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Häng med på Archus 30-årsresa!
Mitt namn är Johnnie Pettersson. För drygt 30 år sedan, i slutet av 1985, tog
jag tillsammans med Leif Karlsson initiativet till att starta företaget Archus.
Drivkraften var att driva samhällsutvecklingen, inte bara rita hus. Den 1 mars
1986 startade företaget officiellt.
30-årsjubiléet firar vi bland annat genom att ge ut den här boken. Den
beskriver inte bara vad vi gjort, utan vilka vi varit under åren och vilka som
gjort det möjligt – kunder, partners och goda vänner. Den kommer att berätta
om uppdrag och om personer och händelser runt omkring. För åren med
Archus är inte bara ett jobb, en koncern som vuxit, utan också en livsstil, en
möjlighet att kommunicera idéer i möten med andra. Och att ha kul tillsammans – i vardagen, på fester och resor!
De första 30 åren har varit lyckosamma. Faktum är att bolaget har gått med
vinst alla år utom ett. Från att ha varit ett lokalt arkitektkontor i Västerås med
ett tiotal medarbetare är vi i dag en flercellig koncern med sextio medarbetare
på fyra orter och flera affärsområden inom arkitektur, affärsutveckling, projektutveckling och projektledning. Under åren har vi
utfört mer än 5 000 uppdrag.
Även om vår marknad är Mälardalen, har vi utfört uppdrag från
Luleå till Malmö under årens lopp. Vi har varit med och lagt
grunden till nya stadsdelar med flera tusen bostäder, nya huvudkontor för flera börsbolag och andra kända verksamheter, ett
konserthus, Sveriges första skola klassad som passivhus, inomhusbandyarenor i Ryssland samt återskapat ett dominikanerkloster.
Aldrig kunde jag tro att de mål vi satte upp vid starten för 30 år
sedan skulle infrias med råge.
Redaktion: Veronica Pettersson, Marie Lundmark, Johnnie Pettersson
Bild: Archus där inget annat anges.
Layout: Charlotta Carlqvist, c-illustration
Tryck: Prima Tryck.
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Tusen tack för dessa fantastiskt roliga år tillsammans!
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Hur det startade
Som så många andra företag startade Archus av en slump, men därefter
har planen varit tydlig och klar – det här arkitektkontoret skulle vara
stort nog att ta omfattande uppdrag som förändrade samhällen. Och så
blev det. Nu när Archus firar 30 år kan vi konstatera att åtskilliga idéer
är iscensatta och vi ser fram emot att jobba vidare med ett helt batteri
av samhällsutvecklande idéer. För det kommer inte att vara så som det
alltid har varit – utveckling, förändring och mötet med det okända är en
del av Archus drivkrafter som gjort att vi är där vi är idag. Men låt oss
blicka tillbaka till hur det startade innan vi så småningom ger oss in i
framtiden mot slutet av den här boken.
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Så började det
Många personer har varit med och format Archus från de första åren
till det företag vi är idag. Det är ingen enmansshow på något sätt.
Som så många andra företag, idéer och möten är det en slump att
Archus föddes.

”

Jag fascinerades av att Leif
hade så mycket entreprenörskap
och idéer. Han var väldigt inspirerande och så var han en äldre kollega som faktiskt hade glöd kvar,
entusiasm och energi. Det var
väldigt få som hade det. Jag tror
han inspirerades av mig för jag
var annorlunda. Jag var allsidig,
politiskt intresserad och tyckte
om samhällsbyggnadsfrågor.

”

Johnnie Pettersson

– Innan jag började studera till arkitekt gjorde jag en resa till USA
med en god vän. USA gjorde stort intryck på mig; i Sverige var
allt grått och brunt. Landet hade gått i stå. I USA ”sken solen”, det
byggdes mycket och folk var beredda att lägga mer pengar på fastigheterna för att de skulle uttrycka indvidualitet. Det var en roligare
och bättre marknad för en arkitekt. När studierna närmade sig sitt
slut började jag planera min emigration och gjorde mitt examensarbete, ett hotell- och konferensprojekt, vid Redondo beach, säger
Johnnie Pettersson.
Johnnie lånade plats på Bo Helséns kontor för att förbereda sitt
examensarbete. Kontoret var en del av Samark där flera arkitektkontor gått samman. Leif Karlsson hade ett av dem, LK Arkitekter.
Rätt snart blev det snack över fikabordet om USA, skyskrapor och
hur illa det byggdes i Västerås och Sverige. Där och då fann Leif
och Johnnie varandra – trots 20 års åldersskillnad hade de många
gemensamma tankar och idéer. Branschen var väldigt deppig och så
var även de flesta som jobbade i den men Leif var inte det. Han stack
ut. Han var optimist – framtidsoptimist – och hade tilltro att om
man kan och vill förändra saker ska man göra det och engagera sig.

De första idéerna
På kvällarna träffades Leif och Johnnie. De arbetade med projektoch idéutveckling med tillåtelse av Johnnies dåvarande chef Helmut
Horn. Båda hade en vilja att utveckla Västerås och Mälardalsregionen. Leif drev projektet Mälarbanan, järnvägen norr om Mälaren
mellan Örebro och Stockholm. Johnnie i sin tur försökte övertyga
byggherrar och kommunen om att bygga ner mot Mälaren. Området
användes då av industrier och var nedgånget. De hade båda två en
stark framtidstro och tyckte det var dumt att bygga hus som kopierar
det som varit när det går att bygga hus i sin egen tidsanda, nutid och
framtid. Västerås är kanske den mest modernistiska staden i Sverige
och påminner i sin planering om modernistiska städer i Australien,
Kanada och USA.

”

Archus gav oss möjlighet att
få genomföra våra idéer.

”

Johnnie Pettersson

”

Johnnies tänk, som genomsyrar hela företaget, är att
Archus inte bara är arkitekter,
utan har ekonomitänket också.
De ser möjligheter och kan inte
bara rita, utan ser projekt med
både intäkter, kostnader och
vad som är rimligt, det tycker
jag är Archus styrka.

”

Ulf Brandt

Examensarbetet blev klart och hösten 1982 åkte Johnnie till USA
igen. Men det blev ingen emigration. Istället återvände Johnnie till
Västerås och började hos Horn & Sundling.
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Tändgnistan Skrapan...

”

Aldrig har väl Västerås stad
presenterat en översiktsplan
som var så kass som denna
var. För Kvarteret Lorens, där
Skrapan liggger idag, föreslog
kommunens arkitekter att det
skulle byggas en minigolfbana
och beredas plats för ”provisoriska” försäljningsbodar.

”

Leif Karlsson

När ett statligt verk skulle flytta till Västerås behövdes det mark att
bygga på. Efter en analys av Västerås stads översiktsplan 1986 fann
Leif och Johnnie två ställen som fångade deras uppmärksamhet.
Det första, en rivningstomt vid gamla VLT-huset, och den andra
norr om ASEA-torget.
– Helt logiskt med tanke på att Västerås är starkt präglat av modernismen föddes idén om ett högt hus. Ingen annan stad hade ett
sådant, en skyskrapa, berättar Johnnie Pettersson.
Det gjordes en första skiss som mötte motstånd, bland annat av
stadsbyggnadschefen i Västerås, Tord Hultman, som skrattade så
han grät. Gunnar Andersson och Bo Liffner på ByggPaul reagerade
helt annorlunda och gav på stående fot ett uppdrag till LK Arkitekter att rita ett förslag, arbetstiden var en vecka. Leif och Johnnie
hade tänkt att det skulle bli kombinerat innehåll med bland annat
bostäder och kontor i byggnaden.
Leif och Johnnie började skissa på Kvarteret Lorens med fasader,
planer och beskrivning. De hade en fin plastmodell att visa upp och
kände sig nöjda. Claes Källeskog ritade skisserna. För att minimera
risken med att få projektet torpederat ringde Leif kommunalrådet
Åke Hillman som cyklade ner till kontoret på lördagen. Efter att ha
frågat ut Johnnie och Leif tyckte han det var en strålande idé och
stöttade projektet.

”

Stående på ASEA-torget hade jag en ihopvikt tidning
som jag använde att jämföra dimensionen på huset med
omgivningarna. Brandchefen berättade samma dag att
han kunde klara av 25 våningar med sin dåvarande utrustning, stegar, slangar och personal men inte mer.

”

Klockan 9.00 på måndagen visades modellen upp för hela
kommunstyrelsen. Plötsligt tyckte alla att det var en lysande idé och
projektet kunde inte stoppas.
– Det kom till sist till vägs ände för oss, då ByggPaul behövde ett
arkitektkontor med resurser för att klara av att rita det där huset. De
bestämde sig för att anlita dåtidens största arkitekt i Sverige, Ralph
Erskine. Han överlät uppdraget till en medarbetare på sitt kontor,
Boris Culjat. Vi blev utan uppdraget. Det var väldigt tråkigt då, men
det var omöjligt att ge oss det uppdraget, säger Leif Karlsson.
Det här var tiden innan Archus, de såg bara en äldre arkitekt och
en ung grabb. Ett sådant team anlitar man inte för att rita skyskrapor. Det låg kvar i bakhuvudet och var en av anledningarna till
att ambitionen med Archus från början var att ha många medarbetare. Archus skulle ha möjlighet att själva utföra stora projekt
i framtiden.

