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Verksamhetsberättelse för regionalförening Svensk Form Stockholm 2017 

 

Årsmöte 

Föreningens första aktivitet var i samband med årsmötet onsdagen den 15 mars 2017 kl. 18-20 på 

Svensk Form, Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen. 

Vi inledde med en inspirationsföreläsning av Lotta Ahlvar: Textile Craft and fair design – om textil 

design, textilkonst, hantverket bakom och textil hållbarhet. Lotta Ahlvar har varit vd på anrika 

Handarbetets Vänner och Textilateljé Licium AB och en flitigt anlitad konsult och föredragshållare. 

Hon har tidigare bland annat varit vd på Svenska Moderådet och lett branchorganisationen Sveriges 

Designers. 

Därefter inleds årsmötesförhandlingarna som därefter avslutades med ett mycket trevligt samkväm 

med danska smörrebröd och vin därtill vilket var mycket uppskattat av våra medlemmar. 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2017: 

Christine Sundberg Carendi – ordförande 

David Leidenborg – sekreterare 

Daniel Svahn – kassör 

Patriq Bokeroth – ledamot 

Hedvig Hedqvist – ledamot 

Wilson Kalanzi – ledamot 

Ulrika von Mentzer – ledamot 

Felicia Palmqvist Nordling – ledamot 

Christian Persia – ledamot 

Charlotte Ryberg – ledamot 
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Styrelsens arbete under 2017: 

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året där verksamheten planerats. Utöver 

styrelsemöten har även olika arbetsmöten genomförts i samband med regionalföreningens 

medlemsaktiviteter. 

På vårens regionalföreningskonferens som sker i anslutning till möbelmässan i februari 

representerades regionalföreningen av Patriq Bokeroth och Charlotte Ryberg. Föreningen Svensk 

Forms årsmöte hölls den 20 maj i Stockholm i Svensk Forms bibliotek där David Leidenborg och 

Charlotte Ryberg deltog. På höstens regionalföreningskonferens den 13–14 oktober, representerades 

Svensk Form Stockholm av Hedvig Hedqvist och David Leidenborg. 

Svensk Form Stockholm har haft möten med Sveriges Arkitekters Stockholmsförening för att 

diskutera gemensamma beröringspunkter gällande ett Design Center i Stockholm. Wilson Kalanzi 

representerade Svensk Form Stockholm vid dessa möten.  

 

Medlemsaktiviteter under året: 

 ”Bra designidéer kommer från Finland, tillverkas av svenskar, marknadsförs av danskar och säljs 

till Norge” 

Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 18-19 på Svensk Form, Skeppsholmen. ”Bra designidéer kommer från 

Finland, tillverkas av svenskar, marknadsförs av danskar och säljs till Norge” – en gammal utsaga av 

okänd upphovsman. Men hur framstår egentligen Sverige som designland i omvärldens ögon?  

Visit Sweden har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att under fyra år driva ett designprogram i 

syfte att främja designturism och därigenom öka export av design, mode och arkitektur. Arbetet 

startades i maj 2016 och tillsammans med företrädare från arkitektur-, mode, design-, och 

möbel/inredningsbranschen samt externa intressenter och experter har grundläggande analys om 

marknad, målgrupp, trender och konkurrenter genomförts. Pågående arbete fokuserar på en 

gemensam kommunikationsplattform som ska vara ledstjärna för svensk design vid global 

kommunikation och marknadsföring, och de första aktiviteterna startade under nyss genomförda 

Stockholm Design Week och fortsätter strax i Milano. 

Erik Thorsén, seniorkonsult på Lynxeye Brand Consultants, berättade om analysarbetet.  Vad säger 

experterna jämfört med resenärerna? Vilka designnationer är våra största konkurrenter, och vilket 

varumärke är egentlige n starkast, svensk eller dansk design?  

Föreläsningen ägde rum i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen och var mycket välbesökt. 
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Onsdagen den 26 april 2017 kl. 17-18, Vi öppnar dörrarna till Tändstickspalatset – du är 

välkommen! 

