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                                          JULBREV  2022 
       
Hej alla kära ArkDes Vänner 
 
Några rader innan jul- och nyårshelger tar över. Årets sista program-
punkt blev Emil Winbergs visning av det nya Spårvägsmuseet i gamla 
Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Det var intressant och 
spännande att höra om processen, utmaningarna och hanteringen av 
ett kulturarv, och naturligtvis kul med alla gamla bussar och spår-
vagnar som väckte många gamla minnen. Stort tack till Emil från      
PE Teknik & Arkitektur. I januari fortsätter vi på temat Kulturarv. 
 
1962, det vill säga för 60 år sedan, skapades på initiativ av Sveriges 
Arkitekters Riksförbund Sveriges Arkitekturmuseum. Det drevs från 
början som en privat stiftelse. Ekonomin var begränsad och efter 
några år bildades en vänförening med syfte att stödja museets verk-
samhet. Medlemmar söktes bland såväl SAR-arkitekter som inom 
byggnadsindustrin. 1968 bildades en interimsstyrelse med Alan 
Skarne som ordförande och museets intendent Bengt O H Johansson 
som sekreterare. Föreningen fick det lite pompösa men stiliga namnet 
Föreningen för byggnadskonstens främjande, Arkitekturmuseets vänner. Flera 
av museets tidiga utställningar kunde genomföras tack vare 
ekonomiskt stöd från föreningen. 1973 ansåg interimsstyrelsen att de 
gjort sitt och en ny styrelse valdes, till våren för precis 50 år sedan. I 
den nya styrelsen ingick bland andra Fredrik von Feilitzen, som 
fortfarande är medlem i föreningen! Och fortfarande bidrar föreningen 
och dess medlemmar till verksamheten, som stödet till den stora 
Lewerentzboken förra året.   

 



PROGRAM 

Ett byggnadsminne återuppstår - 
Om återställandet av Kasern II på Skeppsholmen efter branden 2016 
Kasern II, som ursprungligen kallades Båtsmanskasernen, uppfördes 
efter ritningar av Fredrik Blom 1817-19 för inkvartering av indelta 
båtsmän. Huset byggdes av båtsmännen själva. På 1870-talet 
byggdes den om för utökade bostadsytor, då bland annat ett trapphus 
mot norr tillkom. Arkitekt var Victor Ringheim. Kungliga 
Konsthögskolan övertog kasernbyggnaden med annex 1953 efter att 
beslut hade fattats om att flottan skulle lämna Skeppsholmen. 
Kasernen byggdes då om efter ritningar av Paul Hedquist. 
 
Den 21 september 2016 utbröt en brand i Kasernbyggnaden varvid 
hela takkonstruktionen förstördes och dessutom blev stora delar 
vattenskadade under det omfattande och långa släckningsarbetet. 
Statens Fastighetsverk beslutade att så snart som möjligt bygga upp 
hela takkonstruktionen inklusive vissa stomdelar som var viktiga för att 
säkra byggnaden statiskt, samt att återställa fasader och fönster för 
att få en tät byggnad.  
 
Hur gör man när man tar sig an ett byggnadsminne som till stora delar 
är ödelagt? Hur ser de restaureringsideologiska avvägningarna ut? 
 
Johan Ahnborg från Ahrbom & Partner och Anna Karin Edblom på 
AEOW Arkitekter visar och berättar om återställandet av Kasern II. 
 
TID OCH PLATS: Torsdag den 19 Januari, kl 17.00 - 19.00. 
Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. Vi samlas vid entrén till 
Statens konstråd. 
  
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. 

 

 
 

 

 



VAD HÄNDER 2023 ? 
SPANING PÅ VAD MER 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....? 
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. 
 



MEDLEMSAVGIFT 2023 
Vid den här tiden på året är det dags att be om inbetalning av 
medlemsavgiften för kommande år, 2023. Vi hoppas förstås att alla vill 
kvarstå som medlemmar och gärna även locka vänner och bekanta att 
bli det. Extra värdefullt när entréavgift återinförs! Medlemskortet för 
2022 gäller även i januari 2023, men betala gärna in det nya årets 
medlemsavgift så snart som möjligt. Avgiften är oförändrat 
Enskild medlem        400:- 
Parmedlemmar         600:- 
Nya medlemskort kommer att skickas ut i januari vartefter avgiften 
betalats. 
Företag kommer att faktureras i januari. 
Hedersmedlemmar, företagsmedlemmar och ni som redan betalat 
eller har förärats medlemsskap 2023 behöver naturligtvis inte bry er 
om detta. 

 

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. 
Pepparkakshus är en väldoftande utställning med fantasifulla 
pepparkaks-hus. Det är också en tävling där barn, unga, vuxna, 
amatörer och proffs bygger och skapar sida vid sida. Årets tema är 
Runt hörnet. Den 18:e december utsågs vinnarna med prisutdelning, 
men utställningen finns kvar en bit in i januari. 
 

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. 

 

                   Vi önskar alla En God Jul och ett Gott Nytt År  
 

                      och hoppas på mera 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. 

 
 
 



 

                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

  
 

 