Leif Karlsson
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Ett namn – hur svårt kan det va’?
Dagens Archus hette en gång Archus Arosia. Så här gick det till.

”

Det tycker jag också är
roligt med Archus, att det
inte bara är en person som
frontar utan det är ett helt
gäng.

”

Therese Nyberg

– Vi dividerade länge i början om vad vi skulle heta. Det fanns till och
med Pettersson & Karlsson arkitektbyrå, PK arkitektbyrå, som arbetsnamn
ett tag. Väldigt fantasilöst. Vi ville inte ha en bokstavskombination som var
väldigt vanligt på den tiden och inte heller ha ett personnamn. Bokstavskombinationen var tråkig och opersonlig och ett personnamn blir för
personligt, byrån blir förknippad med en person. Det decimerar övriga på
något sätt och vi ville uppmuntra till entreprenörskap, initiativ och framtida
partnerskap. Då är det bra om man känner ett eget värde, säger Johnnie
Pettersson och fortsätter:

”

Vi skall skapa ett riktigt arkitektkontor i
Västerås, göra högklassig arkitektur, vi skall
äga oss själva, skapa egna projektidéer och
ta framtiden till nutid.

”

– Vi ville ha ett neutralt namn som gav oss möjlighet att skapa en egen
identitet.
Vid någon av diskussionerna kom det fram att både Johnnie och Leif var
födda i december och var skyttar. Enligt horoskopen är skyttar människor
som siktar högt och är på resa mot nya mål
– Några dagar senare blev jag sittande på biblioteket, det här var före internets tid. Jag funderade på om det fanns något som gick att koppla ihop med
skytten i grekiska mytologin, säger Johnnie Pettersson.
Skytten var en kentaur med pilbåge. Det latinska namnet för skytten var
sagittarius och pilbågen hette Arcus. Läste man vidare om Arcus kom
man till arkader och arkitektur. Det namnet kanske var något att satsa på?
Leif kom med idén att ha en koppling till Västerås i namnet eftersom det
var där företaget skulle bli stora. Han hade fått reda på att staden en gång
hette Arosia så då slogs namnen ihop till Arcus Arosia. Det lät annorlunda.
Sedan lades Sagittarius till också, så i början hette företaget Arcus Arosia
Sagittarius. Namnet fick nej när vi skickade in alla papper till patent- och
registreringsverket. Det fanns ett annat fastighetsbolag i Stockholm som
hette Arcus. Helmut Peterle kom då med förslaget att lägga till ett H så det
gick att tolka som Arc-hus och arkitekt stavas ofta med -ch internationellt.
Så blev vi Archus. Sagittarius har aldrig använts och det kanske är tur det!
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”

Fint! En ny person med examensarbete, det kunde bli något. En yngre
arkitekt, ett livligt sätt, smidigt och
bra. Sedan stärkte denne nya kamrat
Johnnie Pettersson sina aktier genom
ett lysande föredrag om USA, Los
Angeles mm. Vi kom strax att tala
mycket om våra nya Västeråsplaner.
Här fanns ju en person att tala och
tänka med.

”

Leif Karlsson
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Mecenaterna

”

Leif Karlsson som arkitekt,
kollega och partner och Rolf
Gustafsson som kund har betytt
jättemycket för tillblivelsen av
Archus.
Johnnie Pettersson

I början var det två kunder som var väldigt viktiga för Archus:
Televerket, genom generaldirektör Tony Hagström, och deras fastighetsbolag Telaris, via fastighetschefen Birger Rynefelt. De var
stora kunder för Leif Karlsson under tiden som han drev LK Arkitekter och de fortsatte vara det under Archus första år. Den andra
var byggmästaren Rolf Gustafsson, RG Bygg, som så småningom
lade alla sina jobb hos Archus. Han hade förtroende för den unge
Johnnie och hade uppmuntrat honom att starta eget. När det väl
skedde lät han Archus rita hans stora bostadshus Engelbrekt. Tack
vare RG Bygg blev plötsligt kvällsjobbet ett vanligt dagjobb och en
beställning till det nystartade företaget.

Lokalproducerat
Under den första tiden i de tillfälliga lokalerna på Stora gatan ritade
Archus på Engelbrekt.
– Två minnen har etsat sig fast; det första är Haga tegelbruks
utmaning i Enköping, som normalt gör rödbränt tegel på grund av
den lokala lerans sammansättning, att framställa ett gult tegel. Den
ovanliga varma tonen blev senare en försäljningssuccé! berättar
Johnnie Pettersson.
Det andra minnet är modet som byggmästarna Rolf Gustafsson
och hans partner i projektet, Stig-Åke Wallin, visade. De lät ett nytt
kontor realisera annorlunda gestaltningsidéer längs en av stadens
viktigaste paradgator till bomässan 1990 under stadens 1000-års
jubileum.

”
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Spegel, spegel på väggen där...
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Som Natt och Dag...

Kontorshuset Vråken skulle ge uttryck för Kadesjös själ och kompetens och RG Bygg som båda skulle husera i huset. Vi ritade ett postmodernistiskt hus inspirerat av närliggande Carlforsska gymnasiets
och Kristiansborgsbadets vita fasader.

...kan man karaktärisera Haga slotts omvandling från ruin till
renoverad och kompletterad konferensanläggning med nya bostäder
runt sin slottspark. Uppdraget var ett av Archus tidigaste. Det hade
startats som idé och planterats hos Diös Fastigheter.

– En av de första uppdragsresorna gick till Kiel, Tyskland i
samband med att vi skulle bygga Vråken. Vi åkte ner med Rolf
Gustafsson från RG Bygg. Ett tidigt alternativ till fasader var reflekterande glasfasader som de har i USA. Den typen av hus hade inte
ritats i Sverige. Men fasaderna i Kiel hade inte samma kaliber som
i USA. De rörde sig lite och buktade på grund av solvärmen. Rolf
Gustafsson ställde sig framför ett av de här husen och hans spegelbild såg ut som från Lustiga huset på Gröna Lund. Och det var inte
till hans fördel. Han sa
instinktivt; ”Nej, så här
kan vi inte ha det. Tänk
när det kommer kunder
till vårt kontorshus och
de ser ut så här. Det är
ju en katastrof att starta
mötet med”, berättar
Johnnie Pettersson.

Byggnaden hade varit med om en dramatisk resa från slott för den
adliga familjen Natt och Dag på 1600-talet, till kraftigt ombyggt
slott i nybarockstil på 1800-talet, till att i slutändan bli kommunalägt
och ”motorgård” på 1970-talet. Därefter fick slottet stå tomt och
verka som byggmaterialdepå åt allsköns typer som ville förädla sina
egna hus med byggmaterial och detaljer. Men Natt och Dags vapensköld, som finns inmurad i en av den inre hallens väggar, rådde
ingen på trots synbara försök.
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Äntligen skatteåterbäring
Archus har haft glädjen att i alla fall en gång få en ordentlig skatteåterbäring. Det nya kontorshuset Cronan uppfördes 1990 med Skatteförvaltningen i Västerås som huvudhyresgäst.
Cronan var den sista i raden av farkostinspirerade och postmodernistiska byggnader som karakteriserade Archus arkitekturstil de första
åren. Byggherre var ABV, dagens NCC Fastigheter.

”

Vi jobbade intensivt och skulle
presentera modellen på morgonen.
Plötsligt kom någon på att vi inte
hade gjort någon entré. Jag tog
en plastbit, böjde den och tryckte
in den i frigoliten som redan var
målad. Leif ville titta på modellen,
lyfte upp den till ögonhöjd och på
något sätt flyger den i luften. Lite
förstörd var den men den gick att
rädda.
David Tall

”
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De verkliga risktagarna
När Leif och Johnnie väl fattat beslut om att starta eget frågade de
kollegorna om de ville följa med till Archus. Monica Olsson, Kenneth
Sandblad och Helmut Peterle jobbade på Horn & Sundling med
Johnnie och följde med till Archus. Från Samark, som Leif arbetade
med, kom Claes Källeskog och Eva Trangärd. Ola Wikström hade
Johnnie och Leif lärt känna genom jobbet då Ola var kommunalanställd. Alla var delägare i företaget. Leif var initiativtagare till
upplägget.
Kort efter starten anställdes Kenneth Wahlström som också jobbat
på Samark, Per Claesson som trädgårdsarkitekt och David Tall. De
tre började innan Archus flyttade till Sigurdsområdet. Kort därefter
anställdes Per Jansson, Mark Schultz och Erik Bruhn.

”

Det var väldigt modigt av dem
som var så pass etablerade, och
hade anställningar, att hoppa
på den här resan med en ung
grabb. Leif var ju äldre men
känd för att vara lite vild. Ibland
har jag funderat över vad det
var som gjorde att de vågade.
Med facit i hand gick det bra,
men då verkade det som ett
riskprojekt. Jag beundrar dem
för att de vågade stiga i båten.

