9 juni 2022

SOMMARBREV 2022
Kära Vänner
Så här i försommartid kan vi glädjas åt och titta tillbaka på att vi under våren har kunnat återuppta våra
aktiviteter. Det hann bli en hel del. Vi fortsatte på vårt Lewerentz-tema och blev guidade på
Riksförsäkringsanstalten, Markuskyrkan och Skogskyrkogården, med både Asplunds Skogskapell och
Lewerentz Uppståndelsekapell. Vidare så fick vi lära känna Carl Nyrén genom hans barnbarn Sven Blumes
ögon i dennes film "Det krokiga och det raka". Niklas Carlén visade Liljevalchs+ och berättade om hela
processen från tanke till färdigt bygge. Per Hederus berättade om arkitekten Folke Hederus utifrån sin bok om
fadern och Daniel Golling lotsade oss igenom utställningen "Smoothies, flygplatser och museer" i Boxen på
ArkDes. Vi besökte en av Stockholms nyaste stadsparker, Vårbergstoppen, och blev där guidade på lekplatsen
"Sagovärlden och Äventyret". Våren avslutades med Årsmötet, det första på tre år som kunde genomföras med
fysisk närvaro. Malin Zimm och Henrik Nerlund gjorde framtidsspaningar och Karin Nilsson berättade om
den spännande framtid som väntar ArkDes 2024.
För att Ni inte helt ska glömma Vänföreningen nu när sommaren tar vid kommer här lite försmak på vad som
händer i början av hösten. Mer information om tider och platser i Medlemsbrev 3, som kommer i slutet av
augusti eller i början av september.

HÖSTENS PROGRAM SÅ HÄR LÅNGT
Fortsättning på Lewerentz-temat: kortresa till Malmö och Klippan
Den 4-5 september har vi bokat guidade visningar av Östra Kyrkogården med kapell i Malmö och
av Sankt Petri kyrka i Klippan. Var och en bokar själv in sin resa till Malmö. Vi har bokat
initierade guider och BK Travel, som arrangerat lyckade resor tidigare för Vänföreningen, har
tagit fram ett paketerbjudande med hotell, lokala transporter och en lunch. Allt om program,
reseinformation, villkor och priser nedan. Vi behöver vara minst 15 och upp till 25 deltagare för
att resan ska genomföras. Anmälan görs direkt till BK Travel, se nedan. Bra om anmälan görs så
snart som möjligt så vi vet att resan blir av och kan spika bokningarna. Absolut sista
anmälningsdag är 29 juli.

BK Travels presentation
Resa till Malmö & Klippan för ArkDes Vänner 4-5 september 2022
PROGRAM FOKUS LEWERENTZ
Söndag 4 september
Var och en tar sig till Malmö på egen hand och det gemensamma programmet startar efter lunch.
Mötestid på hotellet meddelas närmare avresa. Buss avgår från hotellet för dagens studiebesök.
Vi inleder med guidad visning av Östra Kyrkogården, stadens största begravningsplats. Sigurd
Lewerentz kom under perioden 1917-1969 att svara för alla större nybyggnader och förändringar
på kyrkogården. Det finns fyra kapell, Sankta Birgitta som är uppfört i en klassicistisk stil samt de
modernare tvillingkapellen Sankta Gertrud och Sankt Knut från 1943. Även det mindre Hoppets
kapell från samma år finns i denna byggnad. Lewerentz sista byggnad på Östra Kyrkogården blev
den mycket uppmärksammade blomsterkiosken från 1969, uppförd i rå betong och har en enkel
radikal form med en långt driven förenkling i nybrutalismens anda, men samtidigt med
sofistikerad utformning av detaljer. För kvällen erbjuds vi trevligt middagsarrangemang på
närbelägen restaurang, alternativt tips och eller bordsbokning för sällskapet (tillägg 500-600:-).
Måndag 5 september
Frukostbuffé på hotellet. Vi checkar ut och beger oss rakt norrut mot Klippan där vi får uppleva
ett annat storverk signerat Sigurd Lewerentz, Sankt Petri kyrka i stadsparken, invigd första
advent 1966. Detta är en av landets arkitektoniskt mest fulländade kyrkor och ofta internationellt
uppmärksammad. I det låga klockhuset hänger fyra klockor med ingjutna dikter av Bo Setterlind.
Bland utsmyckningarna märks bland annat en dubbelgobeläng skapad av Sven X:et Erixon och
vävd av Barbro Nilsson, krucifix av elfenben designad av skulptör Christian Berg. Christian Berg
ligger också bakom "Nådens skålar", som ligger utanför kyrkan på förgården. Efter besöket ingår
gemensam lunch på ett trevligt ställe. För dem som reser tillbaka mot Stockholm med tåg samma
dag kommer bussen att släppa av vid Hässleholm C. (45 km från Klippan) innan den återvänder
till Malmö C samt hotellet för dem som ev bokat extranätter eller som fortsätter sin vistelse på
egen hand. SJ Snabbtåg från Skåne till Stockholm C går hela dagen och varje timme fram till
21:02.

Resevillkor
Resmål:
Studieresa till Malmö & Klippan för arkDes Vänner, Fokus Lewerentz.
Datum:
4-5 september 2022
Reslängd:
1 natt / 2 dagar
Logi:
Quality Hotel The Mill, 3***. Hotellet ligger i centrala Malmö, ett stenkast från gågata med
butiker, restauranger och caféer. Till Gustaf Adolfs torg och Lilla Torg har man en knapp
kilometers promenad.
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-the-mill
Pris:
SEK 2.100:-/person i delat dubbelrum (baserat på 20-25 deltagare)
SEK 2.200:-/person i delat dubbelrum (baserat på 18-19 deltagare)
SEK 2.500:-/person i delat dubbelrum (baserat på 15-17 deltagare)
I priset ingår:
Modern turistbuss för alla beskrivna transporter med erfaren chaufför
1 övernattning i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl frukostbuffé
Lunch dag 2 (varmrätt inkl måltidsdryck samt kaffe/sötsak)
Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms (2,67%)
Frivilliga tillägg:
Enkelrum 400:Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris
Middag på trevlig restaurang mot tillägg, ca 500-600:Villkor:
Priset är beräknat på 15-25 deltagare enligt pristrappsteg ovan.
Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll, t ex
lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller.
BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kommerskollegiet.
Anmälan /Kontakt:
BK Travel Solutions, Box 4052, 203 11 MALMÖ
Telefon: 040 - 60 60 220 (mån-ons 09-13)
Mail: info@bktravelsolutions.se
Sista anmälan:
29 juli

SERGELSTAN - CITYOMVANDLING 2.0: STADSUTVECKLING MITT I CENTRALA
CITY
Cityomvandling 1.0 påbörjades 1946 med den så kallade Norrmalmsplanen. Tunnelbanan skulle
dras fram och den täta kvartersbebyggelsen skulle ersättas med ljus och luft. På 1960-talet revs de
gamla Klarakvarteren och delar av Brunkebergsåsen schaktades bort. Visionen om ett helt nytt
modernt city tog form. In flyttade banker och departement med ett helt nytt gatuliv som följd.
Mycket har hänt sedan dess och i kvarteren kring Sergels torg, runt Brunkebergstorg, vid
Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har byggnader från 1950-1960-talet renoverats,
byggts om och på och i mindre omfattning även demonterats. Den så kallade Sergelstan har tagit
form.
Vasakronan har under cirka 10 år arbetat med att utveckla och omvandla sina fastigheter i
kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. De har
fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll som lett till en attraktiv och levande del av
Stockholm city. Malmskillnadsgatan till exempel, som länge förknippats med en mörkare historia
har nu fått en helt ny identitet med en ny koppling till Sveavägen och Sergels torg.
Eva Philipson, som är fastighetsutvecklare på Vasakronan, kommer att berätta om visionen,
processen, detaljplanen och vad vi ser idag - resultatet.
Ansvariga arkitekter, Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter och Annica Carlsson från
Equator arkitekter, kommer att berätta om kontorens respektive projekt.
TID OCH PLATS: Onsdag den 14 september, kl 17.00 - 19.00.
Vi ses vid Vasakronans entré, Malmskillnadsgatan 36
OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ATT VARA SIN FORMEL TROGEN – ARKITEKTURENS HANTVERK
STADSBYGGNAD I PRAKTIKEN; TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD OCH MARIEFRED
I 50 år har Kjell Forshed gått sin egen väg och ritat hus och skapat rum som han själv tycker om
och känner för. Han har följt sin tydliga övertygelse i med- och motgång. Det är få arkitekter som
varit ute och knogat i produktionen, på gärden och ängar, med vanliga projekt för vanligt folk.
Och som Kjell själv beskriver det: ”Jag har ofta fått kritik för att det jag ritat varit för gulligt,

