlem, visade runt i den historiskt intressanta byggnaden som
nu inhyser Svea Hovrätt samt Mark- och Miljödomstolen. Stämman beslutade anta
styrelsens förslag till nytt namn och Arkitekturens vänner är nu namnet på vår
förening. Det ska inte tolkas så att vi inte kommer att följa Arkitektur- och
Designcentrums verksamhet också när det gäller designområdet! Som det står i de nya
stadgarna: ”Föreningen ska ordna studiebesök, föredrag, debatter och resor kring
stadsbyggnad, husbyggnad, inredning och design” – liksom tidigare!

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
I föreningens serie ”sensommarvandringar i nya stadsutvecklingsområden” har vi nu
kommit till miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Området som sträcker sig från
Husarviken i norr över Värtahamnen och till Loudden i söder kommer att innehålla
12 000 nya bostäder, 35 000 nya arbetsplatser. Hamnen, Spårväg City och annan
strategisk infrastruktur kommer att byggas ut i området. Utvecklingen sker till stor del
på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.
En betydande del av den äldre bebyggelsen kommer dock att vara kvar och integreras
i den nya stadsdelen. Planeringen startade redan för ett tiotal år sedan och beräknas
fullt utbyggt kring 2030. Hittills har mark för ca 4000 bostäder anvisats till ca 35
byggherrar och hösten 2012 skedde första inflyttningen i omkring 700 lägenheter.
Jonas Claeson, planarkitekt och ansvarig för flera detaljplaner samt
stadsbyggnadskontorets arbete med hållbarhet inom Norra Djurgårdsstaden berättar
om projektet och guidar oss runt i området.
TID: Tisdagen den 3 september kl 18.00
PLATS: Kontorsvillan, Gasverksvägen 15. Buss 55 hållplats Gasverket, gå ca 300 m.
Eller T- bana Ropsten, utgång Hjorthagens skola, gå ca 1100 m.
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 28 augusti
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer

SAMTIDA LANDSKAPSARKITEKTUR
Under en heldagstur till fots och med tvärbana och T-bana, ska vi besöka några
moderna parker, torg och kajpromenader inom två aktuella nybyggnadsområden,
Liljeholmen/Årstadal och Kristineberg/Hornsberg. Vi träffar arkitekterna bakom verken
och får en inblick i landskapsarkitekturens roll i modern stadsutveckling. Vi träffas vid
Liljeholmstorget som är ett projekt av Nivå Landskapsarkitektur. En kort promenad
därifrån möts vi av Thorbjörn Andersson, Sweco, vid det originella Sjövikstorget som
ligger vid kajen och vänder mot vattnet och Södermalms horisontlinje. Vatten brusar
fram i en tunn film över en svagt lutande skifferyta där stenarna har lagts omlott för
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att åstadkomma en livlig vattenupplevelse. Därefter visar oss Jonas Berglund, Nivå
Landskapsarkitektur, Liljeholmskajen i närheten som omfattar gestaltning av kaj,
brygga, esplanad, kajgränder och gårdsgator och där kajen blivit ett mycket populärt
promenadstråk. Besöket vid Liljeholmen/Årsta avslutas med parken Blomsterdalen av
Andersson och Jönsson Landskapsarkitekter. Den ursprungliga platsens dramatiska
nivåskillnader har här omvandlats till ett mjukt, böljande landskap som innehåller ytor
för både lek och avkoppling.
Efter förflyttning och lunch visas på eftermiddagen Kristinebergs strandpark av Åsa
von Malortie, Sydväst arkitektur och landskap. Det Malmö-baserade kontoret vann
första pris för projektet i en inbjuden tävling och har gestaltat en modern park som
leder ner mot stranden med mycket aktiviteter. Avslutningsvis besöker vi Hornsbergs
strandpark av Bengt Isling, Nyréns, som belönades med Sienapriset 2012 och som är
en slingrande strandkant mot Ulvsundasjön i västerläge. Parken är över 700 meter
lång och består av flera delar, en brygganläggning för solbad med träbryggor som
skjuter ut i sjön i olika längder, den s k Kajparterren som ligger som en något upphöjd
horisontell skiva svagt lutad mot sjön och Moa Martinsons torg men konstnärliga inslag
som refererar till författaren.
Vår guide hela dagen är Tomas Saxgård, landskapsarkitekt och styrelsemedlem i
vänföreningen.
TID: Lördagen den 7 september, kl. 10.00 – ca 15.00
PLATS: Vid T-banan, Liljeholmstorget, nordöstra utgången, vid tvärbanan
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 4 september.
AVGIFT: 350 kr (inklusive lunch – men egen T-banebiljett). Beloppet insättes på

