Stockholm den 6 maj 2013
ARKITEKTURENS VÄNNER! Det är alla i vår förening- och Arkitekturens vänner är också

styrelsens förslag till nytt namn för föreningen! Namnbytet samt förslaget till nya stadgar,
som ska ersätta de befintliga från 1997, är viktiga frågor på årets stämma. Läs, begrunda
och kom och rösta! I medlemsbrevet påminner vi också om några tidigare annonserade
evenemang och ger vi lite glimtar om sensommarens program. Nästa medlemsbrev
kommer mitt i augusti.

STÄMMA PÅ STENBOCKSKA PALATSET
Stämman har i år förlagts till Stenbockska palatset vid Birger Jarls Torg på Riddarholmen. Kallelse till årsmötet med styrelsens och valberedningens förslag bifogas.
Redovisningshandlingarna (ekonomisk årsredovisning och verksamhetsberättelse)
kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.
Styrelsens förslag till nytt namn och nya stadgar för föreningen är särskilda frågor på
dagordningen. Alla känner väl till att ett namnbyte är nödvändigt eftersom
Arkitekturmuseet enligt den nya instruktionen från och med 1 maj bytt namn till Statens
centrum för arkitektur och design. Det namn som styrelsen förslår är alltså Arkitekturens
vänner. Styrelsen har också valt att, i en ny paragraf (§2), ge en beskrivning av
föreningens syfte. Andra nyheter är att styrelsen förslår att i stadgarna tas in en paragraf
om motioner och en om uteslutning av medlem. Därutöver görs några mer språkliga
moderniseringar av stadgarna. I bilaga finns styrelsen förslag till nya stadgar, för
jämförelsens skull parallellt med de befintliga stadgarna.

… FÖLJT AV P R ES E NT ATIO N AV ST E NBO CKSKA P A L ATS ET
Stenbockska Palatset uppfördes i renässansstil i mitten av 1600-talet för riksrådet och
hovrättspresidenten Fredrik Stenbock och han maka Katarina de la Gardie. På 1670-talet
byggde Nicodemus Tessin d ä bygga om palatset i barockstil och på 1720 talt ritade
hovarkitekten Carl Hårleman nya inredningar i palatset. Byggnaden har inrymt
kommerskollegium och Riksarkivets magasin. Efter en omfattande och återställande
restaurering 1972 fungerar byggnaden som domstol. Den inhyser i dag bl a Mark- och
Miljööverdomstolen, där vänföreningens ordförande är expert. Lagmannen vid
domstolen Lagman Per-Anders Broqvist hälsar oss välkomna till palatset och fd
hovrättsrådet Sture Holmbergh berättar om byggnaden och visar oss runt.

… OCH BUFFÉ MED VIN I GYLLENE SALEN FÖR DEN SOM SÅ ÖNSKAR…
TID: Årsmötet äger rum tisdagen den 28 maj kl 18.00
PLATS: Stenbockska palatset, Birger Jarls Torg (Rosa palatset bredvid gamla Riksarkivet)
PRIS OCH ANMÄLAN: Årsmötet och visningen är kostnadsfritt. Men anmäl er gärna til1

kansliet så snart som möjligt och senast den 24 maj. Buffén kostar 200 kr/ person.
Anmälan till buffén är obligatorisk och måste betalas till plusgiro 50 36 49-6 eller
bankgiro 5481-5634 senast den 24 maj. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen.
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DET FINNS PLATSER KVAR…
… på nedanstående evenemang som presenterades mer utförligt i förra Medlemsbrevet
(2.13) och bilagor till detta.
E N M O D E R N K L A S S I K E R - G A R N I S O N E N Byggnadens arkitekt Tage Hertzell visar

och berättar om anläggningen från 1972, ett pilotprojekt för tidens idéer om struktura–
lismen där byggnadens komponenter skulle vara tydliga, urskiljbara och utbytbara.
TID: onsdagen den 15 maj kl. 18.00. PLATS: Samling i entréhallen Karlavägen 100.

Anmälan per mail eller telefon till kansliet senast den 13 maj PRIS: 100 kr
S T U D I E R E S A D E N 1 7 - 2 0 OK T O B E R T I L L R I G A O CH H A M B U R G Det finns ännu
några platser kvar på höstens resa till Riga och Hamburg- två hansastäder, två tidsperspektiv,
två situationer. Under resans fyra dygn gör vi en arkitektonisk resa från 1200-talet till i dag –
eller rentav in i framtiden. En presentation av programmet bifogades förra medlemsbrevet.
Har det förkommit skickar vi dig gärna ett nytt. Resan kostar 9.830 kr och tillägg för
enkelrum är 1.400 kr. Från kansliet deltar Mikaela Eckered och Hanne Weiss Lindencrona.

BOKA REDAN NU INFÖR SENSOMMAREN/HÖSTEN
Nedanstående evenemang presenteras i nästa medlemsbrev 4:13 som skickas ut i mitten
av augusti. Men du kan givetvis redan nu göra en anmälan till kansliet.
NORRA DJURGÅRDSSTADEN- DEN 3 SEPTEMBER Vi fortsätter vår tradition att, innan

kvällsmörkret blir ett hinder, börja ”höstterminen” med stadsvandringar i några aktuella
bebyggelsområden. Vi har hittills sett västra Kungsholmen/Hornsberg, Annedal och
Liljeholmskajen. Planeringsarkitekten Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret i
Stockholm, berättar om och visar runt i Norra Djurgårdsstaden.
CONTEMPORARY LANDSCAPE - BUSSUTFLYKT LÖRDAGEN DEN 7 SEPTEMBER

Under heldagsturen ska vi se på staden och dess uterum. Vi tar på oss de ”gröna
ögonen” och besöker ett antal aktuella större och mindre objekt i Stockholmsområdet.
Guide är landskapsarkitekt Tomas Saxgård, Landskapslaget, och styrelsemedlem i
vänföreningen.
NORSKA AMBASSADEN REVISITED- EJ TIDLAGD Under september månad kommer vi

att besöka ännu en modern klassiker, denna byggnad från 1952 av den norske arkitekten
Knut Knutsen som även ritat inredningen. Byggnaden, i tegel, obehandlad betong, furu
och glas, som arkitekten själv kallade en ”osnobbig och organisk ambassad” skiljer sig i sitt
uttryck från de mer pompösa grannambassaderna.
ARKITEKTURMUSEETS VÄNNER
Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona. Kansliet, tel 08-6113596,
är säkrast bemannat på onsdagar kl. 10-16. e-post: vannerna@arkitekturmuseet.se. Under
perioden mitten av juni – mitten av augusti är kansliet stängt. Vi läser dock e-post och
lyssnar av telefonsvararen under sommarperioden.
Bifogas: Kallelse till stämman och styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen

