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UPPROP KULTURARV  -  Värna kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer

Seminarium - Måndag 9 mars, kl 13-17
I den snabba tillväxten i stad och landsbygd riskerar vårt 
byggda och gröna kulturarv att förvanskas och utplånas. 
Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggproces-
ser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och 
minskade grönytor. Hur kan metoder utvecklas för ökad 
varsamhet i plan- och byggprocesser? 

Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlands-
gatan 11. Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se 
senast den 2 mars. Webbplats: uppropkulturarv.se 

Medverkande organisationer: Bebyggelsehistoriska fören-
ingen i Stockholm, Europa Nostra – Sverige, Kommittén för 
Gustavianska Parken, Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet 
S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska Indu-
striminnesföreningen, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges 
Hembygdsförbund, Urban City Research.

Ämbetshuset, nu Anna Whitlocks gymnasium
Torsdag 13 februari, kl 15.30

Visningen hålls av Anna Birath, antikvarie.
Adress: Hantverkargatan 29, Kungsholmen. Samling vid 
entrén.
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 11 februari till carla.hedberg@gmail.com

Ämbetshuset uppfördes på 1920-talet 
för bl a Kungliga byggnadsstyrelsen 
och Skolöverstyrelsen. Ritningarna 
upprättades av arkitekt Axel Lindegren 
på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. 
På 1970-talet övertogs lokalerna av 
länsstyrelsen och från augusti 2018 
används byggnaden av Anna Whitlocks 
gymnasium.

Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm
c/o Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
info@bebyggelsehistoriska.se, www.bebyggelsehistoriska.se

foto: Kristina Berglund



Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 24 mars, kl 15.00

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och 
dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för 
Arkitekturmuseet.

Före och efter visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konst-
akademiens kafé på plan 2.

Adress: Fredsgatan 12 eller Jakobsgatan 27 C (hiss).
Samling i skulpturhallen en trappa upp. 
Kostnad: 50 kr. 
Anmälan: Ingela Blomberg, ingela.blomberg@boomgruppen.se  
tel 0707-341426 senast fredag 20 mars.
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Olaus Petri kyrka
Onsdag 15 april, kl 17.30

Olaus Petri kyrka på Gärdet ritades av Peter Celsing och invigdes 
1959. Byggnaden var unik för sin tid då kyrkan är integrerad med 
bostäder. I kyrkodelen finns ett anslående kyrkorum, försam-
lingslokaler, gymnastiksal, hobbyrum, dagis och kontor. Ett fri-
stående vitt betongkors visar att byggnaden innehåller en kyrka, 
men de strama fasaderna avslöjar nästan inget. 

För kyrkans konstnärliga utsmyckning ansvarade Olle Nyman, sil-
versmeden Sigurd Persson samt textilkonstnärerna Märta Gahn 
och Sofia Widén. Inredningen i bostäderna och kyrkan ritades av 
vår förenings medlem Ella Öström, då anställd på Celsings arki-
tektkontor. Ella visar oss kyrkan och berättar om projekteringen 
på 50-talet. 

Adress: Armfeldtsgatan 2, Gärdet. Kostnad: 70 kr. Antal: 30 st.
Anmälan: Jan Perotti, jan.perotti@gmail.com