plusgiro/bankgiro efter anmälan eller tas emot på plats.
ANTAL: Högst 30 pers

NORSKA AMBASSADEN REVISITED
Norska ambassaden ritades av den norske arkitekten Knut Knutsen och invigdes 1952.
Byggandet av en ambassad i Stockholm prioriterades av norska stortinget som en
markering av Sveriges roll som ett av Norges viktigaste samarbetsländer under andra
världskriget. Knutsen kallade sitt vinnande förslag i ambassadtävlingen ”det
hänsynsfulla” och han uttryckte målsättningen att byggnaden skulle spegla Norge som
demokratiskt land. Det stora byggnadskomplexet är uppdelat i flera mindre
byggnadskroppar. Fasaderna är i rött fasadtegel, rå betong, kopparplåt och fält klädda
med träspån. Byggnaden, som arkitekten själv kallade en ”osnobbig och organisk
ambassad” skiljer sig markant från de mer pompösa och bastanta grannambassaderna.
Ambassadör Anne Lund berättar om byggnaden och arbetet i den och visar oss runt.
Vi bjuds då också på ”et litet glass”.
TID: Tisdagen den 17 september kl 18.00
PLATS: Skarpögatan 4 (invid Strandvägen)
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 11 september.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 35 personer

FINISSAGE - THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL
GAULTIER
När sommarens stora utställning om den store franske modeskaparen och hans verk
tas ned vid vårt Arkitektur – och Designcentrum bjuds vännerna på - ”finissage” och
lite mingel! Utställningen visas av Eva Larsson vid centret och Bloms bar håller öppet
för oss på fredagkvällen. Jean Paul Gaultier presenterade sin första kollektion redan
1976 och från 1997 har denne modets enfant terrible sitt eget modehus i Paris.
Utställningen av dessa 120 verk är i sig en spektakulär show.
TID: Fredagen den 20 september kl. 16.00 (Bloms bar öppen till kl. 19.00)
PLATS: Arkitekturmuseets entré
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 16 september
AVGIFT: Gratis

KAROLINSKA INSTITUTETS AULA
Det byggs så det knakar inom den s k Hagastaden, området där Stockholm och Solna
möts. Där växer nya Karolinska universitetssjukhuset fram idag och där satsar
Akademiska Hus på ett vidgat campus för Karolinska Institutet, en av landets främsta
undervisnings- och forskningsmiljöer! Bland byggkranarna höjer sig idag ”en vit
glasskål med guldstänk i ett triangulärt flätverk i trä” som Gert Wingårdh beskriver den
nya aulan.
Vi träffar arkitekt Mårten Tiselius, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, som
berättar om Campus Solna och visar oss aulan.
TID: Måndagen den 7 oktober, kl.18.00
PLATS: Akademiska Hus vid Karolinska Institutet, Berzelius väg 8
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 1 oktober
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer

PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 28 MAJ
Som framgår av den inledande hälsningstexten har föreningen bytt namn till
Arkitekturens vänner Vänförening till Statens centrum för Arkitektur- och Design. Vid
stämman avgick styrelseledamoten Maria Koolen Hellmin. Ny ledamot är arkitekten
och konstnären Eva Rosengren. Efter många år som lekmannarevisor avgick CarlMagnus Renström. Han ersätts av arkitekten Erik Stenberg. Även den auktoriserade
revisorn Ulf Järlebro har avböjt omval och har ersatts av sin kollega Jessica Sedeleke.
Carl-Gustaf Hagander omvaldes till föreningens ordförande för ännu ett år.
ARKITEKTURENS VÄNNER
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

