4 april 2013
KÄRA ARKITEKTURVÄNNER!

Kulturdepartementet har nu sagt sitt om vårt museum. Det har fått ett nytt namn,
Statens Centrum för Arkitektur och Design, och en ny instruktion. Den senare skiljer sig
inte så mycket från vad som gällt de senaste åren, men texten har blivit tydligare och
innehåller några nyheter som att myndighetschefen blir Överintendent och att ett
insynsråd knyts till verksamheten. Texten återfinns på museets hemsida. Vi i
vänföreningen måste nu förhålla oss till den nya situationen och styrelsen är djupt
engagerad i en diskussion om föreningens namn och inriktning. Mer om detta i slutet av
brevet.
Under vintermånaderna har vi kunnat konstatera att det varit en lugn och god
tillströmning av anmälningar till föreningens programpunkter. Vi har lärt oss om NCSsystemet, sett Moderna Museets Corbusier-utställning, hört om bostadsformer för äldre,
träffat Gert Wingårdh och tittat på Swecos ombyggda kontor. Alla vi mött har tagit
generöst emot oss och bjudit oss på sin kunskap. Här följer nu vårens program och
inbjudan till höstens resa. Välkommen!

ARKITEKTURMUSEETS SAMLINGAR – EN GULDGRUVA!
I Arkitekturmuseets arkiv finns inte mindre än 3,5 miljoner objekt! Samlingarna speglar
den svenska arkitekturhistorien från 1800-talets andra hälft till våra dagar. De omfattar
ritningar, skisser, fotografier, modeller och andra föremål samt boksamlingar. Vi samlas i
biblioteket och får höra chefen för museets samlingar Eric De Groat, tillsammans med
några av sina medarbetare, berätta om verksamheten. Inte minst för våra medlemmar i
arkitektföretagen måste det vara av intresse att höra om museets insamlingsprinciper
och de strategier som nu utvecklas nationellt och internationellt för den digitala
framtidens arkiv. I den nya instruktionen står det oförändrat att ”myndigheten ska vårda,
förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som
anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten”. Vi gör
också besök i magasinet.
TID: Tisdagen den 16 april kl. 18.00
PLATS: Arkitekturmuseets entré
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 16 april.
AVGIFT: 100 kr

I CARL NYRÉNS FOTSPÅR
Vårens bussutflykt går till några av Carl Nyréns byggnader i Stockholm/Uppsalaområdet. Denne mästare som vid 95 års ålder avled hösten 2011 var den sista av det sena
1900-talets dominerande arkitekter i Sverige, Erskine, Celsing och Lindroos. Han var
också under 80-talet ordförande i vår förening och hedersmedlem.
Carl Nyrén arbetade under några krigsår hos Paul Hedqvist men grundade redan 1948
sitt eget kontor, Nyréns arkitekter, som idag är ett av landets ledande med över 100
medarbetare. På resan får vi sällskap av arkitekten Anders Pyk, i många år en av
Carl Nyréns medarbetare och under en period kontorets vd. Bussen startar vid
Blasieholmstorg där vi tittar på Fersenska terrassen, den om- och tillbyggnad från 1976
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som blev en föregångare för förnyelse i känslig miljö. Vi passerar Arrheniuslaboratoriet
(1973) inom universitetsområdet som visar tidens strukturalism och gör en första anhalt i
Baldersskolan i Danderyd från 1954, tillbyggd 1998. Väl i Uppsala stannar vi till vid det
kontorshus som vid tiden var Pharmacias huvudkontor och för vilket Carl Nyrén fick sitt
andra Kasper Salin-pris 1971 (av totalt fyra!). Vi besöker museet i Gamla Uppsala som
invigdes år 2000 och stadens Stadsbibliotek från 1986. Lunch intas i Uppsala Konsertoch kongress, som dock inte är ett verk av vår arkitekt utan av Danmarks Henning
Larsen. På vägen tillbaka till Stockholm stannar vi vid Gottsunda kyrka (1980) och i den
lilla Västerortsskyrkan i Vällingby från 1957.
TID: Lördagen den 27 april, kl. 9.00 – ca kl. 16.00
PLATS: Blasieholms torg
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 24 april.
AVGIFT: 650 kr. I kostnaden ingår buss, förmiddagskaffe och lunch. Beloppet betalas in

på bank- eller plusgiro efter bekräftelse från kansliet.
ANTAL: Begränsat deltagarantal

EN MODERN KLASSIKER - KV. GARNISONEN
I kv. Garnisonen på ett gammalt kasernområde på Östermalm, uppförde
Byggnadsstyrelsen 1972 en statlig administrationsbyggnad för närmare 5000 personer.
Området består av flera sammanbyggda äldre byggnadskroppar kring planterade gårdar.
Den del av byggnadskomplexet som ligger bakom den långa välkända fasaden mot
Karlavägen blev ett pilotprojekt för tidens idéer om strukturalismen och en tillämpning
av den s k kontorsbygglådan, där byggnadens komponenter skulle vara tydliga,
urskiljbara och utbytbara. Enhetligheten och rationaliteten bryts av färg och konst i
planterade gårdar och korridorer. Byggnadens arkitekt, Tage Hertzell, visar och berättar
för oss.
TID: Onsdagen den 15 maj, kl. 18.00
PLATS: Entréhallen Karlavägen 100
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 8 maj.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

ÅRSMÖTE 28 MAJ
Årets stämma äger rum i Stenbockska Palatset den 28 maj med början kl. 18.00. Boka
dagen nu! Det kommer ett nytt medlemsbrev i början av maj med inbjudan och bland
annat med det förslag till namn och nya stadgar som styrelsen avser presentera.

KOM MED TILL RIGA OCH HAMBURG
Höstens resa går till Hansastäderna Riga och Hamburg den 17-21 oktober. Läs bifogade
informationsblad. På grund av allt striktare bokningsregler på flyg och hotell – är det
viktigt att vi får din anmälan redan före den 7 maj!
ARKITEKTURMUSEETS VÄNNER
Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona
Tel nr 08-611 35 96. Kansliet är säkrast bemannat på onsdagar kl. 10 – 16
e-post:vannerna@arkitekturmuseet.se