”

Johnnie Pettersson
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Trägen vinner – som en seg lakritsrem
Archus byggdes inte för företagandets skull.
– Vi hade tänkt oss ett arkitektkontor med lön och några kompisar
att jobba med. Ganska fort upptäckte vi att det behövdes en större
marknad för våra idéer, säger Johnnie Pettersson.
Den krassa verkligheten var att Västerås med fem mils radie inte
presenterade tillräckligt många intressanta och spektakulära projekt
mer än max vart tredje år. Med erfarenheten att lokal kunskap och
närvaro är en avgörande fördel, föddes tanken på att Archus skulle
bli ett flercelligt kontor.

De tidigaste anteckningarna på ett flercelligt kontor är från 1989 då
Stockholm, Enköping och Eskilstuna lyftes fram som intressanta
orter. Ett annat alternativ gick upp i Bergslagen mot Örebro och
Dalarna. Vid mitten av 1990-talet föddes tankarna om ett samarbete
med ett arkitektkontor i Skåne som början på en grupp av kontor. På
motstående sida syns en skiss från den tiden.
– Riktigt så blev det inte efter 30 år, men flercelliga har vi definitivt
blivit med kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås och Borlänge. Det
fördes även tidigt idéer om att bredda kompetensen inom företaget,
vilket vi gjort hela tiden. Det är nog en anledning till att Archus har
överlevt så länge. Verksamheten har inga gränser, det finns plats för
allt och alla! säger Johnnie Pettersson.
Redan på 1990-talet pratades det om hur verksamheten skulle
breddas.
– Vi hade pratat om att bredda företagets kompetens, att ha projektledning inom företaget, vilket kanske skulle ge oss möjlighet att få
större inflytande på marknaden. I samband med köpet av tingshuset
startades Svensk Byggsäkring. Förutom att bygga om vårt eget
kontor tittade vi på andra typer av uppdrag. Men redan efter ett år
beslöt vi oss för att lägga ner verksamheten. Vi var inne i bygg- och
fastighetskrisen då och hade inte ork att bygga upp en ny verksamhet, säger Johnnie Pettersson.

”

När det blev officiellt att jag
skulle sluta på ByggPartner så
ringde Johnnie upp mig och
frågade vad jag skulle göra nu.
Jag hade tänkt starta eget, bli
konsult och jobba med projektutveckling själv. Vi träffades efter
en månad och så berättade vi
båda vad vi hade tänkt.

”

Michael Larsson

Det skulle dröja fram till 2013 innan Archus startade en ny verksamhet igen – Archus Development. Tillsammans med Michael
Larsson erbjuds professionel rådgivning och konsultation inom
fastighetsutveckling. Sedan dess har det gått av bara farten och verksamheten expanderar varje år.
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Andreas Mallsten
Om fem år tror jag att själva företagsgruppen är mycket
bredare. Arkitektverksamheten kommer liksom inte dominera
företaget utan det kommer vara en helt annan typ av företag
om fem år. Det är inte självklart att det är arkitektföretaget
som är grunden. Det kan vara en konsultgrupp som jobbar
med helt andra grejer också, att sälja tid för överföring av
expertkunskap inom samhällsfrågor och bygg… Man måste
nog ha nog ha ett lite annat synsätt om man ska bygga en
företagsgrupp på det sättet som jag ser framför mig. Det är ju
precis i sin linda så vi får se vad det blir.

Margareta Löfgren
Om fem år tror jag att vi kommer vara bättre på att lösa
en större del av kundens problem. Antingen gör vi det
själva eller så gör vi det genom att vi har kontakter med
andra. Vi kan avlasta kunderna mer, hjälpa dem med
mer saker. Samarbetet med Archus Development är
ännu mer utvecklat, så vi kan stötta varandra mer, jobba
ihop och utvecklas.

Andreas Kristoffersson
Jag tror att Archus om fem år är ett större företag
än idag. Både till antal medarbetare och verksamhetsgrenar. Hoppas vi kommer expandera inom
både oväntade och väntade grenar.

Foto: Adam af Ekenstam

Medarbetarnas framtidsspaningar

Medarbetarnas framtidsspaningar
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Maria Lagergren
Kanske renodlar vi oss och bli mer arkitektiga?
Och så ska vi ha in flera galna typer som lyfter
stämningen på kontoret. Just det här med att
tänka olika är viktigt. Man måste ha oliktänkande individer som hela tiden är jobbiga och
besvärliga att ha och göra med. Det är de som
driver, då måste man tänka till själv.

Mark Schultz
Det har hänt mycket de senaste fyra åren och nu
har vi tagit nästa steg som jag tycker är rätt. Idag
är vi 60 personer. Om fem år kanske vi är 70-80
personer. Kanske har vi ytterligare ett kontor i till
exempel Örebro. Uppsalakontoret kommer kanske
expandera 50% till. Stockholmskontoret kommer
nog inte att växa så jättemycket procentuellt. Jag tror
Archus mognar. Jag tror att Archus fortsätter att vara
ett framgångsrikt företag och har ungefär samma
struktur som vi förändrar till just nu.
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Kontoren
Archus lokaler har varierat mycket i karaktär under åren; från
rivningskontraktet på Stora gatan i Västerås via läckra lokaler
vid Sigurdsområdet till det egenägda tingshuset innan beslutet
om att Archus ska vara lokalt förankrat i respektive ort beläget
nära resecentret.
– Lätt att nå för både kunder och kollegor! Så ser det ut i såväl
Stockholm och Uppsala som Västerås och Borlänge idag.
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Första kontraktet, Stora gatan
Archus första kontor var tillfälligt. Här skulle Archus sitta i knappt
ett år. Det var ett rivningskontrakt på Stora gatan 53 i Västerås.
Kontoret låg i ett jättefint gammalt hus, beläget i de två översta
våningarna som varit en lägenhet med eget orangeri.
– I mars 1986 flyttade vi in officiellt. Vårt första konferensbord
bestod av sågbockar med gipsskivor på. Första tiden vi satt på Stora
gatan började vi förhandla om vårt nästa och första ”riktiga” kontor,
säger Johnnie Pettersson.

Sigurdsgatan
Ett år senare, 1987, flyttade Archus
till sitt nyrenoverade kontor i Sigurdsområdet. Det var från början en industrilokal som hade körts i bottnen
och såg hemsk ut med oljefat, skrotbilar och utbrända husvagnar runt
omkring. Det är arkitekters jobb att se
vad saker kan bli och tanken var att
renovera upp hela Sigurdområdet till
ett modernt kontorsområde. Det var
väldigt trevliga lokaler, lite skeppsinspirerade och högt i tak.
– Vi var där hela vår pionjärtid, som
var otroligt kul. Vi satt i lokalerna
fram till 1992 då vi var tvungna att
flytta på grund av bygg- och fastighetskrisen, säger Johnnie Pettersson.
Här startade ASEA Västerås, i
lokaler som Oscar Fredrik Wijkman
hyrde ut till dem. Det är de enda
kvarvarande lokalerna från den tiden.
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Första etableringen i Stockholm
År 1990 etablerades Archus för första
gången i Stockholm, i en lokal på Stora
Nygatan i Gamla stan. På den tiden
tänkte Archus mer som traditionella
arkitekter. Många arkitektkontor låg i
Gamla stan och det var anledningen till
att Archus också etablerade sig där.
– Vi satt en våning upp och hade fem,
sex rum. Tanken var att bli fyra, fem
medarbetare där men vi hann inte bli
fler än tre innan bygg- och fastighetskrisen kom ett år senare, säger Johnnie
Pettersson.

”

Jag var med den dagen vi tömde
kontoret och det sista jag gjorde
var att ta fram en skruvdragare och
skruvade ner skylten från väggen
vid porten. Det kändes tråkigt –
nästan barockt – men samtidigt
visste jag att det var nödvändigt.

”

Köpet av tingshuset 1992
Archus fick erbjudande om att köpa det gamla tingshuset av
kommunen. Det hade använts av två föreningar tidigare.
– Archus dåvarande styrelseordförande, Ingvar Bergström, tyckte
att vi skulle visa mod och vilja att överleva bygg- och fastighetskrisen, så vi tog erbjudandet och köpte gamla tingshuset, vilket var
ett väldigt bra beslut. Vi behövde ju lokaler och kunde lika gärna
betala hyra till oss själva. Dessutom skulle köpet signalera ut på
marknaden att vi inte var svaga eller tänkte ge upp, utan tvärtom,
överleva bygg- och fastighetskrisen, säger Johnnie Pettersson.
Archus köpte huset, renoverade det under 1992 och flyttade in i
november samma år. Lokalerna var trevliga men kanske inte de
mest rationella.

”

– Här är nycklarna, sa finska
föreningens ordförande och
räckte över en låda med över
100 nycklar.

”

Johnnie Pettersson
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Andra etableringen i Stockholm
När Archus hade återhämtat sig från bygg- och fastighetskrisen och
lyckats stärka verksamheten igen, gjordes ett andra försök att etablera
sig i Stockholm. Ur erfarenheten av det första etableringsförsöket i
Stockholm, och på inrådan av dåvarande styrelseordförande Arne
Kjellberg, togs beslut att starta med ett förvärv av ett mindre arkitektkontor med liknande uppdrag som Archus. Flera arkitektkontor
besöktes och till slut köptes Rotstein arkitekter. Kontoret fanns i en
lokal på Kungsholmen, Industrigatan 2. Det gick att se lite av Karlsbergskanalen och St Eriksbron genom fönstren, vilket var trevligt.

