
     
  
                

                     30 oktober 2019 

Hej Arkitekturvänner        MEDLEMSBREV 4 2019 
Nya kansliets andra medlemsbrev!! 

September – oktober försvann lika snabbt som vanligt. Vi hann i alla fall med en rad aktiviteter, som 
lockade många medlemmar. Vid några tillfällen blev till och med snabbt överbokat, så vi fick tacka nej 
till flera. Förhoppningsvis kan vi göra en ny vandring i Hagastaden med Owe Swanson till våren. Ni 
som missade i september har naturligtvis förtur. 

• Ewa Buhr-Berg och Henriette Advocaat från Sweco tog oss med in i nya designhotellet Blique by 
   Nobis, via några hotellrum upp till takbaren med makalös utsikt över hela Stockholm. 
• Rahel Belatchew och Martin Rörby förde ett mycket trevligt och intressant samtal om arkitektur, med 
   anledning av Rahels utställning i Carl Eldhs ateljé. 
• Anders Bergkrantz och Lasse Vretblad visade med några radhus i Björkhagen hur genomtänkt det 
  kan bli när arkitekten inte bara ritar utan även styr hela projektet från början till slut, som byggherre 
  och byggare. 
• Christer Larsson och Anna Söderberg tog emot oss i den nya förvaltningsbyggnaden på Sundbybergs 
   begravningsplats, och visade vilka kvaliteter som kan uppnås med byggande i massivt trä. 

Några av oss var på vernissagen av ArkDes’ nya stora utställning, ”Flygande Betong”, och på Kieran 
Longs inspirerande specialvisning för Vänföreningen var vi nära 30 medlemmar som kom. Vid båda 
tillfällena var stämningen hög och liksom betong kan flyga känns det som att ArkDes håller på att få 
vingar, kul! 

Medlemsbrevet skickas numera per mail, för att spara papper, arbete och portokostnader. Ni som inte 
angivit någon mailadress får brevet med vanlig post, men meddela gärna en mailadress för framtida 
utskick. 

Observera att anmälan krävs till alla evenemang.  

Program      
NOVEMBER – DECEMBER 2019 

ArkDes i fokus 

Efter de ”utåtriktade” aktiviteterna i september-oktober vänder vi oss nu inåt – mot ArkDes. Vi bjuds 
in att ta del av såväl den dagliga verksamheten som av speciella projekt och visioner om vad som 
kommer att hända i framtiden. Programserien inleddes redan den 28 oktober, när Kieran Long 
presenterade den nya utställningen ”Flygande Betong”. 

Notera att aktiviteterna är lagda till tisdagar kl 17.30. De kommer att ta halvannan timme, varefter det 
finns möjlighet till fika på kvällsöppna Café Blom. 
Notera även att det är begränsat antal deltagare. Om det skulle bli väldigt många som vi tvingas tacka 
nej till så försöker vi ordna med repris under våren. 

Tisdag 12 november SIGURD LEWERENTZ 

  

  



Våren 2021 öppnar ArkDes den största utställningen någonsin om Sigurd Lewerentz. Utställningen 
baseras på museets unika Lewerentzsamling och presenterar hela bredden i den världsberömde 
arkitektens verksamhet: från hans tidiga och mindre kända projekt som skyltfönster för varuhuset 
PUB och biljettkiosker för Stockholms tunnelbana till världsberömda verk som Uppståndelsekapellet 
på Skogskyrkogården och Sankt Petri kyrka i Klippan. Utställningen kompletteras med ”den definitiva 
boken” om Lewerentz. 
Intendenten Johan Örn ger ArkDes vänner en unik möjlighet att ta del av det pågående arbetet med 
utställningen och boken, genom att berätta om projektet och visa utvalt material ur samlingen. 
Tid och plats 
Tisdag den 12 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket/forskarsalen. 
Anmälan och avgift 
Max 25 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. 

Tisdag 26 november ArkDes BIBLIOTEK 
ArkDes bibliotek och arkiv utgör tillsammans Sveriges största arkitektursamling och är basen i ArkDes 
uppdrag att vara Nationellt centrum för arkitektur och design. Bortåt hälften av böckerna i biblioteket 
kommer från donationer och har en gång utgjort referensbibliotek för Sveriges mest kända arkitekter, 
som Sven Markelius, Sigurd Lewerentz och Uno Åhrén. Böckerna bär spår av innehavarnas intressen 
och samlingarna blir på så sätt mer än bara böcker. Det blir bibliotekshistoria, som med senare tiders 
och dagens kontinuerliga nyförvärv av aktuell litteratur knyter ihop dåtid med nutid. Biblioteket växer 
ständigt och hotar snart att spränga rummet. 
Lena Biörnstad Wranne, 1:e bibliotekarie, som har varit med och byggt upp biblioteket, kommer att 
berätta om detta och mycket mer. Biblioteket är för övrigt det rum som är ”mest Moneo” i hela huset, 
vilket gav Kasper Salinpriset 1998. 
Tid och plats 
Tisdag den 26 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket på ArkDes. 
Anmälan och avgift 
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. 

