
 

Verksamhetsberättelse år 2022 

Omfattar verksamhetsåret 2022 (från årsmöte 2022 till årsmöte 2023). 

Under 2022 var antalet betalande medlemmar 240 st. 

STYRELSEN  

Styrelsen har, sedan stämman i mars 2022, bestått av ordinarie ledamöter  

ordförande Anna Karin Edblom, (ordinarie till 2024) 

vice ordförande Urban Nilsson (ordinarie till 2024) 

David Hanson (ordinarie till 2023) 

Lotta Lehmann (ordinarie till 2024) 

Kristin Fyrand (ordinarie till 2023) kassör 

Jakob Strömholm (ordinarie till 2023) 

Och suppleanter: 

Cecilia Sagrén (suppleant till 2023) matrikelansvarig 

Raoul Hjärstström (suppleant 2023). 

Johanna Romedal Stjernquist (suppleant 2023) sekreterare och tillika studerandemedlem 

Anna Runske (suppleant 2023). 

 

PROTOKOLLFÖRDA MÖTEN  

Under verksamhetsåret har, utöver årsmötet, 7 st protokollförda möten hållits.  

3:e maj, 6:e juni, 24 augusti, 17 november, samt under 2023 den 18 januari, 15:e februari och 
6:e mars. 

Utöver detta har flera icke protokollförda arbetsmöten hållits, vanligen inför större 
evenemang som höstrevy och årsmöte. 

 

PROGRAMPUNKTER 2022 

Årsmöte 25 mars 2022  
Årsmötet inleddes med seminarium med tema Restaureringskonsten och minnet av det förflutna 
på van der Nootska palatset. Styrelsen satsade extra allt för att kompensera för de två 



coronaårens begränsade möjligheter. Med rubriker som ”Mellan minne och glömska” eller 
”Belastat kulturarv” föreläste bland andra Hans Ruin och Håkan Hökerberg på ett ämne som 
kändes skrämmande aktuellt, inte minst med anledning av de nyligen timade händelserna i 
Europa. 

Visningar 
Den 9:e april anordnades en rundvandring på Drottningholms slott med slottsarkitekt 
Erland Montgomery från AIX. Visningen bjöd på exklusivare inslag med t ex den norra 
flygeln som vanligen inte är öppen för allmänheten. Erland berättade också om sina insatser 
som slottsarkitekt åren på Drottningholm. Arrangör David Hansson 

Den 12:e maj visades Spånga kyrka inom Sällskapets fleråriga tema Erik Lundbergs 
arkitektur. Arkitekt Mona Lantzourakis från AIX och Gustaf Kjellin författare till boken 
Arkitekt Erik Lundberg – ljus och form visade. Arrangörer Urban Nilsson, Raoul Hjertström mfl 

Som ytterligare ett led i Lundbergtemat besöktes den 17:e maj ArkDes som ur sitt arkiv 
hämtat upp ett urval av Lundbergs ritningar. Anna Karin Edblom, Raoul Hjärtström och 
Urban Nilsson kommenterade urvalet och tillsammans reflekterade vi över projekt, 
ritningsmanér och arkitekturens innebörd. Frida Melin på ArkDes var vår värd. 

Den 14:e juni visades medborgarhuset Medborgarhusets ombyggnad. Arkitekt Sofia Kanje 
från Nyréns visade oss runt. Arrangör Lotta Lehmann. 

Den 24:e september visades Tessinslottet Sjöö slott mellan Enköping och Uppsala av dess 
ägare, Carl Banér. Arrangörer var medlemmarna Anna Krus och Henrik Gartz. 

Den 30:e september visades Gunnebo orangeri och slott av Stefan Günter som sedan 2012 
varit slottsarkitekt och projektledare för rekonstruktionen av Gunnebo orangeri och 
restaureringen av Gunnebo slott. Fokus låg på det nyligen invigda orangeriet och de 
pågående restaureringsarbetena i slottets interiör. 

Den 16:e oktober visades Snickarmästare Thomas Temptes arbeten vid byggnadshyttan på 
Mälsåkers slott. Professor Andreas Nobel visade Temptes insats vid byggnadshyttan 1993-
96. Arrangör Jakob Strömholm och Rolf Helmers. 

Den 27:e oktober visades Storkyrkans restaurering av projektchef Sven Löfvenberg och 
byggnadsantikvarie Max Laserna. Arrangör Cecilia Sagrén. 

 

Resor 
Under 2022 anordnades inga resor. Däremot har planeringen av vårens Lundbergresa pågått 
under året. Den 6-7 maj 2023 reser vi I Erik Lundbergs spår. Resan görs med buss från 
Stockholm med möjlighet att ansluta i Örebro. Programmet inleds på lördagen med besök på 
Göksholms slott och fortsätter med besök i Vadstena på f.d. Bjälboättens palats och klostret. 
Program, middag och övernattning på klosterhotellet. På söndagen besöker vi Herrestad, 
Rogslösa, Åtvidabergs gamla kyrka och S:t Lars i Linköping. 

 



Höstrevy 
Höstrevyn genomfördes den 14:e oktober på Skånska Gruvan på Kungliga Djurgården. De 
10 talarna fick på max 10 minuter var berätta om aktuella projekt under det övergripande 
temat restaurering av modernismen - från detalj till stadsstrukturer. 

Hemsidan 
Styrelsen har under 2022 genom David Hanson fortsatt arbetet med en genomgripande 
uppdatering av hemsidan. Vid årsmötet kommer David själv att redogöra för insatserna. 

 

Styrelsen  

genom ordf. Anna Karin Edblom 
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