”

Jag kommer ihåg att Johnnie
kom förbi kontoret och berättade
vem han var, lite om projekt som
Archus hade gjort och varför vi
skulle gå ihop. I september kom
en grupp från Archus i Västerås.
Jag har för mig att det var David,
Martin, Johnnie, Helmut och några
till. David hade en rulle ritningar
under armen, det var ritningar
på ABB-projektet Häggvik. Han
visade det här lite speciella, bågformade huset. Det var min första
kontakt med Archus.

De strategiska kontorsflyttarna
Runt mitten av 2000-talet fattades beslutet att
flytta kontoren i Stockholm och Västerås.
– Eftersom vi reste mellan kontoren insåg vi det
praktiska i att våra kontor alltid ska finnas nära
järnvägsstationen eller knutpunkten för resande i
staden för att göra det smidigare att nå kontoren.
I Stockholm flyttade vi till Brunkebergstorg 2003
och har varit trogna sedan dess. Det ligger rätt,
det är centralt, nära tunnelbana och centralstation, bra kafé- och restaurangutbud och nära
till flera av våra kunder. I Västerås flyttade vi till
Melkerhuset.
– Det började med att vi fick ett uppdrag i
Västerås att försöka hitta på idéer till hur Melkerhuset skulle bli ett trevligt och modernt kontor. I
samband med det här flyttade vi in i Melkerhuset
2006, säger Johnnie Pettersson

”

Mattias Fredberg
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I januari 2015 etablerade Archus kontor i Uppsala och flyttade in
i lokalerna på Vaksalagatan bredvid Stadshuset. Etableringen av
Uppsalakontoret innebar framför allt att Archus stärktes med ytterligare ett kompetensområde – Landskap. Kompetensen var mycket
eftertraktad – redan efter 10 månader hade personalstyrkan vuxit till
sju landskapsarkitekter och lokalerna började bli trångbodda.

Anders Burman
Det gäller ju att följa med sin tid och
utvecklas med omvärlden. Man får aldrig
stå still. Klarar vi av att vara utåtriktade och
hålla igång borde vi växa mera. Det innebär
att ta marknadsandelar och få större kontakt
med marknaden. Fler beställare och fler
internt som kan ha kontakter utåt.

Archus Development har sedan starten 2013 haft flera kunder i
Dalarna. I samband med en rekrytering 2015 blev det naturligt att
även starta upp ett lokalkontor på plats i Borlänge.
– Dalarna är en expansiv region där vi har flera stora kunder och
duktiga medarbetare. Det är en region som vi förmodligen kommer
jobba mer med framöver, säger Michael Larsson, VD för Archus
Development.

”

Anna Kovacs
Om fem år kan vi leverera den klockrena
lösningen inom samhällsbyggnad. Allt från
bra affär till färdiga produkter.

Jag har ju inte varit med så länge, men mitt bästa minne är
en känsla, nämligen att vi fick ett väldigt varmt välkomnande
och mottogs med nyfikenhet av Archusgänget.

”

Johan Vestlund

Magnus Höglund
Vi finns på ytterligare en ort i regionen. Vi fortsätter att
vara ett kreativt arkitekt- och utvecklingskontor som är
uppbyggt av ett universum av Archus-personer som tillsammans ger ett bestående avtryck i samhällsbyggandet.
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Expansion 2015 - två nya kontor!
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Från Sagittarius till
dagens Archus
Archus var tidigt medvetna om vikten av att kommunicera.
Flaggor, profilmaterial och annat fanns med i budgeten från dag ett.
Faktum är att den första Archus-boken gjordes redan efter fem år!
När webben gjorde entré på allvar publicerades snabbt www.archus.se,
som är en viktig del av dagens kommunikation. Idag finns Archus även
i sociala medier.
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Från streck till namnlogga
När Archus var nystartat besöktes reklambyrån Pettersson &
Bruschini, för att få en logotyp.
– Eftersom sagittarius ingick i företagsnamnet kom vi dit med en
bild på kentauren med sin pilbåge som är symbolen för stjärntecknet
skytten. Det var en amerikansk designer som heter Deborah Duerr
som skulle göra logotypen åt oss. Hon provade lite men tyckte inte
att vi skulle ha den där antika gubben som logotyp. Deborah hade
hört oss prata och förstod att vi var inriktade på framtiden, säger
Johnnie Pettersson.

Boken och tidningarna
När Archus var fem år gamla gavs den första boken ut. Det var
väldigt ambitiöst eftersom flera av projekten ännu inte var byggda.
Syftet var att visa upp projekten för potentiella kunder.
Archus gav ut en tidning mellan 1997- 2003 som kallades för
Perspektiv. Den innehöll information om uppdrag, presentation av
medarbetare, branschnyheter och inspiration.

Istället tog hon fram ett nytt märke som byggde på en klassisk
geometri; kvadrat, cirkel, triangel och symbolen för en pilbåge. Allt
det tillsammans såg ut som ett ”A” och blev logotypen under alla
Archus Arosia-åren.
Den andra logotypen, som fortfarande används, togs fram 2004 av
reklambyrån 24HR.
– Eftersom vi expanderat till Stockholm och fullt ut skulle bli en
regional aktör kändes det mer relevant att lämna Västeråskopplingen
Arosia i namnet. Istället blev vårt namn logotypen och skapade en
mer modern profil, säger Johnnie Pettersson.
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Archus online
Archus hemsida har förändrats en del under åren, från att ha haft
otroligt många länkar och flikar till att bli mer koncentrerad på att
presentera Archus på ett lättnavigerat och tydligt sätt. Den första
hemsidan lanserades i mitten av 1990-talet.
Idag finns Archus även i sociala medier.
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Present- och profilgrejer
Archus tycker att det är kul att ge medarbetarna någonting till
sommaren eller julen. Det har företaget gjort sedan starten.
Dessutom finns en hel del profilgrejer på kontoren. Redan från
början fanns flaggor och skyltar utanför kontoren i Sigurdsområdet,
tingshuset, Brunkebergstorg och Melker.
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Teknik igår och idag...
När Archus startade 1986 påminde arkitektyrket i mångt och mycket
om hur det sett ut i århundraden. Ritningarna ritades och färglades
för hand, därefter skapades modeller i hobbyskivor för att visa hur
miljöerna skulle se ut med träd, vägar och övrig bebyggelse. Archus
var tidiga med att gå över till att rita på datorn. Redan i början av
1990-talet presenterades den första 3D-illustrationen för kunder.
Idag är verkligheten helt digital – alla ritningar tas fram i 3D-CAD.
Med hjälp av Archus egen bildavdelning skapas och modelleras
miljöerna på skärm.

”

Vi skapar våra miljöer helt
digitalt i datorn, vi kan se
hur solljuset kommer att
falla på fasader och torg,
hur dagsljuset tränger
genom trädens lövverk
och in i rum. Vi ljussätter,
möblerar, sätter färg, form
och material som vi presenterar genom våra bilder och
animationer. Med hjälp av
moderna spelmotorer kan vi
gå runt i en interaktiv modell i realtid direkt på skärmen eller med VR-glasögon.
Vill våra kunder ha en fysisk
modell så skriver vi ut den
med en 3D-skrivare.

”

Mattias Alanen
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Leif var modellernas mästare och skapade
enorma konstverk för att illustrera byggnaderna.
Både handritandet och modellerandet var tidsödande arbete.
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Idag skriver Archus ut enkla modeller snabbt
på en 3D-skrivare för att visa kunder och
samarbetspartners byggnaders proportioner
och deras förhållande till varandra. Vilken
skillnad från det gamla hantverket ovan, en
modell i kartong för att visa rymden i framtida ombyggda verkstadslokaler till kontor,
till dagens snabba plastmodeller. Här kontor
och hotell i Uppsala.
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Archus och cyklarna
Archus Kultur- och idrottsförening startade våren 2015 under
namnet ”Archus KIF”. Efter att fem anställda genomfört Cykelvasan 2015 föddes idén om att organisera sig bättre inför framtida
arrangemang. Föreningen är en platt organisation där alla anställda
på Archus kan komma med förslag på aktiviteter. Genom Archus
KIF kan man sedan få hjälp med organisation och/eller utrustning
kring evenemanget.

Jodå, inte bara i Cykelvasan utan även i jobbet är Archus ute och
cyklar. Inte som man skulle kunna tro, utan på egna firmacyklar.
På kontoren finns Archuscyklar att låna för den som vill cykla till
kundmöten. Det är ett kul initiativ och ett miljömedvetet alternativ
att ta sig runt i städerna med. Logiskt, eftersom Archus valt centrala
kontor.

– Under första året i föreningen har vi hunnit med att prova på
ännu ett Vasalopp på cykel, skateboard, motionslopp i Uppsala,
klättring, gokart, och sist men inte minst vinprovning! (ja, vin är
också kultur!), berättar Fredrik Wall.

