
 

 

 

                                     MEDLEMSBREV 
2 2021 
       
Bengt O H Johansson har avlidit. 

På långfredagen den 2 april avled Bengt O H Johansson, 86 år gammal. Bengt O H 

Johansson hade en avgörande betydelse för tillblivelsen av såväl Arkitekturmuséet som dess 

vänförening. 

1962 bildades stiftelsen Sveriges Arkitekturmuseum och fyra år senare invigdes muséet i sin 

mer offentliga existens i Sjökarteverkets gamla hus på Skeppsholmen. De första tio åren, 

när muséet etablerade sin roll, var Bengt O H Johansson dess chef. 

1968 bildades vänföreningen, som en stödförening till muséet. Bengt var sekreterare i 

styrelsen de första fem åren och svarade även för många visningar av utställningar och var 

ofta en sakkunnig guide vid studieresor för föreningens medlemmar. 

 

Hej alla kära ArkDes Vänner 

 

Lagom till sommarvärmen kommer här årets andra medlemsbrev.  

Ska vi säga ÄNTLIGEN? Vi hoppas att vi har passerat det värsta och att många av oss nu är 

vaccinerade både en och två gånger. Det känns hoppfullt. Äntligen kan vi börja fylla på 

samtalsämnena, äntligen kan möten bli i verkliga livet, "in real life".   

Vi planerar nu för hösten och vi har bokat in vår första visning, den 9 september. Vi besöker 

då Norra Djurgårdsstaden tillsammans med AJ Landskap, se vidare nedan. Så det är 

äntligen på riktigt. Vi tänker fortsätta med ytterligare en vandring utomhus under 

september för att sedan gå inomhus. Allt naturligtvis förutsatt att restriktionerna släpper 

och smittspridningen fortsätter neråt. 

 

Årsstämman 2021  

Tisdagen den 25 maj genomfördes årets stämma, digitalt via Teams. Styrelsen, revisorerna, 

valnämnden och kansliet deltog. Kallelse hade gått ut i tid, verksamhetsberättelse, 

årsredovisning liksom revisorernas berättelse fanns utlagda på hemsidan. Tretton 

medlemmar hade hörsammat uppmaningen att poströsta, vilket utgjorde röstlängd. 

Stämman godkände i enlighet med revisorernas förslag verksamhetsberättelsen och 

fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. I enlighet 

med valnämndens förslag valdes Owe Swanson till ny styrelseledamot, att efterträda Olof 

Grip, som avböjt omval. Sandra Frank, Henrik Nerlund och Malin Zimm omvaldes för två 

år, fram till stämman 2023 och Kerstin Bernow valdes till ny ordförande, allt efter 

valnämndens förslag. Kerstin, liksom Agneta Linton och Gustav Wallin var valda 

föregående år fram till 2022. Erik Stenberg och Leif Johannesson omvaldes till föreningens 

revisorer. Mats Egelius, Tomas Saxgård och Olof Grip valdes till valnämnd. 



 

 

PROGRAM 

ArkDes Vänner 

Vi har bett föreningens styrelseledamöter att berätta om sin vardag, om projekt och annat 

som kan intressera. Först ut är Olof Grip på General Architecture. Han har gjort en 

inspelning, som nu ligger på föreningens hemsida, där han berättar om kontorets 

verksamhet med fokus på en nyligen vunnen bostadstävling i Antwerpen. 

Fler följer... 

 

TEMA LANDSKAP OCH STADSUTVECKLING 

Innan hösten övergått till vinter tänker vi oss hinna med några vandringar i områden där 

förnyelse pågår för fullt, som i Norra Djurgårdsstaden, Rinkeby-Järva, Slakthusområdet 

och och.. Vi får se vad vi hinner. 

 

Norra Djurgårdsstaden; Jaktgatan och Lövängsgatan - den täta gröna staden i 

praktiken 

Anders Jönsson och Anna Englund på AJ Landskap har varit uppdragsansvariga för 

utformningen av huvudstråken inom Norra 1. Jaktgatan / Lövängsgatan är en 25 meter 

bred gata från stadsdelstorget i söder till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Ett 

nedsänkt grönt stråk om drygt 6 meters bredd löper längs med ena sidan mellan gångbanan 

och körgatan. Det gröna trädplanterade stråket tar hand om dagvattnet från närliggande 

hårdgjorda ytor och fungerar även som vistelsestråk med spänger och sittplatser i grönskan. 

På motstående sida av gatan leds vatten ned till träden utmed gångbanan. 

Projektet erhöll Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2019. Juryns 

motivering löd: "Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som 

ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är 

vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger båda sinnlig upplevelse och 

buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade 

planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att 

fotgängarna har prioriterats."  

 

Anders och Anna visar och berättar, torsdag den 9 september, kl 17.30. De kommer 

även att visa några av deras andra projekt i stadsdelen så vandringen kommer att ta runt 1,5 

timme. Preliminärt kan vi vara upp till 25 personer. Vi återkommer med detaljer och 

samlingspunkt i nästa medlemsbrev i slutet av augusti, då också anmälan görs. 

