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Kronans paviljonger

Hallo everybody back home! 
Stockholm is fantastiskt, fullt av vatten och staden är 
så vacker. De har inte euros här ännu, valutan är svenska 
kronor.
Mycket historiska byggnader men även en del nytt. Vi ska 
till Stadshuset snart som ligger precis vid vattnet, du vet 
det där tornet med de gyllene kronorna på. 

Vi promenerar mycket och nyss gick vi förbi den här 
kiosken eller "Kronans paviljong", som korvgubben stolt 
sa. Kolla in bilden nedan, fin va?! Det regnade lite när vi åt 
korv så vi stod kvar under paviljongens utkragande tak 
och fick veta att de aluminum burkarna vi dricker läsken 
ur kommer återvinnas och bli en ny kioskfasad precis 
som den här. Så vi drack upp läsken och gav tomburkarna 
till gubben för återvinning. 

Kioskens fasad består av 
anodiserad aluminium som 
är korrosions och 
nötningsbeständigt, ytan 
kan fås i många kulörter 
och är lätt att rengöra.  
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Situationsplan Sveavägen  skala 1:500
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Kronans paviljonger

Igår kväll spelade Sverige-Finland hockey. De visade matchen på en storbildskärm på 
Hötorgspaviljongens sida som vätter mot konserthusets trappa, värsta stämningen!  
Föresten apropå kronor, gissa vad Sveriges Hockeylag heter?

Stockholm   Hötorget crown pavilion
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Det där jag nämnde tidigare 
om den där kiosken är tyd-
ligen ett ganska nytt projekt 
som har flera delar, rätt kul. 
De är ju nya men trots att 
det är "kioskarkitektur" så 
har de en stark karaktär av stadens 
historia med sina kronor. De är färg-
glada inslag i staden och det roliga med dom 
är att de är så estetiska i sin enkelhet. Det är en enkel 
form, fyra väggar men två är rundade. Här på Hötorget 
står en paviljong till, färgen gör den platsanpassad. Den knyter 
an till Milles statyn intill, den som du ser till höger på vykortet men 
även koppartaken kring torget. Den här paviljongen är staplad. Det är en 
offentlig toalett i botten och ett kebabställe där uppe.

Situationsplan Hötorget  skala 1:500
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Kronans paviljonger
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Nu har vi varit på 
museum och lärt oss att 
det gamla slottet hette tre kronor. 
Vi promenerade längs vattnet och 
nu är vi på Östermalmstorg. 
Kronans paviljong här ger 
också ett upplyftande 
färgglatt inslag. Den är ihopbyggd 
med någon slags glasbarack. Det visar 
ju på flexibiliteten med kioskformen. Kiosken 
dockas enkelt med den främmande glasdelen 
utan att förlora sin karaktär. Den här paviljongen 
är en restaurang, så vi ska väl se paviljongerna från 
insidan nu. Sedan är det dags att ge sig av. Jag har köpt ett 
par blå badbyxor att skyla mina kronjuveler med :) . De är gula 
kronor på, som minne. 

Maxi

Vi ses snart! 
Hälsningar från 

Stockholm, Capital of Scandinavia!
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