”

Mitt roligaste Archusminne är
starten på cykelvasan när jag var
med som supporterteam, otroligt
uppspelt.
Linn Engman

”
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I samband med en kickoff 2015 startades Archus Artswap, ett konstprojekt bland medarbetarna.
Alla medarbetare får en tavla, producerad av konstnärerna Mikael
Reuter och Christer Rispling, som de tar hand om under en vecka.
I tavelkartongen och på en särskild facebooksida – Archus är
mycket mer – skriver alla medarbetare sedan en recension om sin
veckotavla. Varje måndag i samband med måndagsmötena byter
tavlorna ägare och en ny recension skrivs in i tavellådan och på facebooksidan.
Projektet pågår fram till julen
2016, då det blir vernissage på
riktigt.
När den här boken skrivs
är projektet i halvlek. Vi kan
konstatera att smaken är mycket
olika!

”

Can’t remember them being
that big! Vi tycker om.

”

Martin Wentz
Archus första 30 år omfattar och innehåller så ofantligt mycket. Jag själv, som är inne på mitt tjugonde år
har upplevt en stor del av det och känner mig berikad
av min tid på Archus. Jag är övertygad om att Archus
kommer bli en större och ännu starkare aktör inom
fem år. Våra landskapskollegor i Uppsala kommer
att vara större med en breddad kompetens. Archus
Development likaså med en tid då uppdrag, tidiga
utredningar och affärer kommer in till Archus som
riktiga arkitekturuppdrag. Vi kommer kanske ha fler
kompletterande kompetenser.

Therese Nyberg
Om fem år handlar det nog om att våra befintliga
företag är starkare. Jag tror också att ju fler vi blir,
desto mer välkända blir vi. Det är schysst att bolaget
är medarbetarägt. Det gör att man håller kvar
personer som är bra under lång tid. Förmodligen
kommer de personerna vara med och forma företaget
i framtiden. Min förhoppning är att vi har spännande
uppdrag och en trevlig arbetsmiljö där man gör roliga
saker ihop.

Alex Hodge
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Archus konstprojekt
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Festerna
Ett av Archus kännetecken – såväl internt som externt – är viljan
att ha kul tillsammans. Vi gillar helt enkelt lite festlig guldkant på tillvaron och bjuder gärna in både medarbetare med respektive samt
kunder och kontakter med respektive. Den sociala generositeten
har med åren blivit en del av Archus varumärke som vi är väldigt
stolta över. Vi tror på det där med att ha roligt tillsammans och
tänker fortsätta med det!
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Festliga fyndigheter och
representativa partaj
Det första kalaset arrangerade Archus redan
1986 i de provisoriska lokalerna på Stora gatan.
– I samband med ettårsjubiléet hade vi installerat oss i våra första riktiga lokaler i Sigurdsområdet och passade på att ha ett rejält kalas.
Magdansösen Rosita Auer, som var väldigt
populär då, imponerade på publiken och bjöd
till och med upp kommunalrådet Lars Luttrop
på scenen för dans, säger David Tall.

”

Då tänkte jag i mitt stilla sinne, vilken
katastrof. Nu kommer kommunalrådet
att tro att vi bad just honom att stanna
kvar för att han skulle råka ut för det
där, det är inte bra. Men han tog det
väldigt bra faktiskt.

Om det var vågat med en magdansös på ettårsjubiléet, så var det
ingenting emot vad det blev under femårsjubiléet, på Village, en jazzklubb i Västerås, när gruppen Touch entrade scenen. Mer ekivokt än
så blir det nog inte.

”

Jag gick upp på scenen och
tittade in bakom ridån och
kunde konstatera, ja, det här
kommer bli en katastrof. Jag
drog igen ridån, vände mig
om och stod där i strålkastarljuset och hälsade alla välkomna till Archus 5-årskalas.
Jag hoppades att de skulle
ha en trevlig kväll och sa: Jag
kan garantera att ni kommer
bli överraskade för det är jag.
Sen gick jag och satte mig
och tänkte: Nu är det kört.

”

Johnnie Pettersson

”

Johnnie Pettersson
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En annan minnesvärd fest i tingshuset var tioårsjubiléet, som hade temat
magi. Archus engagerade bland annat en skådespelerska från teatern som
spådam – hon var så pricksäker att folk trodde henne! En kul grej var trollkarlen som uppträdde och körde en trollformel på ett spelkort och kastade
upp det i taket, det fastande! Kortet satt fortfarande kvar där när Archus
flyttade ifrån huset många år senare.

”

Jag har jobbat med Archus sedan 1986 och kan säga att det är en
av mina absolut trevligaste klienter. Det har alltid varit stor trivsamhet,
kulturellt orienterat och väldigt, väldigt trevligt. Mina barn, som nu är
i 35-årsåldern, pratar fortfarande om kalaset som Archus arrangerade
med spåkvinnan. De var helt fascinerade av henne!
Leif Brommé

”
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I samband med 15-årsjubiléet 2001 slog Archus på stort och hade ett helt
framtidsdygn i Culturen i Västerås. Det var föredrag och seminarier på dagen,
Cirkus Cirkör uppträdde och filmen Matrix visades på biografen som avslutande framtidsvision.
När kontoret på Brunkebergstorg i Stockholm invigdes 2003, togs delar
av de tidigare festerna upp genom orientaliskt tema med vattenpipor och
magdansös.
– Året därpå, när Stockholmskontoret firade femårsjubileum, hade vi en fest
i tingshuset i Västerås med 70-talstema, diskodans och danslärare. Det var
riktigt kul! säger Martin Wentz.
Archus 20-årsjubileum blev något alldeles extra. Det firades dels i Näringslivets hus i Stockholm, dels i Konserthuset i Västerås och hade tema konst.
Gästerna fick prova på kroki, akvarell och allehanda pyssel och fick ta med
sig sina tavlor hem efteråt.
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Archus 25-årsjubileum firades på Nalen i Stockholm och hade Mardi Gras-tema. Hela lokalen
var dekorerad och kvällen bjöd på mängder av
uppträdanden allt ifrån trapets- och balanskonstnärer till musik och burleskdans.

Foto: Gila Tall

”
En av konstinstallationerna vid 20-års jubileumet.
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Det var en trollkarl som höll på
och kroppsvisiterade alla gäster
som kom. Han plockade fram
pistoler, knivar och granater.
Det var så roligt för resten av
kön såg inte vad som hände där
framme, jag stod på sidan om
och skrattade hela tiden. Folk
blev så chockade ”Jag har ingen
pistol”. Det var skitbra, bäst på
hela festen.

”

Maria Lagergren
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När Uppsalakontoret invigdes 2015, var
temat givet – det skulle vara grönt på
alla sätt, eftersom kontoret framför allt
arbetar med landskapsarkitektur. Maten
var ekologisk och närproducerad och
som gåva fick alla gäster en succulent i
kruka med en Archus-hälsning.

Förutom jubiléerna, arrangerar Archus regelbundet kundaktiviteter. I tidernas begynnelse
var hockespelskvällar och bilbaneturneringar
ett givet inslag som lockade ett 30-tal kunder
varje kväll. På senare år har Archus bjudit in
till mingelkvällar med Bond-tema i samband
med premiären av den senaste James Bondfilmen. Mycket uppskattat!

”

Mitt roligaste Archusminne är Uppsalakontorets
invigningsfest. Efter lyckade
förberedelser var det kul att
så många kom och roligt att
kontoret blev officiellt invigt!

”

Therese Sundqvist
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Foto: Sofia Nahringbauer
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Kunglig glans
Archus har under åren haft äran att se tre av sina uppdrag invigas
av representanter från den kungliga familjen. Platserna och typen av
objekt har varierat.
Först ut var invigningen av Västerås konserthus 2002, med Hans
Majestät kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia.

Därefter var det Eldtemplet med kronprinsessan Victoria och prins Daniel år 2010.
Eldtemplet är en offentlig och pedagogisk
biovärmeanläggning för att värma upp
byggnader och växthus vid Wijs trädgårdar i Ockelbo.
År 2013 invigde prins Carl Philip Kalmar
Lantmäns nya foderfabrik på Tjärhovet i
centrala Kalmar.
– Nu fattas bara prinsessan Madeleine
med make. Vi väntar med spänning på
vilken typ av objekt det blir och inte minst
var, säger Johnnie Pettersson.
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För Archus har det varit självklart att närvara under Almedalsveckan de senaste åren. Det är en bra möjlighet att träffa kunder och
beslutsfattare som påverkar arbetet.
– Vi har själva genomfört ett antal lyckade seminerier i Almedalen
där vi har fått berätta om oss, vår bransch och framtiden, säger
Michael Larsson.

”

Ett väldigt fint minne som jag
har är när jag fick förtroendet
att som ung, engagerad medarbetare föreläsa i Almedalen.

”

Sarah Paskota

Sarah Paskota
Archus om fem år? Jag hoppas att vi har spetsat
till oss ytterligare. Archus Development har enorm
spetskompetens i branschen och jobbar vidare med
komplicerade uppdrag där vi kan lösa knutar och
skapa framtidens samhälle.