Tisdag 3 december ArkDes ARKIV 
Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de omkring 600 arkitekter 
som finns representerade i ArkDes arkitektursamling. Idag finns runt fyra miljoner föremål; donerade 
böcker och tidskrifter i biblioteket, samt modeller, fotografier och ritningar – som främst omfattar 
svensk arkitektur från 1850-talet och framåt, med betoning på första halvan av 1900-talet. Liksom 
biblioteket utökas samlingen kontinuerligt genom nya donationer och förvärv. För närvarande pågår 
ett intensivt arbete med att inventera samlingarna för att hitta intressant material till den nya 
basutställningen på ArkDes, och för att få en bättre bild av vad som finns.  
Frida Melin, intendent för samlingarna, kommer att berätta och visa på vad som gör arkivet unikt och 
omistligt, liksom exempel på några nyupptäckta guldkorn. 
Tid och plats 
Tisdag den 3 december. Vi samlas kl 17.30, i gången bortanför Café Blom, på ARkDes. 
Anmälan och avgift 
Max 20 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.  

Tisdag 10 december ArkDes FRAMTIDSVISIONER 
Som terminsavslutning inför lucia och jul kommer ArkDes överintendent Kieran Long att ge en 
exklusiv presentation för vännerna om ArkDes övergripande vision och arbetet med den kommande 
nya basutställningen som baseras på ArkDes samlingar. Det kommer att finnas möjlighet för 
vänföreningen att stödja museet i arbetet med basutställningen. 
Tid och plats 
Tisdag den 12 december. Vi samlas kl 17.30 vid Aula ArkDes. 
Anmälan och avgift 
Max 100 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. 

VÅREN 2020 



Det finns tankar och idéer om vårens aktiviteter. Listan med möjliga spännande 
visningar, föreläsningar och resor är redan lång. Det återkommer vi till i kommande 
medlemsbrev. 

Resor       
DAGSUTFLYKTER 
Södertälje, Uppsala, Västerås är städer vi tror vore intressanta att besöka. 

SVERIGERESA 
Sommaren 2020 kommer ArkDes att visa en stor utställning om omstöpningen av Kiruna. På 
Vänföreningens kansli tänker vi att en resa dit vore väl timat. 

UTLANDSRESA 
Bauhaus firar 100-årsjubileum i år 2019. Med anledning av det har det varit stort intresse för resor till 
Weimar-Dessau, men även för resor till Tel Aviv, som har ett oerhört rikt välbevarat bestånd av 
Bauhaus-arkitektur. Vi har bett Bk Travel Solutions, som arrangerade Vänföreningens resa till 
Rotterdam i våras och som även arrangerat två mycket uppskattade resor till Berlin-Weimar för 
Svensk Form, att komma med förslag på resor till Weimar-Dessau respektive Tel Aviv för 
Vänföreningen till våren. En fyra-dagars resa till Tyskland kommer att kosta runt 13.000:- per person, 
medan det för en resa till Tel Aviv blir drygt 20.000:-. Vi behöver vara 25-30 deltagare för att en resa 
ska kunna genomföras. Från kansliets sida är vi mycket tacksamma för att få in 
intresseyttringar så snart som möjligt, helst före 1:a december, för att kunna fokusera 
på det alternativ som verkar mest intressant och lockande.  

Medlemsavgifter     

Vid den här tiden på året är det dags att be om inbetalning av medlemsavgift för kommande år, 2020. 
Vi hoppas naturligtvis att alla vill kvarstå som medlemmar. Avgifterna justerades vid senaste 
årsstämman uppåt lite, och är för 2020: 
- enskild medlem 400:- 
- par  600:- 
- företag (4 kort)                     2.000:- 
- företag (8 kort)                     3.000:- 
Ni som under 2019 förärades ett gratis medlemskap måste dessvärre betala årsavgiften för att kvarstå 
som medlem även 2020. 
Betala helst under november månad. Företagsmedlemmar får faktura under november. De nya 
medlemskorten skickas ut i januari. Medlemskortet för 2019 gäller till och med januari 2020. 

Övrigt       
ANMÄLAN TILL PROGRAM 
Anmälan görs helst via mail till föreningen: vannerna@arkdes.se. 
Kan även göras till telefonsvarare på tel 08  611 35 96. 
Vid förhinder att delta i anmält program vänligen meddela kansliet så snart som möjligt, så att andra 
kan ges plats. 

BETALNINGAR 
Betalning av medlemsavgift liksom för avgiftsbelagda program görs helst till 
föreningens BG 5481 – 5634, eller Swish 123 386 03 68. 
Var noga med att ange namn och vad betalningen gäller. 

ArkDes Vad händer     

mailto:vannerna@arkdes.se


Tips 1 till alla medlemmar är att gå in på ArkDes hemsida och anmäla sig för att få 
ArkDes Nyhetsbrev, och därigenom hålla sig kontinuerligt a jour med vad som händer 
på ArkDes. 

