MEDLEMSBREV

2 april 2014
ARKITEKTURVÄNNER. Som flera av er säkert noterat har Arkitektur- och
designcentrum en ny hemsida och de arbetar också med en ny grafisk profil, som
ännu inte är färdig. Även Arkitekturens vänner är inne i en sådan förändringsprocess.
På nyåret påbörjades ett arbete med en egen hemsida och en ny grafisk profil. Vår
hemsida- www.arkitekturensvanner- är under uppbyggnad, men redan nu hittar du
våra medlemsblad där- och lite annat. Och mer ska det bli.
Det nya året inleddes med ett besök i Folkhems höga flerbostadshus i massivträ i
Strandparken, Sundbyberg. Vi fick höra om träbyggnadsprocessens problem och
glädjeämnen, besöka bygget och titta på visningslägenheterna. Därefter har vi besökt
Senab, mött det intressanta arkitektkontoret Marge och återsett en av höstens
besökshöjdpunkter för föreningen - Aula Medica. När ni får detta brev har vi just
genomfört visningen av det ROT-prisade Jarlahuset samt genomfört tre av fyra
föreläsningar om Staden. Det är 25 vänner som reser med oss till Umeå i maj, och
tillsammans med vår lokale programmakare söker vi skapa ett så intressant och
givande dygn som möjligt. Här följer nu inbjudan till vårens program och märk att
medlemsbrevet också innehåller kallelse till årets stämma den 15 maj!

NYA KREMATORIET- SKOGSKYRKOGÅRDEN
Nu får vi äntligen komma till Skogskyrkogårdens nya krematorium av arkitekt Johan
Celsing. Några kanske minns när vi var på vandring på begravningsplatsen och visades
platsen för den nya byggnaden och det vinnande tävlingsförslaget ”En sten i skogen”.
Idag ligger stenen där i skogen och är belönad med Kasper Salin-priset 2013, det
finaste arkitekturpris vi har i landet. Enligt juryn är den ”ett lugnt och precist tillägg till
den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Allt präglat av
den värdighet och respekt som krematorieverksamhet kräver”. Föreningen tas emot
av förvaltningschef Mats Larsson och arkitekten Johan Celsing.
TID: Fredagen den 25 april, kl. 16.30 (tidiga tiden) och 17.30 (senare tiden)
OBS! Två visningar efter varandra på en fredag! Önskad tidpunkt anges vid anmälan.
PLATS:Krematoriet på Skogskyrkogården, hänvisning vid huvudentrén
ANMÄLAN: Tidigast den 10 april per mail eller telefon till kansliet
ANTAL: Högst 25 personer vid varje tillfälle
AVGIFT: 100 kr betalas på plats.

STUDENTHUSET, FRESCATI
I höstas invigdes Studenthuset på universitetsområdet i Frescati. Studenthuset ska
utgöra den självklara samlingspunkten för studenterna vid Stockholms universitet. Där
finns studentnära verksamheter, som t ex kåradministration, kårexpedition, samlingslokaler, studentinformation, studievägledning, publika lokaler för möten, café och
studieplatser. Byggnaden är ett modernt tillskott i arkitekturparken Frescati, gestaltat
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som tre horisontella element av olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad
i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en svävande låda
av trä. Den känsliga placeringen på Frescati, i nationalstadsparken och intill David
Helldéns ”södra huset”, ställde stora krav på den arkitektoniska utformningen.
Den 6 300 kvm stora byggnaden är miljöanpassad, bland annat är huset
självförsörjande på värme och kyla. Studenthuset har ritats av Erséus Arkitekter AB.
Föreningen tas emot av Fredric Scherman och Mette Pettersson, Erséus Arkitekter
och representanter för Akademiska Hus och Stockholms universitet.
TID: Tisdagen den 13 maj kl 17.30 (OBS tiden!!!)
PLATS: Universitetsvägen 10A, entrén. Färdbeskrivning skickas inför besöket.
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Max 40 personer

PARKER OCH TORG- TANKAR FRÅN EN
LANDSKAPSARKITEKT
Så har vi då kommit till vårens sista föreläsning i serien om Staden. Då berättar
Thorbjörn Andersson om stadens offentliga rum och de förändrar som synen på och
användningen av dessa genomgått under de senaste decennierna. Föreläsare är
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor. Han har skrivit och/eller
medverkat i ett trettiotal böcker.
TID: Onsdagen den 7 maj , kl. 16.00
PLATS: Hörsalen, Arkitektur- och designcentrum
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till vänföreningens kansli (om inte redan anmäld)
AVGIFT: 200 kr medlem, övriga 230 kr betalas på plats (om inte betalt i förväg)

EFTERMIDDAG MED LOLA
På Arkitektur- och designcentrum öppnar den 11 april en utställning om 100-åringen
Léonie Geisendorf, allmänt kallad Lola, numera bosatt i Paris. Se vernissageinbjudan
nedan. En vårlig lördagseftermiddag ägnar vi åt Lolas byggnader i Stockholm
och börjar med Fyrtalet, ett studentbostadshus från mitten av 60-talet på
Värtavägen. Bussen fortsätter sedan till Djursholm och Villa Ranängen, tidigt 50-tal,
och Villa Delin, från sent 60-tal. Nästa mål, Nya Yrkesskolan, den kraftfulla
skolbyggnaden på Kungsholmen, som senare blev S:t Görans gymnasium, är den
byggnad vi också får tillfälle att gå in i. Där tar vi kaffepaus i dess magnifika entréhall.
Slutligen besöker vi radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagarmossen. Guide för turen
är Karin Winter.
TID: Lördagen den 24 maj, kl. 13.00 – ca 17.00
PLATS: Samling i hörnet Värtavägen/Sandhamnsgatan kl. 13.00 (T-bana Gärdet
norr)
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 14 maj
AVGIFT: 375 kr. I kostnaden ingår buss, kaffe och guide. Obs ej lunch! Inbetalning per
plus- eller bankgiro i samband med anmälan.
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STÄMMA DEN 15 MAJ
Stämman genomförs i år i hörsalen på Arkitektur- och designcentrum. Före
stämman får vi en visning av Pontus Hulténs visningsmagasin och Moderna Museets
vänförenings donationer till sitt museum. Efter stämman dukas en buffé upp i Bloms
Café, Arkdes. Kallelse och dagordning till stämman samt programmet i anslutning till
stämman bifogas detta medlemsbre.v