Onsdagen den 26 april kl. 17.00 välkomnade Marie Elmlund på Lundqvist & Lindqvist oss till 

Tändstickspalatset och därefter fick vi en visning av lokalerna av Caroline Bäcklund på Swedish 

Match, bland annat Krügers arbetsrum och det spektakulära och k-märkta styrelserummet. Besöket 

blev snabbt fullbokat och våra medlemmar var mycket nöjda med besöket och här fungerade Svensk 

Form Stockholm som dörröppnare till en annars stängd miljö som arkitektur- och designmässigt är 

mycket intressant. Ivar Krüger anlitade till uppförandet av Tändstickspalatsen sin tids stora 

formgivare och konstnärer, såsom Carl Milles, Carl Malmsten och Isaac Grünewald. Stor möda har nu 

lagts på att återskapa och restaurera den gamla miljön och enskilda möbler, samtidigt som vår tid 

också märks i inredning och konst. 

Årets Formbärare – Örnsbergsauktionen 

Vi firade Formslaget och Svensk Forms födelsedag den 6 oktober, vilket firades simultant över hela 

landet. I Stockholm bjöd vi in till tårtkalas i Svensk Forms bibliotek, och utsåg årets Formbärare för 

Stockholmsregionen. Motiveringen löd:  

”Behovet av fler arenor och en bredare diskussion om vad form kan vara har konstaterats av många. 

Men till skillnad från de flesta andra tog Fredrik Paulsen, Kristoffer Sundin och Simon Klenell tag i 

saken på riktigt och startade 2011 en konstnärsdriven auktion för studioproducerat konsthantverk.   

Efter sex år har Örnsbergsauktionen utvecklats till ett viktigt nätverk och ett forum för den samtida 

och framtida formutvecklingen. Här rekryteras inte bara ur det som har ett redan konstaterat 

ekonomiskt värde, utan också från det oetablerade och ibland kontroversiella och provokativa. Det är 

alltid genomtänkt - men aldrig självklart”.  

Årets Formbärare i Stockholm är Örnsbergsauktionen och dess grundare Simon Klenell, Fredrik 

Paulsen och Kristoffer Sundin. 

Onsdagen den 8 november kl. 17:00-18:30, besök på Försäkringskassans huvudkontor på 

Telefonplan. 

Försäkringskassans huvudkontor ligger i f.d. LM Ericssons huvudkontor på Telefonplan och ingår i det 

område som kallas för LM Staden och som av Stockholms Stadsmuseum är blåmärkt. 

Funkisarkitekten Ture Wennerholm fick uppdraget att rita den nya LM anläggningen som invigdes 

1940 och rönte stor internationell uppmärksamhet. Delar av originalinredningen från 1940 finns 

fortfarande bevarad på direktionsvåningen och ingår i Försäkringskassans huvudkontor. När 

myndigheten beslutat sig för att flytta till Telefonplan skulle 24 000 kvadratmeter i Ericssons gamla 

telefonfabrik förvandlas till 1 300 arbetsplatser. Tillsammans med systerföretaget ETTELVA Arkitekter 

anlitades MER av Vasakronan för att skapa det nya kontoret – ett av Sveriges största 

aktivitetsbaserade kontor som invigdes 2014.  

Vi fick en guidad visning av vår styrelseledamot David Leidenborg som till vardags arbetar på 

Försäkringskassan tillsammans med kollegan Marie Tirmén av denna funkispärla och en miljö som 
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annars inte är öppen för allmänheten vilket var mycket uppskattat av medlemmarna som anmält sig 

till denna aktivitet vilket var 30 personer. 

 

 

Stockholm februari 2018 

Styrelsen för Svensk Form Stockholm 

 

 

 

Christine Sundberg Carendi  Patriq Bokeroth Hedvig Hedqvist 

 

 

Wilson Kalanzi   David Leidenborg Felicia Palmqvist Nordling 

 

 

Christian Persia   Charlotte Ryberg Daniel Svahn 

  

 

Ulrika von Mentzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