Billy Bergåker
Jag tror att Archus kommer att vara ett bolag som är i framkant, inte bara
i arkitektbranschen. Jag tror, och vill vara med på en resa, där vi har ett
Archus som är något nytt. Vi har redan börjat erbjuda komplement som
är till nytta för kunden som ingen annan har. Rätt komplett faktiskt.
Även om vi inte har allting inhouse, ska vi kunna vara den part man har
och löser de flesta uppgifter hos.

Elisabeth Hagströmer
Archus om fem år är en arbetsplats där man
hittar glädje och inspiration, har ett gott
samarbete mellan olika yrkesgrupper och är
engagerad i viktiga samhällsfrågor.
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Almedalen
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Resorna
Inspiration, kreativitet, och roligheter är en viktig del av Archus
själ, därför gör vi studieresor tillsammans på kontoren. Ibland
går resorna utomlands, ibland inom landet. Vi har vansinnigt
roligt tillsammans och alltid händer det något tokigt som vi alla
kan skratta åt på fikarasterna ett bra tag framöver. Här kommer
ett axplock av några resor som vi gjort!
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Minnesvärda Berlin
Archus allra första studieresa gick till Berlin i slutet på 1980-talet
när Tyskland fortfarande var delat. Det är två händelser som har satt
sig i minnet:
– Det ena är när vi skulle åka till flygplatsen från kontoret vid
Sigurd. Leif var inte med, så Ola tog med hans väska och ställde den
vid receptionen på Hässlö flygplats. Leif hittade inte sin väska när
det var dags för honom att åka. Det blev totalt kaos. Ola sprang ut
ur planet, genom säkerhetskontrollen, åt fel håll, vakterna tog fast
honom och mitt i det där förstod ingen att väskan stod i receptionen.
Efter mycket besvär kom både Leif och Ola på planet. Leif fick
sitt bagage samma dag som vi skulle åka hem några dagar senare,
berättar Johnnie Pettersson.

Svindyra Paris
Archus åkte till Paris 1989. En guide visade massor av arkitektur,
bland annat i Saint-Denis där det finns flera speciella hus. En kväll
tog hon sällskapet till en fiskrestaurang som var svindyr. Dagen
därpå skulle medarbetarna betala sin egen lunch och guiden ombads
att ta Archus till en restaurang som var relativt billig så det inte
skulle bli dyrt för medarbetarna.
– Hon tog oss med till en restaurang vid slottet Versailles som såg
ganska flott ut. Vi hade ingen aning om vad maten skulle kosta.
Det var väldigt många fågelholkar som satt kring bordet när notan
presenterades. Det dividerades hur det skulle hanteras, jag tror
Archus tog den till slut, men det sved nog hårt i plånboken där,
berättar Erik Bruhn.

En kväll var hela gänget på en ölhall. Eva var enda tjejen med
på resan så hon fick dansa jättemycket under kvällen. Helmut och
David blev törstiga av dansen och fyllde på glasen. Efter hand blev
de förstås bra glada i hatten.
– Vi skulle gå upp tidigt och titta på nya grejer morgonen efter,
så jag bad receptionisten att beställa en tidig väckning kl 5 för hela
sällskapet. Sedan ringde jag ned ändrade min väckning till 6.30.
Morgonen efter var Helmut och David svarta under ögonen. ”Jag
har inte sovit en minut”,
sa David. ”Den här
galningen, portieren där
nere, han ringde gång på
gång klockan fem och sa
att vi måste vakna för vi
hade beställt väckning.
Inte fan hade vi det.”
Jag var väldigt nöjd med
tilltaget, berättar Johnnie
Pettersson.
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Konverterade i San Fransisco
Under mitten av 1990-talet skulle Outokumpu lämna
stora delar av dagens Kopparlunden. Det fylldes sedan
med Västerås Science Park och Culturen samt mängder
av kontor. Men innan dess skulle Archus ta fram en
plan för det gamla industriområdet. Torbjörn Torell på
Skanska tyckte att vi skulle åka på en studieresa till USA
för att se på konverterade industriområden.
– Vi åkte ett gäng till San Fransisco. Mark Schutz
planerade resan så att vi fick träffa stadsbyggnadskontoret i San Fransisco och prata om konvertering av
industriområdena i själva San Fransisco. Vi träffade
folk från plankontoret i Emeryville som är en kommun
bredvid Berkeley på andra sidan Oakland bridge. Hela
Emeryville är ett stort konverterat industriområde med
en stor pendeltågsstation. Det var en mycket bra resa,
som har inspirerat oss i flera projekt, säger Johnnie
Pettersson.

Inspirerande Oslo
Till Oslo har Archus åkt flera gånger, både på studieresor och i
kunduppdrag. Första gången studerades bygget av Akers brygge och
tegelfasader i samband med projekt i Västerås och Surahammar.
En annan gång besöktes Oslo med Telaris i samband med ett utredningsuppdrag.
– De ville bygga om några kvarter i Umeå till en galleria. Först
åkte vi till Gallerian i Västerås som var nybyggd. Den var en sensation i Sverige tack vare sin annorlunda invändiga miljö. Sedan flög
vi till Oslo och tittade på gallerior där. Det blev inget uppdrag av
det här eftersom bygg- och fastighetskrisen slog till, säger Johnnie
Pettersson.

”

Alla studieresor har varit
fantastiskt bra och mycket
uppskattade av medarbetarna
och något som vi alla ser fram
emot mycket.

”

Maria Lagergren

År 2012 åkte hela kontoret till den norska huvudstaden. Gruppbilden har vuxit lite sedan Paris-resan på förra uppslaget.

Finast och fulast i Graz
År 2005 åkte Archus till Graz. Det var en fantastiskt fin
resa. Staden var proppfull med fina hus, häftigt konstmuseum och många nybyggen. Det fanns en bar ute på
en ö i floden också. Alla medarbetare fick en lista över
saker att titta på.
– I bussen till flygplatsen hade vi en omröstning om
vad som var finast och fulast på resan. Det blev en väldigt bra diskussion efteråt, säger Johnnie Pettersson.
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Archus reseminnen

”

Mitt bästa Archusminne är de fina utlandsresorna vi gjort
med två års mellanrum. De har haft bra
program och vi har
sett mycket både fin
och speciell arkitektur och fantastiska
landskap i Schweiz.

”

”

Ett starkt minne är när vi var på väg till Amsterdam på studieresa.
Vi hade checkat in och väntade på flygplanet, då skickade min fru ett
sms och sa att vår bebis var på väg fyra veckor för tidigt! Jag vände
om direkt tillbaka till Västerås.
Alex Hodge

”

Mitt bästa Archusminne är när vi var på studieresa i Köpenhamn. Vi åkte runt och
tittade på nya områden. En kväll åt vi på en restaurang och sedan drog vi vidare ut på
disco. Alla dansade, gratisölen flödade. När jag väl ville hem upptäckte jag att alla var
borta men lyckades ändå hitta till hotellet. Vid frukosten dagen efter fick vi höra att flera
av kollegorna hade gått åt fel håll vid kvällens slut och kommit hem långt senare. Den
här historien har kommit upp på många fikaraster sedan dess och vi skrattar alltid lika
mycket åt minnena från resan.
Annette Sahlquist

”

”

Minna Talvio

”

Mitt roligaste Archusminne är när vi i
Archus Uppsala var i Hamburg på kick-off
och gick på restaurang Dialog im dunkeln.
Här åt vi en trerättersmiddag i kolsvart mörker med synskadade som servitörer/servitriser.
Vi var många nyanställda och middagen var
ett roligt sätt att lära känna varandra.

”

Ellinor Thunarf
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”

Jag arrangerade en sjuhelsikes studieresa för det var
så fullsmockat med aktiviteter i London. Vi träffade
Architectual Foundation, besökte Lords cricket ground
och många andra intressanta projekt. Studieresan var
rolig och väldigt intensiv. Bland annat träffade vi ett
arkitektkontor i London som vi försökte samarbeta
med sen, men det gick inte så bra.

”

Martin Wentz

”

Ett härligt minne är
Uppsalakontorets studieresa till
Hamburg, när vi cyklade runt
med guide i Hamburg Hafencity.

”

Elisabeth
Hagströmer

”

Mitt bästa Archusminne är resan till Schweiz,
Österrike och Liechtenstein. Det var en perfekt resa
med många fina och häftiga byggnader. Det var
också mycket roligt att få åka runt tillsammans i underbart fina Alperna. Man stod och gapade när man
blickade ut över vidderna. Otroligt vackra utsikter
som tagna direkt ur ett foto.