VAD HÄNDER I HÖST???
Weekend i Karlskrona
Vi har inte mäktat med en utlandsresa i höst, utan siktar på en längre resa våren eller
hösten 2015. Vi har däremot planer på en weekendresa till Karlskrona/Ronneby i höst.
Karlskrona är en ”gömd och glömd pärla” som anlades och planerades vid slutet av
1600-talet och där stadsplan och märkesbyggnader har upphovsmän som Erik
Dahlbergh, Nicodemus Tessin dä och många fler. Även utanför stenstaden finns
spännande studieobjekt såsom Johannishus slott (Ronneby) en fantastisk anläggning
med magnifika konstskatter som vi får besöka och griftegården i Augerum, ett
mästerverk av den nyss avlidne landskapsarkitekten Per Friberg. Vi ska naturligtvis
också besöka det helt nya U-båtsmuseet som invigs i juni i år - och som är en
tillbyggnad till Marinmuseet från 1997. Planerade datum 20-21/9 alt 27-28/9. Detaljprogrammet för resan är inte klart men kommer att preciseras senare i vår.
Föreläsningsserien om Staden
Vårens föreläsningsserien har lockat ett 50-tal åhörare varje gång av vilka huvuddelen
varit medlemmar i vår förening. Vi planerar en fortsättning med fyra föreläsningar
under hösten, denna gång i egen regi, på temat Stockholm. Per Kallstenius, tidigare
stadsarkitekt i Stockholm återkommer med det som inte rymdes i vinterns
föreläsning, nämligen utvecklingen av Stockholms förorter. Thorbjörn Andersson,
landskapsarkitekt och professor, som i maj håller den sista i raden av vårens
föreläsningar, återkommer också i höst- för att tala om utvecklingen av Stockholms
parker med Erik Glemme och Holger Blom som förgrundsgestalter. Vi får också höra
Eva Eriksson, arkitekturhistoriker, tidigare bl a arkitekturkritiker på Dagens Nyheter,
redaktör på Arkitektur och författare till flera kända verk om Stockholms utveckling,
idag djupt engagerad i forskning om Gunnar Asplund. Den fjärde föreläsningen är
ännu öppen.
Nästa medlemsbrev
Medlemsbrev nr 3:2014 kommer i augusti- det är långt till dess. I maj/ juni kommer vi
därför att skicka information så långt vi då vet om höstens program, bl a utveckling
av de programpunkter som presenterats översiktligt ovan. Informationen kommer vi
att skicka per mail och vi kommer att lägga ut den på vår hemsida. Medlemmar till
vilka vi inte har mailadress får givetvis brevet per ”ytpost”!
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Se vår nya hemsida www.arkitekturensvanner.se
Den nya hemsidan är ”under uppbyggnad”, som det så vackert heter. Men lite
information finns redan där. Vi har bl a tänkt bygga ut hemsidan med en kort
information om varje evenemang som genomförs, som en sorts ”föreningsdagbok”.
Många av er är ju flitiga fotografer - så skicka gärna in några bilder ni tagit vid våra
studiebesök och resor och som vi får använda på hemsidan.

Detta händer på Arkdes...
ARKDES HAR OCKSÅ EN NY HEMSIDA se www.arkdes.se. Vill man läsa om
utställningarna, programverksamheten mm går man in under ”Upptäck” i
huvudmenyn.
VERNISSAGE TILL UTSTÄLLNINGEN ”UPP I VIND- LEONIE GEISENDORFS
ARKITEKTUR” äger rum den 11 april med invigningstal och personlig hälsning från
arkitekten kl 17.00. Vännerna är förstås inbjudna. Anmälan till vernissage@arkdes.se.
Om du inte har mail kan vi hjälpa dig med anmälan. Ring oss bara på kansliet. I
anslutning till utställningen ordnar även Arkdes studiebesök, på S:t Görans
gymnasium den 12 april och på Riksrådsvägen den 14 maj. Se vidare Arkdes hemsida.
BLOCKHOLM. Om du inte redan varit och sett Minecraft- utställningen Blockholm, så
passa på. Gå dit ensam eller ta med något barn i 8-10-årsåldern så blir det garanterat
en lärorik och spännande upplevelse. Är du intresserad av att lära dig mer om spelet
Minecraft har Arkdes introduktion och vägledning torsdagar kl 14-15 under rubriken
”Blockholm för vuxna”. Blockholm pågår till 1 juni.
RALPH ERSKINE. Den 10 maj kl 13 talar Bengt Ahlqvist, Ralph Erskines mångåriga
medarbetare om arkitekten och människan Ralph Erskine. Samtidigt är det release på
Arkdes Erskine - app, samt en busstur till Erskines ”Låda” senare under eftermiddagen.
CYKEL! Den 19 juni öppnas en stor utställning om och med cykel; som form- och
kulturhistoria, designobjekt och som möjlighet för den samhällsplanering som nu
måste ställas om. Ambitionen med cykelprojektet är att på ett engagerat sätt sprida
och generera ny kunskap och väcka frågor. Vernissagen blir den 18 juni.

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
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