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MEDLEMSBREV 1 2021
Hej alla kära ArkDes Vänner
Sådana märkliga tider vi lever i, har vi sagt tidigare och kan bara upprepa det.
Här kommer årets första medlemsbrev, senare än vanligt, för vi har väntat och väntat,
hoppats på att allt ska återgå till någon slags normalitet med utställningar och aktiviteter.
Men så ser det ju inte riktigt ut, tyvärr.
Det är första veckan i mars och vi går in i den första vårmånaden. Det har blivit ljusare
både på mornar och kvällar, för bara någon vecka sedan var det fortfarande gnistrande
vinterväder. Vi träffar barn och vänner ute på en ”walk and talk”, på zoom och andra
digitala mötesplatser. Nyhetsflödet domineras av Covid 19 med smittspridning och nya
restriktioner.

Lewerentzboken
Årets stora satsning på ArkDes är Sigurd Lewerentz. Utställningen är nu planerad att öppna
i höst, för att sedan hänga kvar över nästa sommar kompletterat med ett digert program
med föreläsningar och andra aktiviteter. Och en bok, ett praktverk på 700 sidor, har nu
gått till trycket. Vänföreningens medlemsföretag erbjöds att vara med och sponsra
utgivningen, vilket gav ett fantastiskt gensvar. Totalt bidrog medlemsföretagen med
500.000:-, en halv miljon kronor, helt otroligt!!!

Vad kan vi göra i väntan på…..
Behovet av att ”fylla på”, få näring till samtalsämnen, inspiration till nya tankar, att se
och höra om vad som händer blir en angelägenhet som bara växer. Det finns mycket att ta
till sig digitalt på nätet, men vad är det mot verkligheten?
I förra medlemsbrevet gav vi förslag på några länkar, men det finns egentligen hur mycket
som helst. Några axplock:

ArkDes Vänner
Vi bad föreningens styrelseledamöter att berätta om sin vardag, om projekt och annat som
kan intressera. Först ut är Olof Grip på General Architecture. Han kommer att berätta om
kontorets verksamhet med fokus på en nyligen vunnen bostadstävling i Antwerpen. Det kan
bli observationer kring utmaningar som andra krav på bostäder, annat sätt att bygga och
annat sätt att utse byggherrar för offentlig mark.
När Olof gjort inspelningen lägger vi ut den på hemsidan. Håll ögonen öppna, vi skickar ut
en blänkare när den finns på plats.

Stockholms Arkitektförening

Stockholms Arkitektförening lägger kontinuerligt ut föreläsningar på YouTube. Bland de
senaste finns Torleif Falk, Stockholms Stadsarkitekt, som berättar om Stockholms nya
Byggnadsordning, väldigt intressant, speciellt kopplat till den debatt som förs om hur ny
arkitektur ska se ut.
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt. Under
rubriken Ad Fontes, reflekterar han kring källor, förebilder och inspiration från en lång
yrkesverksamhet med många uppmärksammade och prisade projekt.
För övrigt så har Thorbjörn lett flera vandringar för föreningens vänner, senast häromåret
längs Norr Mälarstrand. Torleif å sin sida var inbokad för en föreläsning förra våren innan
pandemin satte stopp för möten. Förhoppningsvis kommer båda att återkomma live.
Staden är en podcast med Dan Hallemar och Håkan Forsell, som produceras av Sveriges
Arkitekter och tidskriften Arkitektur. I hittills över 120 avsnitt har de besökt städer i
Sverige och utlandet. Staden@arkitekt.se.

Arkitekturpriser
Så här dags på året brukar Arkitekturpriserna dugga tätt. Några att uppmärksamma, man
finner dem genom att googla på nätet, kan vara dessa;
Kasper Salinpriset, som är Sveriges Arkitekters pris till årets bästa byggnad, anses som det
finaste. Bland de fyra nominerade återfinns Norra Tornen och restaureringen av
Kulturhuset. Det sistnämnda utfört av Ahrbom & Partners, ett av medlemsföretagen i
Vänföreningen.
Planpriset, som även det delas ut av Sveriges
Arkitekter. Bland fyra nominerade återfinns Kattvikskajen i Hudiksvall, utformat av
kommunen i samarbete med Landskapslaget, ett annat av föreningens medlemsföretag.
Vinnarna till dessa båda pris kommer att avslöjas på den digitala Arkitekturgalan den 25
mars.
Plåtpriset, som är skojigare än det låter. Bland sex nominerade återfinns ett parkeringshus
i Västerås och ett cykelparkeringshus i Göteborg. Det första ritat av FOJAB, det andra av
Sweco, båda medlemsföretag i Vänföreningen. Dessutom är Fisksätra Folkets Hus av
Sandellsandberg nominerat, som vi gärna skulle vilja ordna med en visning av för
Vännerna.
Pristagare kommer att tillkännages vid en
livesändning den 18 mars.

