
 

Verksamhetsberättelse år 2019 

Omfattar verksamhetsåret 2019 (från årsmöte 2019 till årsmöte 2020). 

Under 2019 var antalet betalande medlemmar ca 307 st. 

STYRELSEN  

Styrelsen har, sedan stämman i mars 2019, bestått av ordförande Anna Karin Edblom, 
(ordinarie till 2020) vice ordförande Kristin Fyrand (ordinarie till 2021), sekreterare Elsa 
Notstrand (ordinarie till 2021), kassör Ann-Charlotte (Lotta) Alvestam Wahlund (ordinarie 
till 2020), matrikelansvarig Cecilia Sagrén (suppleant till 2020), Odd Fries (ordinarie till 2021) 
Urban Nilsson (ordinarie till 2020). Suppleanter har varit, utöver ovan nämnda, Max Laserna 
och Fredrika Mellander Rönn (suppleanter till 2020).  

PROTOKOLLFÖRDA MÖTEN  

Under verksamhetsåret har, utöver årsmötet, 8 st protokollförda möten hållits.  

2019: 7 april, 17 juni, 27 augusti, 24 september, 12 november, 17 december  

2020: 14 januari, 6 februari samt 4 mars 

HEMSIDA OCH UTSKICK  

Hemsidan är äntligen under kontroll och styrelsen har ägnat mycket tid åt att försäkra att 
medlemsregistret är uppdaterat. 

PROGRAMPUNKTER 2019–2020 

Årsmöte 29 mars 2019  
Temat för årsmötesseminaret var Postmodernismen inom arkitekturen och hölls på 
Etnografiska museet. Den första föredragshållaren var Camilla Schlyter, SFV:s husarkitekt 
för Etnografiska museet. Claes Caldenby föreläste om Den svenska postmodernismen i ett 
omvärldsperspektiv, Victor Edman om Restaureringens teori och praktik under 1980- och 1990-talet, 
Stefan Alenius om Postmodernismen - en modern manierism och Leif Blomquist om 
Stadsbyggnadskonsten under postmodernismen. Vi avslutade med att frågan Hur formulerar vi det 
kulturhistoriska värdet? belystes med några exempel från Nyréns arkitektkontor. 

Seminariet med 92 deltagare följdes av årsmötesstämma med efterföljande middag för 62 
medlemmar i Etnografiska museets restaurang. 

Visningar 
Under året har 5 visningar genomförts. 

14/5 hade vi möjlighet att se de originalinredningar i Stockholms stadsbibliotek som Gunnar 
Asplund ritat i samarbete med möbelarkitekten Gustaf Bergström 1927. Byggnadsantikvarie 



Eva Larsson guidade och Elsa Notstrand arrangerade. Visningen drog 20 deltagare och en 
repris planeras till våren. 

28/5 ordnades en stadsvandring med visning av Södra stationsområdet. Arrangemanget var 
en uppföljning av årsmötets tema Postmodernism och inleddes med en vandring i Södra 
stationsområdet med arkitekt Johan Janssen som ciceron. Sedan följde ett besök i 
Walleniushuset för att bese fartygsinteriören från Atlantic Song. Arkitekt Jens Jenslin och 
arkitekt Andreas Heymowski presenterade. Evenemanget avslutades med ett besök i 
Söderhallarna och Björkhallshuset. Byggnadsantikvarie Maria Wannberg presenterade. 
Urban Nilsson och Lotta Alvestam Wahlund arrangerade. 

4/6 ordnades en visning av den nya församlingssalen under trappan till Johannes kyrka. 
Arkitekt Lone-Pia Bach visade och Odd Fries arrangerade. 

26/9 ordnades en visning av det just återöppnade Stadsmuseet. Ann-Charlotte Backlund, 
tidigare stadsantikvarie och projektledare berättade om ombyggnaden. Fredrika Mellander 
Rönn arrangerade. 

26/11 arrangerades en visning-de-lux av Gustav Vasa kyrka som 2017 genomgick en stor 
restaurering och ombyggnad. Ansvarig arkitekt Mona Lantzourakis och Maki Yoshida, AIX 
Arkitekter samt konservator Kristin Fyrand, Stockholms Målerikonservering guidade. Efter 
visningen serverades kaffe med bildvisning och diskussion i församlingshemmets 
samlingssal. Odd Fries och Kristin Fyrand arrangerade. 

5/3 planeras en rundvandring och visning av Kasern 2, som nyligen har färdigställts efter en 
återuppbyggnad efter den dramatiska branden som drabbade byggnaden i september 2016. 
Arkitekt Johan Ahnborg A&P Arkitektkontor, projektledare Bo Monell SFV och platschef 
Hans Ericsson M3-Bygg visar. Max Laserna arrangerade. 

Resor 
13 – 15 juni ordnade styrelsen en vårresa i Helgo Zettervalls spår. Vi tog tåget söderut för att 
bekanta oss med ett stort antal av Helgo Zettervalls genomförda verk i Malmö, Lund och 
Skara. Malmö rådhus, Rängs och Håslöv kyrka, Svaneholms slott, Björntorps slott och vidare 
till Lund. På em. guidad promenad i Lund för att se bl. a. Allhelgonakyrkan, Zettervalls eget 
hus, Universitetshuset, Domkyrkan, Läroverket m.fl. Dagen efter resa till Skara för besök i 
Allmänna läroverket och Skara domkyrka. Anders Bodin var guide och planeringsgruppen 
bestod av Max Laserna och Johan Ahnborg. 

Höstrevy 
Höstrevyn genomfördes på Östasiatiska museet den 23:e oktober. 

Helena Gåije presenterade arbetet med kulturmiljö i Värmdö kommun, Dick Sandberg 
redogjorde för Statusen för klimatprojektet på Skokloster, Jacob Hidemark presenterade 
Restaureringen av den Holländska våningen på Tullgarns slott, Lars Gezelius visade bilder från 
Utställningen på Bergmancenteret om Bergmans hem på Fårö, Cecilia Sagrén informerade om årets 
kurs i Restaureringskonst, Johan Ahnborg berättade om Ap-rummets omvandling i Stenbockska 
palatset. Tina Wik presenterade Östasiatiska Museets byggnad. Marianne Bork Aaro 



berättade om ”The Presence of the Past"- masterstudio i restaurering på KTH Arkitektur, Kerstin 
Gevert Lyckmann redogjorde för målningen med linoljefärg på Tessinska palatsets innergård 
och slutligen presenterade Enrico Giovannone Sällskapets Turin-resa hösten 2020. 
Huvudarrangörer var Kristin Fyrand, Elsa Notstrand och Lotta Wahlund. 

 

Styrelsen  

genom ordf. Anna Karin Edblom 


	Årsmöte 29 mars 2019
	Visningar
	Resor
	Höstrevy