”

Eskil Lönn
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Archus i brygga
När man blickar tillbaka på Archus 30-åriga historia, kan man få för sig att
allt har gått som på räls. Men så är det förstås inte. I de tidiga åren kläckte
Archus flera idéer som i slutänden genomfördes av andra. Konjunkturen
i Sverige har också påverkat Archus. Men när många andra företag gick i
konkurs under den djupa bygg- och fastighetskrisen, hade Archus styrelse
modet att både ta praktiska beslut att bli färre i tid men också att satsa
offensivt tidigt. Det gav en insikt och styrka som gjorde att Archus tacklade de kommande konjunkturkriserna som IT- och finanskrascherna på
ett bra sätt.
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Kriserna - starten på något nytt
Olika målbild 1988
Archus första kris kom redan 1988 och var ganska typisk för ett företags utveckling.
– När vi startade 1985/1986 var alla nyförälskade och hade fullt upp med att sätta
igång firman, köpa kontorsmöbler och klara av de första jobben. Ett par år senare
börjar frågorna uppstå, hur man gör jobben, vem får äran av uppdraget, hur ofta vi
ska resa, du diskar inte lika ofta som mig och så vidare. Eftersom vi alla var delägare
ledde det till en intern kris som slutade med att tre personer lämnade Archus, säger
Johnnie Pettersson. David Tall kom in som partner i samband med det, Erik Bruhn,
Mark Schultz och Per Jansson började på Archus vid tiden runt krisen. Först kände
vi sorg över dem som lämnat oss men sedan upptäckte vi att det gav utrymme för
andra på kontoret att blomma ut.

Bygg- och fastighetskrisen
När Archus startade 1986 var det en enorm inflation i Sverige. Löneökningarna
låg på 10-15 procent vissa år. Archus började bli bekymrade över att både kalkyler
och kostnader skenade. År 1990 när Archus började jobba i Stockholm var trenden
att skriva upp värdena på fastigheterna genom att räkna in framtida hyresökningar
istället för att räkna på de nuvarande avkastningarna. Eftersom de värderade upp
fastigheterna kunde man öka belåningsgraden, detta blev investeringskapital för
nästa projekt. Det blev ett pyramidspel som verkligheten snart kom ikapp. Bankerna
drog in lån och krediter och många starkt expanderande, stora fastighetsbolag ställde
in betalningarna. Med dem föll även många gamla fina byggbolag. Även välskötta
fastighetsbolag fick svåra problem.
– Vi märke av att det började hända saker på uppdragsfronten i februari/mars 1991.
Då hade vi startat vårt första Stockholmskontor men märke att vi inte hade tillräckligt med jobb. Vi försökte skeppa jobb från Västerås först men insåg snart att inte ens
Västerås hade jobb så det räckte till. Vi blev tvungna att lägga ner verksamheten i
Stockholm. En riktig katastrof var under uppsegling. Krisen bröt ut på riktigt efter
semestern 1991, säger Johnnie Pettersson.
Under de här krisåren utvecklade Archus idéer för att kunna överleva. Man hjälpte
industrin att digitalisera och datorisera deras fastighetsbestånd och bygga om stora
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industribyggnader till moderna kontorslokaler, bland annat vid Finnslätten i Västerås
och i Ludvika. Archus var på fast mark 1994 och krisen var över 1996. Men för
branschen var den förbi först 1998-1999. Den fick förödande effekter. En fjärdedel av
alla anställda arkitekter i Sverige försvann för gott ur
Det var så illa under april, maj och juni 1991 att
branschen. Många av de som var kvar fick jobba deltid
det var som att någon hade klippt av telefonledtill nedsatta löner. Det var en riktig katastrof.

”

ningarna. Alla telefoner var dödstysta i månader.

”

– Vi klarade oss som företag hyggligt bra men det går
Inte ett jobb kom in.
inte att komma ifrån att det förändrade världen även
för oss. Många kunder gick i konkurs, nya kunder kom
till och många partners försvann. Archus halverade nästan personalstyrkan. Efter
det var det inte lika naivt och kul längre. Pionjäråren var över. Vi gick från att vara
rena entusiaster till nyktra företagare, säger Johnnie Pettersson.

Johnnie Pettersson

IT-kraschen 2001
– Vid mitten av 1990-talet insåg vi att vi hade överlevt kraschen, ekonomin var i
ordning och vi växte. Vi fick nya friska ambitioner, gick på utbildning och ville
expandera Archus. Vår nye ordförande Arne Kjellberg var vald för att leda Archus in
i en ny tid, en expansionens tid. Ett mycket bra val har det visat sig. När vi fått upp
farten och hade en hel del stora jobb i Stockholm kom nästa krasch – IT-kraschen,
berättar Johnnie Pettersson. Företagen började säga upp personal och plötsligt blev
massor av kontor tomma och våra projekt lades på is. Med den förra krisen i färsk
minne tog styrelsen beslutet att säga upp personal i både Västerås och Stockholm.
Redan efter ett halvår var krisen förbi. Det var lyckosamt för Archus men nu kom det
pedagogiska problemet då det svängde fort.
– Det blev svårt för medarbetare, framförallt i Västerås, att förstå varför vi hade sagt
upp personal. I Västerås hade man inte känt av krisen på samma sätt som i Stockholm, säger Johnnie Pettersson.

Finanskrisen 2008
För Archus varade finanskrisen i ungefär ett halvår 2008. Då stoppades jobbet med
Kokpunkten och några andra stora jobb i Stockholm. Då kom genast tankarna tillbaka - kommer det blir som vid IT-kraschen eller bygg- och fastighetskrisen?
– Vi tog det iskalla beslutet att inte göra någonting och den här gången gjorde vi
rätt! säger Johnnie Pettersson.
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Det framtida Aros utformning
Att bygga ner mot sjön var något Archus drev tidigt. Arbetet med
Östra hamnen i Västerås började 1987. Archus tog intiativ till olika
idéer på hur man kunde bygga bostäder vid hamnen för HSB och
NCC. Senare återupptog kommunen förhandlingarna med NCC
som valde att lägga uppdraget på ett annat kontor trots tidigare överenskommelse. Det var självklart en besvikelse. Tursamt nog hade
Håkan Kadesjö satt igång projektet Lillåudden.

Kista Nord och Syd
Archus hade ett par riktigt stora ambitiösa kontorsprojekt i Kista
i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet som försvann med
IT-kraschen. Det var maffiga kontorskåkar som skulle ligga längs
E4:an, både norr och söder om Kista. Ny exploaterbar mark skulle
tillskapas i och med att ett kraftledningstråk utefter E4:an skulle
tas bort. Förslagen låg som underlag till en översiktsplan för Kista,
uppdragsgivare var Drott.

– Där var vi med och har ritat en hel del, sedan har det fortsatt ner
med Kokpunkten och Östermälarstrand. Med facit i hand så har
vi faktiskt fått en hygglig del av projekten i området, säger Johnnie
Pettersson.
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”

Första gången jag kom i kontakt
med Archus var 2001 i samband
med en gigantisk utveckling åt
Cisco. Där kom Archus in, egentligen som en second opinion, och
sprang förbi i ytterfil och levererade bättre än husarkitekten vi
hade för tillfället. Archus levererade inte bara skisser, ritningar
och bilder, utan hade en tydlig plan
över områdets utveckling om ca
120 000 m2. De vann vårt förtroende under dragningen och fick
fortsätta att rita åt oss på Drott.

”

Per Åsbrandt

Precis innan millennieskiftet var Archus med och utvecklade Telefonplan i Stockholm. Uppdraget var att rita Cisco Systems Nordenkontor på cirka 60 000 m 2. Det skulle vara en arbetsplats för runt
3 000 personer. Uppdraget vid Telefonplan var en dörröppnare
för flera uppdrag. Men det blev inte av, eftersom IT-kraschen slog
till. Så istället för att bygga ett nytt och stort kontor blev befintliga
kontorslokaler tomma. Det var tråkigt för Archus del, det hade varit
ett fantastiskt projekt att ha vid den tidpunkten.

Anders Nyström
Om fem år är det nog 10–15 personer till här i Stockholm.
Jag tror att mellan 35 och 40 är en bra storlek, då börjar det
lira. Vi har massor av jobb, massor av yngre medarbetare
som sprutar ur sig idéer och vi har roligt på jobbet. Vi gör
bra saker och jobbar i nya banor. Jag gillar att vara med
från första början och i hela projektet tills det är klart. Det
tror jag att vi kommer jobba mot och på så sätt bli en ännu
mer uppskattad aktör på arbetsmarknaden.

Joanna Rokowska
Jag hoppas att Archus behåller
sin trevliga familjesjäl och växer
till ett ännu starkare och mer
välkänt kontor.

Maria Vång
Jag tror och hoppas att Archus rullar på som tåget
med en massa kreativa, drivna lokförare som jobbar
med inspirerande och utvecklande projekt. Kan
tänkas att vi vuxit ur vårt kontor för att vi blivit fler,
en angenäm tanke!
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Foto: Adam af Ekenstam

Medarbetarnas framtidsspaningar

Det bidde en tummetott!

77

De märkligaste
uppdragen
Vi har alltid varit intresserade av att förändra och utveckla samhällen, att
tänka nytt och annorlunda. Dessutom är Archus befriade från Jante. Att
kontakta Disneys huvudkontor och föreslå en filial på Hässlö, är därför ett
helt naturligt inslag i Archus historia, liksom en bandyarena i Ryssland. I
det här kapitlet har vi samlat några av alla märkliga uppdrag – ogjorda
som genomförda.
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Fornbyn

Hässlö Science Park och Disney
I samband med Västerås 1000-årsjubileum hittade Leif och
Johnnie på det roliga och annorlunda projektet med fornbyn
och Anundshall. Det skulle vara en turistanläggning, en
fornby där vendeltiden skulle beskrivas. Anundshög, Sveriges
största kungagrav, kom till under den tidsepoken. Kulturförvaltningen i Västerås engagerades och projektet fick stöd
av kommunalråd Åke Hillman.
– Tillsammans med kulturchefen i Västerås stad kom vi
fram till att anläggningen kunde användas för konferenser,
säger Johnnie Pettersson. Det skulle bli en turistattraktion
där turister och svenskar kunde få se hur världen ser på skandinaverna från den här tiden. Alla var dock inte positiva.

