
Inbjudan

Häng med till Värnamo 20-21 maj

I år har Svensk Form sitt nationella årsmöte i Småland. Närmare bestämt i Värnamo.

Boka in fredag em den 20 och lördagen den 21 maj i almanackan om du vill hänga med.

Vi åker från Örebro 12.30 fredag den 20 maj. Samling vid Tappstället 12.15. 
Vi åker gemensamt i hyrd minibuss. Se till att du har fått i dig lunch innan resan!

På nerresan runt 15.00 stannar vi och fikar rejält på Rudenstams gårdsbutik och café. Du som är medlem 
bjuds på fikat.

Vi beräknar att vara framme ungefär 17.00. Då hinner vi checka in och eventuellt ta oss något mer att äta 
innan kvällsprogrammet startar.

Vi bor på Scandic Hotell i Värnamo, en riktig designklassiker från 1955, ritat av arkitekt Bent Jörgen Jörgensen.
Sägs ha varit norra Europas modernaste hotell då. Du som är medlem bjuds hotellet och frukosten.

17.45 ses vi utanför hotellet för en gemensam kort promenad till Gummifabriken (500 meter).

Läs mer i programmet nedan och i det bifogade bildmaterialet.

Anmälan

Sista anmälningsdag 13 april. Mejla din anmälan till jonas@kapitan.se
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Ej medlemmar betalar fullt pris.
Tips till ev. ickemedlem! Bli medlem för 580 kr (250 för familjemedlem  = ”Medlemsskap Plus”), så följer 
även du med till medlemspris. Se https://svenskform.se/medlemskap/

Varmt välkommen!



PROGRAM

Fredag 20 maj – Gummifabriken, Madame och ”hemma hos” Johan Sjöberg

18.00  
Vi får en visning av Gummifabriken, Värnamo kommuns nya kulturhus som inryms i den tidigare 
industribyggnaden för Värnamo gummifabrik. Kulturchef Lars Alkner guidar runt och Kristoffer Fransson från 
Blond Belysning visar och berättar om konstverket Recharge av David Svensson, en readymade ljusskulptur av 
återvunna lampkupor som Värnamoföretaget Blond var med och konstruerade. 

19.00 
Afterwork på restaurang Madame (var och en betalar sin egen mat). 

21.00 
Vi får möjlighet att gästa en välbevarad Bruno Mathsson-villa ritad åt Sven Lundh 1954. Den genuina villan ägs 
idag av Johan Sjöberg, en Smålandsprofil och entreprenör med stort designintresse. Johan är en av de som var 
med 1997 och grundade Svensk Form Småland.

Lördag 21 maj – årsmöte, Vandalorum och Bruno Mathsson center 

08.00 
Promenad (för dem som vill) utmed Lagan till Vandalorum, förbi Charlotte Gyllenhammars bänk ”Balance” (45–
50 min i rask takt).

8.30 
Transport avgår för dem som inte kan eller vill gå, från parkeringen på hotellets baksida till Vandalorum.

09.00 
Svensk Form Småland hälsar välkomna till årsmötet på Vandalorum, Skulpturvägen 2 i Värnamo

Vi får en introduktion och visning av museichef Elna Svenle. Där pågår två intressanta utställningar, Boro – 
nödens konst, föremål insamlade av den japanska forskaren och boro-pionjären Chuzaburo Tanaka och Wanja
Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger som är en omfattande retrospektiv över hennes arbete.

10.00-11.30 
Svensk Forms årsmöte.

11.30 
Stipendieutdelning.

12.15 
Lunch på restaurang Syltan, Vandalorums prisbelönta restaurang. Du som är medlem bjuds på lunchen.

13.45 
Transport in till Värnamo. 

14.00 
Bruno Mathsson center.
Besök och visning på Bruno Mathsson center, med Bruno Mathssons möbler, utställningshallen ritad och 
uppförd 1950 i anslutning till fadern Karl Mathssons verkstad och bostadshus från 1920-talet. De båda 
byggnaderna binds samman av en underordnad utställningshall från 1993. Vidare finns Bruno Mathssons ateljé
och ett rekonstruerat ”provhus” på tomten. Miljön är sedan 2014 byggnadsminne.

15.30 
Tid för hemfärd (var och en betalar sitt eget ev. fika på hemvägen). 