SvT Play
SvT Play är en källa till många intressanta ”utflykter” att ta del av, inte bara populära
Husdrömmar, utan även exempelvis programserien Designhistorier. I del 6 möter Rahel
Belatchew, som Vännerna fick träffa i Carl Eldhs ateljé häromåret, den legendariska
arkitekten Léonie Geisendorf och reflekterar över hennes och egna verk. Sedan finns
Arkitekturens pärlor, samtalen kring arkitektur med Martin Rörby och Christoffer
Barnekow, alltid värda att se både en och flera gånger. Även Martin var inbokad förra våren
för en föreläsning för Vännerna. Vi återkommer.

Kommande program i väntan på…..
Visningar

Vi hoppas och hoppas på en skön vår där vi kan ses, i alla fall i mindre grupper. Men,
eftersom vi lever i ovisshetens tid så har vi pratat med arkitekter och förberett för
aktiviteter men inte bokat några datum eller tider. Vi fortsätter när det går med visningar
på förra årets tema Återbruk.
•

Kulturhuset, med Per Ahrbom från Ahrbom & Partner

•

Skogskrematoriet, med Lars Olsson från H.O.S arkitekter

•

Judiska Museet, med Louise Masreliez från Marge arkitekter

•

A-House, gamla Arkitektskolan, med någon från fastighetsägarna Balder.

Om möjligt skulle vi gärna även genomföra några vandringar, till exempel i Norra
Djurgårdsstaden och i Slakthusområdet. Vi återkommer när vi vet mer.

Carl Nyrén-filmen framflyttad
”Det Krokiga och det raka” Vi hade preliminärbokat biografen i Moderna Museet till en
dag i mars för en förhandsvisning för föreningens medlemmar av en ny dokumentärfilm om
Carl Nyrén. Bakom filmen står Carl Nyréns dotterson Sven Blume och William Johansson
Carlén, som producerat filmen. Vi hade tänkt oss ett program med visning av
Nyrénmaterial i arkivet före filmen och ett samtal efter. Coronasituationen gör det
omöjligt att genomföra detta så vi flyttar arrangemanget till hösten och återkommer då
med ny tid.

Vad mer…..?
Årsmöte 2021
Vi försöker genomföra Årsmötet i slutet av maj eller i början av juni. Vi återkommer om
hur det ska gå till, på plats eller digitalt, om poströstning och annat när vi vet mer.

Medlemsavgift 2021
Tusen tack till alla er som betalat och fortsätter att vara Vän till föreningen. Vi hoppas
förstås att ni som ännu inte betalat bara råkat missa uppmaningen…?
Som vi meddelat tidigare är medlemsavgiften för 2021 rabatterad med 50%, eftersom
ArkDes fortfarande är stängt och föreningens aktiviteter begränsade.
Sålunda betalar Enskild medlem 200:- och Parmedlemmar 300:-.
Meddela oss gärna om ni trots allt inte önskar kvarstå som medlem.

ArkDes – vad händer?
ArkDes är fortfarande stängt men man kan göra ett digitalt besök. Museet fyller
kontinuerligt på med nytt material och det finns mycket att botanisera i. Förutom att
titta tillbaka på tidigare utställningar, lyssna på föreläsningar och debatter så kan
man göra ett besök i ArkDes samlingar. Via Digitalt-museum hittar man bland annat

presentationer av byggmästaren Olle Engkvist och arkitekterna Björn Hedvall och
Ingeborg Waern Bugge.

Sigurd Lewerentz – Architect of Death and Life
Den stora Lewerentzutställningen öppnar som nämnts i höst. Det kan vara tillfälle för
studieresor och dagsutflykter till Lewerentzverk.

Sommar på Exercisplan
Liksom föregående år kommer en arkitekt/konstnär att bjudas in för att göra en
installation på Exercisplan under sommarmånaderna juni-juli-augusti.

Vi ser fram emot vaccinering och en covidfri vår. Det gäller att hålla ut ett tag till och inte
snava i målgången. Till dess önskar vi er allt gott och så småningom
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