inte tillräckligt tufft, moderiktigt och renlärigt. Men, jag har kommit fram till att jag struntar i
det. Jag har följt min formel och ritat som jag tycker. Jag kan stå för allt jag varit inblandad i
och ångrar inte något. Inget av projekten har blivit till problemområden och områdena
uppskattas av de som bor där. Mycket är inte så märkvärdigt, men varför ska det vara det?”
För sex år sedan började Kjell skriva en text om sitt liv och sin gärning, till en början mest som en
dokumentation för egen del, med en förhoppning att kanske barnen eller kollegorna på kontoret
skulle vara intresserade av tider som varit. Det ledde vidare till ett bokmanus som kommit ut på
Arkitektur Förlag. Texten reflekterar över olika aspekter på arkitektur och tjugo projekt
presenteras mer ingående.
Tillsammans med Kjell Forshed gör vi en dagsutflykt till Tullinge trädgårdsstad och Mariefred. I
bussen på vägen dit och på plats kommer Kjell att berätta om sin bok och om stadsbyggande i
praktiken, vad det betyder att vara sin formel trogen och reflektera över varför arkitektur är ett
hantverk och vilka ingredienser som behövs för att boendemiljöer ska bli omtyckta av de boende
och långsiktigt hållbara.
TID OCH PLATS: Söndag 18 september, kl 10.00 - 16.00.
Vi bokar buss som tar oss till först Tullinge och sedan Mariefred, och tillbaka till Stockholm.
Vi bokar även in lunch i Mariefred.
OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare kommer att bli begränsat till 20-25 personer.
Avgiften kommer att bli runt 1.000:-/person.
Vi återkommer i Medlemsbrev 3 med exakta tider o priser, men kom gärna in redan i förväg med
en "intresseanmälan", som naturligtvis inte är bindande.

VAD MER....?
P O HALLMAN. ”Save the date”
Den 12 oktober kommer det att anordnas ett heldagsseminarium kring stadsplaneraren Per Olof
Hallman. Arrangörer är ArkDes, ArkDes Vänner, Föreningen för Samhällsplanering, KTH
Arkitektur, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet samt Samfundet S:t Erik.
Mer information om seminariet kommer efter sommaren.
MAILADRESSER
Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som
traditionell ytpost, skicka oss gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och
snabbare att informera om vad som händer och eventuella ändringar via mail.

ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan görs helst via mail till föreningen: vannerna@arkdes.se. Kan även göras till
telefonsvarare 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 till föreningens BG 5481 5634, eller Swish 123 386 03 68. Var noga med att ange namn och vad betalningen avser.

MEDLEMSAVGIFT 2022
Stort tack till alla er som redan betalat in årets medlemsavgift. Vi hoppas förstås att även ni andra
som inte hunnit med det vill kvarstå som medlemmar, och gärna även locka vänner och bekanta
att bli det.
Enskild medlem 400:Par

600:-

Nya medlemskort kommer att skickas ut vartefter avgiften betalats.

