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                              MEDLEMSBREV 4 2022 
       
Hej Kära Vänner 
 
Så här i adventstider kommer årets sista medlemsbrev och med det 
årets sista programpunkt, på temat återbruk, som kommer att bli en 
intressant och spännande visning av nya Spårvägsmuseet i Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Vi kan se tillbaka på ett nästan normalt år, så som vi önskade vid den 
här tiden förra året efter två år med få aktiviteter på grund av Covid 
och dess smittspridning. Det känns som att alla längtat efter att få ta 
del av saker tillsammans igen, verkligen väldigt roligt. Vi har följt i 
Lewerentz fotspår, tittat på ny utmanande arkitektur och på 
kvalificerad återbruksprojektering som svar på såväl antikvariska 
värden som dagens funktionskrav. Vi har tagit del av stadsförnyelsen 
som sker mitt i city med Malmskillnadsgatans förvandling, gjort en 
dagstur till Tullinge och Mariefred och sett hur trädgårdsstadsidén kan 
förvaltas eller förvanskas, vi har vandrat i spåren av postmodernismen, 
visat film och haft bokpresentationer. Nu senast fick vi en visning av 
den nya stora utställningen på ArkDes med Tham & Videgård med 
efterföljande samtal. 
 
Så, dags för årets sista programpunkt innan det blir för mycket annat, 
glögg, pepparkakor, bak och julstök. 
  

 



PROGRAM 

DET NYA SPÅRVÄGSMUSEET - 
ÅTERBRUK OCH OMVANDLING AV EN KULTURBYGGNAD 
I en av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom 
Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, som Ferdinand Boberg har 
ritat, inryms sedan i slutet av maj det nya Spårvägsmuseet. 
 
Huset är en klassisk industribyggnad med tunga tegelväggar och 
synliga konstruktioner av stål där de antikvariska kraven var högt 
ställda liksom miljö- och klimatkraven. Att omvandla byggnaden till ett 
museum har inneburit många utmaningar och ställt höga krav på 
kompetens och kreativitet. Originaldelar har renoverats och sanerats 
för att kunna användas på nytt. I stället för att byta ut de karaktärsfulla 
fönstren från 1800-talet har nya isolerglas som måttanpassats till 
fönstren varsamt installerats. Det var nödvändigt att byta ut de gamla 
träportarna på grund av brand- och säkerhetskrav, men här blev 
lösningen att de hängts på insidan av fasaden som dekorativa 
bevarade byggnadsdetaljer. Nya energieffektiva installationer har 
också genomförts utan att de påverkar husets karaktär.  
 

Flera krav på speciallösningar krävdes till exempel för de stora 
spårvagnar som inte kunde tas in i byggnaden på vanligt sätt utan fick 
lyftas in genom en stor lucka i taket. 
 
Emil Winberg, arkitekt SAR/MSA och ansvarig för projektet på PE 
Teknik & Arkitektur, kommer att visa och berätta om projektet och 
dess utmaningar.  
 
TID OCH PLATS: Fredag den 2 December, kl 15.30 - 17.00. 
Gasverkstorget 1, Norra Djurgårdsstaden.  
 

OBS! Anmälan och avgift 
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.  
Anmälan via mail eller tel till kansliet. 
Avgift: 100:-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när 
plats bekräftats. Entréavgift till museet tillkommer, som erläggs av var 
och en på plats. Pensionärer och innehavare av Kulturarvskortet går in 
för halva priset. 

 



 
VAD HÄNDER 2023 ? 
SPANING PÅ VAD SOM KOMMER EFTER NYÅR 
 
• Stenhöga kontorshus 
Efter att ha sett utställningen med Tham & Videgård på ArkDes blir det 
spännande att gå till verkligheten och besöka kvarteret Stenhöga i Sundbyberg 
och dess nya kontorsbyggnader. Byggnaderna stod färdiga 2019 efter en 
tävling som genomfördes 2015. Ibb Berglund, som var handläggare för projektet 
på Tham & Videgård, kommer att visa och berätta. 
 
