
Seniorarkitekterna 2021-2022 
Seniorarkitekterna har varit verksamma sedan starten 1999 på initiativ av Torsten Butler med 
aktiviteter alltifrån julfester till längre studieresor. I programgruppen som väljs helt informellt 
medverkar nu Carin Bunte, Pär-Inge (Pinge) Gustafsson, Björn Hansson, Kerstin Nilermark, 
Margaretha Nilsson, Lennart Nord, Margit Åkesson och Anders Ekholm som också är 
sammankallande och sekreterare.  
 
Ledamöterna är oftast programansvariga, men också andra kan bjudas in att medverka med 
planering och programansvar. Gruppen träffas ca 6 gånger om året, den avlövade tiden på Form 
Design Center och den grönskande tiden på Slottsträdgårdskaféet. Aktiviteterna år 2021 gjorde 
uppehåll efter besöket i Eslöv pga coronainfluensan och kunde återupptas på hösten i september 
samma år. 
 
Aktiviteter  
 
Flygfabriken Blackwing, Medborgarhuset och Eslöv idag, 28 januari, 2021, Eslöv. 
Presentation av sportflygplansfabriken Blackwing av grundaren Niklas Anderberg. Visning av 
Medborgarhuset från 1957 ritat av Hans Asplund. Glimtar från Eslövs historia, journalist Eve 
Olsson. Eslöv idag, Johan Andersson (s), kommunalråd. Eslövs översiktsplan och framtida 
utbyggnadsområden Åsa Simonsson, tillväxtschef, Kommunledningskontoret. 30 deltagare. 
Programansvarig Staffan Andersson. 
 
Siegel Architects, 28 september 2021, Malmö.  
Cord Siegel guidade oss genom de prisbelönta projekten i Västra hamnen. Hållbarheten, med 8 
lägenheter med orangeribalkonger, gemensam swimmingpool med bastu. Brf Ohoj med tio 
staplade radhus med närhet till trädgård och gaturum. Cykelhuset Ohboy med 55 lägenheter, 
STF-anslutet cykelhotell med 31 hotellägenheter, cykelpool, cykelparkering inomhus samt 
gemensam takterrass och orangeri. 20 deltagare. Programansvarig Anders Ekholm. 
 
Cecilia Öquist och lunch, 7 december 2021. Föredrag på Form Design Center om Norditalienska 
trädgårdar med efterföljande lunch. De storslagna naturscenerierna vid Lago di Como och Lago 
Maggiore har lockat till sig många kända personer genom århundradena. De har där byggt vackra 
villor och låtit anlägga formella italienska barockträdgårdar och romantiska engelska 
landskapsparker. Konstvetaren och kulturguiden Cecilia Öqvist tar oss med till några av de mest 
kända villorna och trädgårdarna i dessa trakter. 25 deltagare. Programansvarig Anders Ekholm. 
 
Möt våren på Sjælland, 26 april 2022. Rundresa med buss till danska arkitektur- och 
landskapsklassiker. Vi reste genom kultur- och naturlandskap och ser ett pärlband av 
bostadsmiljöer, bland andra: Kingohusene och Fredensborghusene av Jørn Utzon, Sjølund av 
Bente Aude och Boje Lundgaard, Dianas Have av Vandkunsten, Gassehaven och Parcelgården av 
Palle Suenson samt Bellavista av Arne Jacobsen.  20 deltagare. Programansvarig Lennart Nord.    
 
Varvsstaden i Malmö, 20 maj 2022. Besök på området för den nya Varvsstaden på gamla 
Kockums varvsområde. Erik Wennerholm, Varvsstaden AB, presenterade området och de olika 
projekten på Varvstadens kontor följt av en vandring genom området. Ett fascinerande område 
med den stora varvsbassängen av stor betydelse för centrala Malmös utveckling. Dit återkommer 
vi gärna. Begränsat till 20 deltagare. Programansvarig Pär-Inge (Pinge) Gustafsson.  
 
H22 Helsingborg, 8 juni 2022. Besök på den internationella stadsmässan H22 i Helsingborg. H22-
arkitekten Martin Hadmyr introducerade mässans upplägg och visade runt i mässområdet med 
Oceanhamnen, den nya mässpaviljongen vid Inre hamnen, Kungstorget, Drottninggatan. Arkitekt 
Mats White visade SeaU.  På eftermiddagen samlades vi på Parapeten där Sveriges Arkitekters 



utställning med Pelle Fribergs skisser och ritningar visas för första gången, samt en nyinspelad 
film om arkitektur i Skåne. 40 deltagare. Programansvarig Kerstin Nilermark. 
 
Örlogsstaden Karlskrona, 25 augusti 2022. Ulf Troedson guidar vårt besök som inleds på 
Marinmuseum på Stumholmen med planer, modeller och teknik som utvecklats för byggandet av 
örlogsstaden och fartygen. Vandring till Amiralitetskyrkan Ulrica Pia, barockkyrkorna 
Fredrikskyrkan och Tyska kyrkan vid Stortorget, Vattenborgen, Karlskronas första anläggning för 
vattenförsörjning. Därefter Björkholmen med Gert Wingårds bostadsområde vid Saltöbron, och 
bl.a. gallerian Wachtmeister. 15 deltagare. Programansvariga Ulf Troedson och Kurt Svensson. 
 
Anna Maria Blennow och kvällsbuffé, 9 december, Estniska huset, Lund. Föredrag av Anna 
Maria Blennow om den irländska arkitekten Eileen Grey, berömd bl a för sitt avantgardistiska hus 
E 1027 i Roquebrune nära Le Corbusiers Cabanon. Huset utformades med den tidiga 
modernismens alla attribut i samarbete med sambon arkitekten Jean Badovici. E-1027 har också 
blivit ryktbart genom de stora muralmålerier som med tillstånd av Badovici senare utfördes av 
grannen Le Corbusier. Efterföljande italiensk buffé med 45 deltagare. Programansvarig Anders 
Ekholm. 
  
 

	