ArkDes - VAD HÄNDER I
SOMMAR?
På ArkDes hemsida finns alla uppgifter om aktuella utställningar och kalender med alla
aktiviteter på museet. Man kan även anmäla intresse att få ArkDes nyhetsbrev, för löpande info
om vad som händer på ArkDes.
Sigurd Lewerentz - Architect of Death and LIfe
T o m 28 augusti 2022.
Den första oktober förra året öppnade årets största satsning på ArkDes, utställningen om Sigurd
Lewerentz, "Dödens och livets arkitekt". Boken om Lewerentz, det fantastiska praktverket som
flera av Vänföreningens medlemsföretag varit med och sponsrat, finns i handeln. På ArkDes
hemsida finner man tider för visningar, föreläsningar och andra aktiviteter kring Lewerentz och
utställningen.

T o m 30 oktober 2022
Parallellt med Lewerentzutställningen visas en installation av den amerikanske filmkonstnären
Amie Siegel i utställningsrummet Boxen på ArkDes. Siegel är känd för sina minutiöst
genomarbetade verk som blottlägger och gestaltar värdesystem, undersöker relationer mellan
objekt och omgivning och synliggör den rörliga bildens formbarhet genom ljud och performance.
Här gör Siegel ett filmkonstverk med utgångspunkt från arkitekturen och orglarna i
Markuskyrkan och Sankt Petri kyrka.
Arkitektur i Sverige
T o m 31 januari 2023.
Följ tusen år av svenskt byggande i basutställningen "Arkitektur i Sverige", som visar hur
arkitektur och städer förändrats det senaste millenniet.
Familjerummet
I hjärtat av muséet ligger ArkDes nya familjerum, en plats för avkoppling och lek för hela
familjen. Rummet är helt förnyat av inredningsarkitekterna och konstnärerna Asli Abdulrahman
och Marcia Harvey Isaksson, inspirerade av mjuka, runda former och mycket materialkänsla.
Utomhusverket 2022
T o m 11 september 2022
Under sommaren 2022 förvandlas ArkDes bakgård till en avskild scen för ett mångfacetterat
sommarprogram. Stockholmsbaserade Mira Bergh och Josefin Zahrisson har designat en
offentlig plats med förtroliga intentioner.
När de offentliga rummen utformas för att passa normen och tilltala en bred allmänhet kan det
få dubbla konsekvenser. för många blir platsen mer inbjudande medan andra känner sig
exkluderade och upplever att den offentliga sfären krymper. I Berghs och Zachrissons avskilda
trädgård för lust utmanas traditionella tendenser som ofta omgärdar den offentliga platsen. Deras
artificiella trädgård etablerar Utomhusverket 2022 som en plats för både synliggörande och
osynlighet; för avtalade möten och spontana rendezvous. Det är genom lustens lins och
emotionella relationer som vi tillsammans skapar de platser vi delar.
I samband med utställningen ordnas familjeaktiviteter, se vidare på ArkDes hemsida.
Café Blom
Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00, tisdag och fredag öppet till
19.00. Soliga dagar är uteserveringen en oas på Skeppsholmen. Med medlemskort i ArkDes
Vänner har man dessutom 10% rabatt på alla goda bakverk, sallader och andra smårätter.

Fasching in Bloom
I sommar återvänder jazzen till Skeppsholmen. Mellan 8 juli och 13 augusti arrangerar Fasching
tretton kvällar med jazz i Picassoträdgården utanför Café Blom. Datum och program finns på
Faschings hemsida.

Sommar, sommar, sommar ..........
Pia Kjellgren Schönning

Ylva Lagerquist

Klas Schönning

ArkDes Vänner
c/o ArkDes
Box 16410
10327 Stockholm
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare)
Mail: vannerna@arkdes.se
BG 5481-5634
Swish 123 386 03 68
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.