 

Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och Järvabadet; nya tillägg i 

Miljonprogrammet 

I en andra septembervandring tänker vi utgå från Rinkeby torg och fortsätta längs 

Rinkebystråket till Rinkebyterrassen för att sedan avsluta vid Järvabadet. Thorbjörn 

Andersson, professor och landskapsarkitekt från Sweco, och Katrin Svensson, 

landskapsarkitekt på Land Arkitektur, guidar och berättar. Återkommer med mer info om 



 

 

 

projekten och om tid och plats i nästa medlemsbrev. 

 

TEMA ÅTERBRUK 

Innan coronapandemin grusade alla aktiviteter hade vi påbörjat ett program på temat 

Återbruk, med föreläsningar och visningar. Det finns många fina projekt att se så vi 

återvänder till temat, först med några visningar och senare kanske med föreläsningar. 

 

Kulturhuset 

Kulturhuset är unikt så till vida att det är det enda byggnadsverk som två gånger belönats 

med Kasper Salinpriset, Sveriges finaste arkitekturutmärkelse, först när det stod 

färdigt som provisoriskt riksdagshus 1972 och sedan nu i år för den genomgripande 

renoveringen och moderniseringen av huset. Per Ahrbom var handläggande arkitekt hos 

Celsing på 1970-talet och det är nu Ahrbom & Partner som varit ansvariga för 

förnyelsen. Per Ahrbom kommer att visa Kulturhuset för vänföreningen i höst. Vi ber att få 

återkomma med info om projektet och om dag, tid och andra detaljer. 

 

Skogskrematoriet 

Skogskrematoriet med dess tre kapell är en viktig del av världsarvet Skogskyrkogården och 

står sedan tillblivelsen 1940 som en förebild inom såväl svensk som internationell 

arkitektur. Under de åttio år som gått har det naturligtvis uppstått ett stort behov av såväl 

renovering och underhåll som av teknisk uppdatering. H.O.S Arkitekter har ansvarat för 

projekteringsprocessen sedan 2015, som ännu inte nått sitt mål. Lars Olson från H.O.S 

kommer att berätta om detta i höst. Vi återkommer med mer info om projektet liksom om 

dag, tid och plats i kommande medlemsbrev. 

 

Judiska museet 

I en 1600-talsbyggnad vid Själagårdsgatan i Gamla Stan ligger sedan några år Judiska 

museet. Lokalerna rymde ursprungligen en auktionskammare men från 1795 en av Sveriges 

första synagogor. Sedan 1870-talet har verksamheterna i huset varierat; sjömanskyrka, 

polisstation, bostäder och mellan 1987 och 2016 fungerade det som arkitektkontor. Inför 

Judiska museets etablering svarade Marge Arkitekter för en pietetsfull förnyelse och 

anpassning av lokalerna till museets behov. Louise Masreliez från Marge kommer att visa 

och berätta. Vi återkommer med all info. 

VAD 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 har betalat bara råkat missa uppmaningen...? 

Som vi meddelat tidigare är medlemsavgiften för 2021 rabatterad med 50%, eftersom 

ArkDes varit 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. 

 

Anmälan och avgifter för visningar 

Förhandsanmälan och förhandsbetalning av avgift om 100:- kommer att krävas till höstens 

visningar. 

Avvakta med anmälningar tills vi i kommande medlemsbrev kan informera om tider, 

platser och eventuella coronarestriktioner. 

 

Mailadresser 

Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som 

traditionell ytpost, skicka gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och 

snabbare att informera om vad som händer och eventuella ändringar via mail. Skicka ett 

mail till vannerna@arkdes.se. 

ArkDes  - VAD HÄNDER ?                                                                  
Sommar på Exercisplan 

Sommaren 2021 är Exercisplan på Skeppsholmen återigen en plats där vi kan upptäcka nya 

sätt att vara tillsammans. Utomhusverket, designat av Studio Ossidiana, är en installation 

för alla - till för att utforskas, göras till sin egen och delas med andra. Tänkt som en "övärld 

för aktiviteter och möten" - dit både fåglar och människor är välkomna hyllar verket det 

offentliga rummes potential. På ArkDes hemsida kan man ta del av processen bakom 

installationen. 

Studio Ossidiana, grundat 2015 av Alessandra Covini och Giovanni Bellotti, verkar i 

skärningspunkten mellan arkitektur, design och forskning, med Rotterdam som bas. Deras 

projekt kännetecknas av lekfullhet, taktilitet och inklusivitet. 

 

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. 

 

Sigurd Lewerentz - Architect of Death and LIfe 

Den första oktober i höst öppnar så årets största satsning, utställningen om Sigurd 

Lewerentz, "Dödens och livets arkitekt". Mer info om detta och om specialvisningar för 

vänföreningen kommer i nästa Medlemsbrev. 

 

Café Blom 

Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00. Under sommaren är 



 

 

 

uteserveringen en oas på Skeppsholmen. Med medlemskort i ArkDes Vänner har man 

dessutom 10% rabatt på alla goda bakverk, sallader och andra smårätter. 

 

 

 
 

                                     Trevlig Midsommar 

 
                                                      önskar 
 
Pia Kjellgren Schönning       Ylva Lagerquist          Klas Schönning 

 

 
 


