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PROGRAM    24-28 AUGUSTI

GERT WINGÅRDH – 
NATIONALMUSEUM 
OCH HUSDRÖMMAR
24/8/07.30-09.00
Lär känna en annan sida av en  
av Sveriges mest ambitiösa  
arkitekter. Föreläsningen inleds 
med morgonfika klockan 07:30. 

SPÅREN AV SVANTE 
SVENSSONS TRÄAR-
KITEKTUR
26/8/13.30-15.00 OCH 
16.30-18.00
Anki Hansson guidar i Vägga 
med omnejd med utgångspunkt i 
hantverk, tradition & träarkitektur 
med fokus på Svante Svenssons 
arkitektoniska gärning.   

Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn

FRÅN DIMMAN TILL 
VIRVELN
25/8/15.00-16.00
Stadsvandring genom Karlshamns konst-
historia från sent 1800-tal till 2010-talet. 
Kultursamordnare Simon Berg guidar 
bland några av stadens många konstverk 
och belyser hur vår syn på konst och dess 
roll i samhället har ändrats genom tiderna.

SKÖRDEFEST I  
FRIDHEM
26/8/12.00-13.30
Karlshamnsbostäder och de boende i 
Fridhem bjuder tillsammans med odlar-
na på en internationell lunchbuffé och 
berättar om stadsodlingens betydelse 
för trygghet, gemenskap och som 
mötesplats i stadsdelen.

Start vid skulpturen Dimman i Peren-
nagården. Avslut vid Försäkringskas-
san på Ågatan.

Stadsodlingen i Fridhem

Vägga, start vid Villa Albertsberg

FRÅN SKOLA TILL  
BOSTAD 
27/8/11.00-12.00
Anna Neah Deutgen berättar 
om sin passion för äldre hus och 
byggnadsvård och guidar oss i 
sitt hjärteprojekt som en gång 
var Storskolan i Gustavstorp.

Gustavstorps Byväg 81, Mörrum

Arkitekturveckan 2020 arrangeras 24-28 augusti och är öppen för alla 
intresserade. Vi erbjuder en rad evenemang, alla med koppling till god 
arkitektur och byggnadskonst på flera olika platser i vår stad. Vill du veta 
mer, kontakta stadsarkitekt Emina Kovacic, telefon 070-266 62 07, e-post 
emina.kovacic@karlshamn.se. Välkommen!

UTSTÄLLNINGAR I RÅDHUSET 24-28 AUGUSTI
• Studenter från Konstfack ställer ut tävlingsförslag från designtävling.
• Mörrumselevers modell av staden och sammanställning av trygghets- 

analysen som tar utgångspunkt i den fysiska modellen och barnens 
egna upplevelser.

ÅRETS RUM:
Etta på 
maktlistan
2020

BANKEN GUIDAR I  
ARKITEKTURSKATTEN
24/8/11.30-12.30
Sparbanken i Karlshamn håller öppet 
hus och guidar i Svante Svenssons 
ståtliga byggnadsverk.

Sparbanken i Karlshamn

RUNDVANDRING I  
RÅDHUSET
24/8/17.30-18.30
Matilda Natt och Dags histo-
riska guidning och visning av 
rådhusets dolda rum. 

Rådhuset i Karlshamn

Rådhuset i Karlshamn

GOD ARKITEKTUR –
ETT PEDAGOGISKT 
VERKTYG
25/8/13.00-14.00
God arkitektur uppmuntrar och 
inspirerar till barns inlärning och 
utveckling. En av landets framstående experter på skolmiljö, arkitekt 
Charlotte Kristensson från Fojab arkitekter föreläser om Mörrums nya 
skola, sunda inomhusmiljöer och hur arkitekten tolkar in befintlig skala 
och kulturmiljö i nybyggnad.

VAR DET VERK-
LIGEN BÄTTRE 
FÖRR?
25/8/18.00-19.00
Med hjälp av tidningsutklipp tar 
Elisabeth Rydberg och Thomas 
Nilsson från Karlshamns kom-
mun med oss på en oförglöm-
lig resa genom kommunens 
moderna byggnadshistoria. 

Stora salen, Lokstallarna

ÖPPET HUS  
Kv VÄSTERÅS
27/8/15.00-16.00
Marc Ljungström guidar och 
berättar om sin nyligen om-
byggda fastighet som var en 
av två finalister till Stadsbygg-
nadspriset 2019.

Korsningen Ronnebygatan/ 
Drottninggatan

SVANTE SVENSSONS 
STENHUS
28/8/16.00-17.00
Bebyggelseantikvarie Matilda Natt 
och Dag och Nils Munck, barn-
barn till arkitekt Svante Svensson, 
föreläser om Svante Svensson och 
stenhusarkitektur i Karlshamn från 
förra sekelskiftet. 

Rådhussalen i Rådhuset

VEM KAN VÄCKA LIV I 
GAMLA TRÄFÖNSTER?
28/8/11.00-12.00
Studiebesök i Runessons snickeri, 
Svängsta, ett företag som framgångs-
rikt restaurerar gamla fönster.

Runessons träsnickeri,
Öjavadsvägen, Svängsta

ONSDAG

MÅNDAG

TISDAG

FREDAG

TORSDAG

Fotograf: Petter Berg

Fotograf: Anna Neah Deutgen