• Nya Klara – Sveriges modernaste stadsdel 
Arkitekturhistorikern Martin Rörby slår i sin nya bok fast att Klara alltid varit 
Sveriges modernaste stadsdel. Stadsdelen har under sekler varit den del av 
Stockholm där gaturum och byggnader formats och omformats efter tidens 
strömningar och behov. Martin kommer att berätta om hur Klara har fungerat 
som en experimentverkstad för framtiden.  
 

Vi återkommer i nästa Medlemsbrev med uppgifter om tid och rum. 

 
VAD MER....? 

KVINNOR OCH ARKITEKTUR – VAR MED OCH SKRIV IN FLER 
KVINNOR I VÄRLDENS MEST ANVÄNDA UPPSLAGSVERK PÅ 
NÄTET 

Jämställdhetsglappet på Wikipedia är stort. Omkring fyra gånger så 
många artiklar handlar om män som om kvinnor. Runt 90% av 
artiklarna är skrivna av män. Var tionde namngiven arkitekt är en 
kvinna. 

ArkDes har ett pågående samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska 
och Wikimedia Sverige med syfte att lyfta in fler kvinnor i 
arkitekturhistorien och på Wikipedia. Detta görs genom att anordna 
skrivstugor där man hjälps åt att förbättra Wikipedias innehåll, med 
extra fokus på kvinnor och arkitektur. Under hösten har två skrivstugor 
genomförts och en tredje äger rum den 6 december. Ytterligare 
skrivstugor planeras under våren 2023. 

ArkDes erbjuder arkitekturkunniga medlemmar i ArkDes Vänner, som 
kan vara intresserade av att skriva på Wikipedia men som inte tänkt 
tanken, eller avstått på grund av den höga tröskel det är att börja 



redigera uppslagsverket, att delta. På plats får man ta del av 
källmaterial och vägledas av kunniga experter.  

Är du intresserad av att vara med så är nästa tillfälle tisdagen den 6 
december, kl 15.00-19.00 och platsen är ArkDes bibliotek. Det krävs 
ingen föranmälan. Se även ArkDes kalender. 

 
MAILADRESSER 
Vi försöker spara in på kopiering 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, om inte annat anges, 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, 
om inte annat anges, till föreningens 
BG 5481-5634, eller 
Swish 123 386 03 68. 
Var noga med att ange namn och vad betalningen avser. 
 

ArkDes  - VAD 
HÄNDER?                                                                   
På ArkDes hemsida finns alla uppgifter om aktuella utställningar och 
kalender med alla aktiviteter på museet. Där kan man även anmäla 
intresse att få ArkDes nyhetsbrev, för löpande info. 
 
Pepp…Pepp…Pepparkakshus! 
25 november – 8 januari. Prisutdelning söndag 18 december kl 15.00. 

Pepparkakshus är en väldoftande utställning med fantasifulla 
pepparkakshus. Det är också en tävling där barn, unga, vuxna, 
amatörer och proffs bygger och skapar sida vid sida. Årets tema är 
Runt hörnet.  
 



 

Tham & Videgård - Om: Arkitektur 
Om: Arkitektur är en fullskalig upplevelse av arkitektur och en 
utställning om de tankar och idéer som format några av vår tids mest 
enastående byggnader. OM: Arkitektur  pågår över sommaren 2023. 

 
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. 
 
Café Blom 
Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00, 
tisdag och fredag öppet till 19.00. Med medlemskort i ArkDes Vänner 
har man dessutom 10% rabatt på allt utom alkoholhaltiga drycker.  

  

                                             För en vitare vinter 
                                                              
Pia Kjellgren Schönning       Ylva Lagerquist          Klas Schönning 
 
ArkDes Vänner 

c/o ArkDes 
Box 16410 
103 27 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. 

 



 
 

 

                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

  
 

 