Tips 2 är att gå in på ArkDes hemsida och under fliken meny gå till ArkDes Play. Där kan 
man hitta mängder av intressanta föreläsningar och tidigare utställningar. 

Tisdag den 19 november genomförs seminariet  
MELLAN STOLARNA – INTERIÖRENS PÅVERKAN OCH BETYDELSE 
ArkDes Think Tank och Sveriges Arkitekters Akademi för inredningsarkitektur bjuder in till en 
eftermiddag om interiörens betydelse för att skapa hållbara, hälsosamma och vackra offentliga rum. 
Bland deltagarna märks Riksarkitekten Helena Bjarnegård, författaren och professorn Bodil Jönsson 
och Handelshögskolans rektor Lars Strannegård.  
Tid och plats: ArkDes Aula, kl 13.00 – 17.00, med efterföljande mingel. Anmälan görs enklast via 
ArkDes Hemsida, Kalendariet 19 november. Avgift om 750:- + moms.  

Arkitektur i Sverige 
Följ 1000 år av svenskt byggande. Utställningen är permanent och är en kronologisk 
historiebeskrivning om svensk arkitektur, berättad genom detaljerade modeller och originalmaterial 
ur ArkDes samlingar. Här finns verk av Sveriges mest kända arkitekter och material från den svenska 
modernismens guldålder. Utställningen är lämplig för alla åldrar och för alla som är intresserade av 
svenska städer och byggnader. 

Cruising Pavilion 
Kort tid kvar av Uställningen i Boxen; Cruising pavilion - Arkitektur, gaysex och cruising-kultur. 
Genom verk av internationella arkitekter, designer och konstnärer visar utställningen hur rikt på 
nyanser fenomenet cruising (homosexuella mäns sökande efter sex på allmänna platser) är. 
Kurator: James Taylor-Foster. 
Utställningsperiod: 20 september till 10 november 

Flygande Betong 
Flygande Betong - byggelementen som förändrade världen berättar om tiden då ett svävande 
betongelement symboliserade framtidstro och förkroppsligade drömmen om en bättre värld, men även 
om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen. 
Kuratorer: Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola 
Utställningsperiod: 17 oktober till 1 mars 2020. 
Guidade visningar av utställningen: 
Varje tisdag kl 17.00 och söndag kl 14.00 
Visningar och vandringar: (Info och bokning genom Stadsmuseet) 
• Lördag 9 november, kl 11.00 – 14.00; ”Tillsammans i förorten”, tre föreläsningar, 
på Stadsarkivet. 
• Söndag 10 november, kl 14.00-15.00; vandring på temat Betong på Södermalm: En vandring från 
miljonprogram till postmodernism. 
• Söndagarna 27 oktober och 24 november; Arkitektur i Fokus – Tensta: visning av Stadsmuseets 
återskapade lägenhet i Tensta. 
• Torsdag 5 december, kl 17.00 – 18.30; ”Den perfekta förorten”, om Kista, Husby och Akalla, på 
Stadsarkivet.  

Pepparkakshus 2019; Årets tema HETT 
Pepparkakshus 2019 är en annorlunda och väldoftande utställning med fantasifulla pepparkakshus. 
Det är samtidigt en tävling där barn, unga, vuxna, amatörer och proffs bygger och skapar sida vid sida. 
Observera datum att hålla koll på: 
17 november: sista dagen att föranmäla sin medverkan 
22-24 november: inlämningsdagar 
15 december: prisutdelning på ArkDes 
Utställningsperiod: 29 november till 5 januari 2020 

Gunnar Asplunds New York-fotografier 
Som ett led i arbetet med att rita Stockholms Stadsbibliotek åkte Gunnar Asplund 1920 på en 
studieresa till USA för att ta del av biblioteksarkitektur. Där besökte han bland annat New York, 



Indianapolis och Boston. Han fotodokumenterade resan och har skrivit närmast poetiska noteringar i 
marginalen på de framkallade kopiorna. Fotografierna, som donerades till ArkDes av Gunnar 
Asplunds son, ställs nu ut på Etnografiska Museet, i utställningen ”A way away”. Utställningen visar 
inte bara Gunnar Asplunds bilder utan innehåller bilder tagna mellan 1862 och 2018 av flera personer 
med vitt skilda bakgrunder. Den röda tråden i utställningen är svenskarnas fotografiska blick på 
utlandet 
Utställningen pågår till och med den 24 maj 2020. 

Fortsatt trevlig höst önskar 
Pia Kjellgren Schönning    Ylva Lagerquist     Klas Schönning 

ARKITEKTURENS VÄNNER ARKDES VÄNFÖRENING 
c/o ArkDes 
Box 16410 
103 27 Stockholm 
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare) 
Mail: vannerna@arkdes.se 
BG 5481-5634 PG 50 36 49-6  Swish 123 386 0368 
www.arkitekturensvanner.se 
Detta nyhetsbrev skickades till er eftersom ni är medlem i vänföreningen. Om ni inte längre önskar få utskick 
från oss vänligen avregistrera er här. 