På Hässlö-området, tidigare flygflottiljen F1, fanns det tankar om att bygga
en gigantisk mässhall. Tanken uppstod eftersom det låg nära en flygplats
vilket gjorde det möjligt för stora internationella mässor att hållas där. Det
var lätt att frakta dit saker med fraktflyg och långtradare eftersom E18
ligger i närheten. Norra delen av Hässlö skulle innehålla kontors- och
industrifastigheter och hotell. Den södra delen skulle innehålla flygverksamhet: flygverkstäder, hangarer, kontorsbyggnader och pilothotell.
Närmast Björnön, på åsen norr om Björnöbron, skulle det bli bostäder.
Archus ville även bygga på den sidan som är ut mot Mälaren, som döptes
till Hässlöstrand.

”

Den var enormt
imponerande, den där
modellen på Hässlö
flygplats. Den var
makalös.
David Tall

”

Delar av gruppen bakom Hässlö Science Park hade varit på studieresa till
EPCOT i Disney World och temaparken i Orlando, Florida. En idé växte
fram – skulle Hässlö kunna bli en framtida plats för näringsliv, forskning
och utveckling med en egen unik profil internationellt? I så fall kanske
Anundshall skulle flytta till Hässlö för att bli en del av attraktionerna?
Sagt och gjort. Intressentgruppen och kommunen
fattade beslut att fråga The
Walt Disney Company
om de ville bli huvudman
för en liknande satsning
som EPCOT i Orlando,
Florida, men i Västerås,
Sverige. Den 29 februari
1988 skickades materialet
med en formell förfrågan
till Burbank, Kalifornien.
Lagom till sommaren kom
ett trevligt svar – Tack, men
nej tack, ifrån Amerika.
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Strömsholms kommun
Archus drev ett projekt om en så kallad
bandstad som byggde på Strömsholms kanal
som infrastruktur och sammanhållande
länk. Tanken var att kommunerna längs
Strömsholms kanal skulle samarbeta, från
Borgåsund över Strömsholm och Kolbäck,
Hallstahammar, Surahammar, Ramnäs,
Ängelsberg, Virsbo, Fagersta och i princip
upp till Ludvika, alla i en ny form av Strömsholms kommun. Järn- och bilvägen skulle
stärkas upp på båda sidorna av Strömsholms
kanal. Varje ort skulle ha en specialitet; en
skulle ha bibliotek, en annan teater och en
tredje gymnasium. Det skulle köras en bokeller biopråm som stannade vid en ort en dag
i veckan. Tanken var att få kommunerna att
samverka. Tillsammans är det i princip
100 000 människor som bor där.

Surahammars Blå äpplet
Ett synnerligen annorlunda projekt var Surahammars Blå äpplet.
Det gick under det arbetsnamnet eftersom Surahammar precis
skaffat sig en symbol för tätorten som var ett blått äpple.
Projektet kom till när Sverige var som mest optimistiskt i slutet av
1980-talet och början på 1990-talet. Då byggdes det i alla kommuner
och många ungdomar stannade kvar i mindre orter eftersom det
fanns jobb och möjlighet till karriär. Det växte fram en idé om att
skapa en ny stadsdel med en turistanläggning som hade ett hotell.
Det skulle byggas väster om Surahammar vid Strömsholmskanal.
I den nya stadsdelen skulle det byggas grunda kanaler på ängarna.
Där skulle hotellet ligga och nya rad- och kedjehus som fick sjötomt.
Ett slags Venedig i Surahammar alltså.

– Vi tänkte också att det skulle gå bussar
med korta mellanrum mellan alla orter så
det blev lätt att ta sig runt. Det var svårt
att få kommunerna att samarbeta, gammal
lokalpatrionism satte käppar i hjulet. Så det
gick inte att genomföra projektet, men som
samhällsbyggnadsidé var det ett intressant
projekt, säger Johnnie Pettersson.

Foto: Charlotta Carlqvist
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Ufo-museum i Köping
Archus ritade ett förslag till ufo-museum i Köping när de funderade på att skaffa nya lokaler åt det redan existerande museet. Vid
den tiden var Köping ett slags centrum för UFO-forskning och
entusiaster. Kommunen tyckte att museet borde få en mer framträdande plats och få möjlighet att bli en turistmagnet. Tanken var att
Köpings vattentorn skulle byggas om till det här museet.
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Luft under vingarna
Ett annat annorlunda projekt var de första skisserna på det som
kallas för Bodyflight idag. Det är alltså en tunnel som man går in
i och svävar i luften. Luften pressas upp av motorer och fläktar.
Archus skissade på det här i slutet på 1980-talet och i början på
1990-talet. Då kallades det friflygstunnel och skulle användas civilt
och militärt för att träna fallskärmshoppare. Idén var alldeles ny i
USA. Nu 20-25 år senare har det slagit igenom på allvar i Sverige.
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Det ryska äventyret
– Jag kommer inte ihåg hur, men jag hade kontakt med en kille i
Köping som höll på med bandy. Vid något tillfälle sa han att han skulle
träffa ryska bandylandslaget uppe i Edsbyn. Jag åkte med och träffade
coachen som frågade om vi kunde hjälpa honom med att ordna nya
kylaggregat till deras arena i Moskva, berättar David Tall.
Det här blev början på ett av de absolut märkligaste uppdragen
Archus någonsin har haft, Rysslandsaffärerna, eller snarare Sovjetaffärer eftersom det handlade om uppdrag i Kazakstan och Azerbajdzjan också.
Det var främst Leif Karlsson som var engagerad i de här uppdragen
som bjöd på möten med höjdare som Vladimir Putin, då nyanställd
chef för Utrikes Relationer i Sankt Petersburg, och presidentfrun
Raisa Gorbatjova. Det startades till och med ett företag, ARK, tillsammans med Reznikov från ryska utrikeshandelsdepartementet och
den tyska affärsmannen Ahrens. De hade en affärsidé
om att bygga hotell, affärskontor med utrustning för
affärsmän från väst samt försäljning av begagnade bilar
med reparationsservice. Utöver det fick Archus, med
Leif i spetsen, rita isbanor och bandyarenor i bland
annat Moskva, Novosibirisk, och ett flertal i Leningrad.
Cronan i Västerås fick även en ”kusin” ritad i Moskva
som skulle vara dambandyns hotell och arena. I samband med det uppdraget kom en delegation ryssar till
Västerås som passade på att köpa bilar från Mellinger i
kontanter.

Ett annat minne är från ett möte med stiftelsen The Peoples New
Vision, ledd av Raisa Gorbatjova.

”

– Vi drog vårt föredrag. Plötsligt öppnades dörren. Alla blev tysta.
En blåklädd man steg in, bärande en verktygslåda av trä. Han lyfte av
en låda som satt på rummets kortsida. Han skruvade och mixtrade, så
hängde han på lådan och gick. Vi fick order från advokaten att upprepa
allt vi hade sagt. Det kanske inte hade fastnat på bandet första gången,
säger Leif Karlsson.
Leif träffade höjdare från Azerbajdzjan och fick i uppdrag att skissa
på en kulturambassad, världens största hotell med två skrapor och
en underliggande tunnelbanestation som de ville bygga i Moskva.
De ville också bygga lyxhotell, bostäder och kontor i Baku. Sovjet
rasade samman kort efter Leifs sista äventyr och då upphörde många
av Archus affärer där. En del av projekten är genomförda, dock utan
Archus.

Det sista med rysserierna
var att Leif åkte dit ensam. På
något sätt fick han kontakt med
dåvarande guvernören för
Kazakstan som bestämde att
Archus skulle rita en ny huvudstad för Kazakstan. Så Leif åkte
dit, jag tror han kom så långt som
till Moskva.

”

David Tall

– När vi åkte från Rocklunda, där de bodde, stannade
alltid en svartklädd karl kvar på rummet. ”Ska han inte
med”, frågade jag, när det var lunch en dag. ”Nej”, sa vår
kontaktperson Ryschkov, ”han måste vakta pengarna.”
Han visade en svart dokumentportfölj packad med
svenska hundralappar, berättar Leif Karlsson.
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Västerås universitet

”

Vi utförde en utbyggnad av högskolan under hela 1990-talet där Archus
var mycket av en idéspruta i början till
den utvecklingen, men där det blev
andra som var med och genomförde.

”

Sven-Gunnar Dahlquist

Målet var att Västerås skulle få en bra högre utbildning, ett
universitet. Archus såg vad det betytt för Umeå och Linköpings utveckling. Högskolan som fanns i Västerås var ganska
primitiv och var inhyrd på flera ställen i staden. Tanken var
att få in högskolan under ett tak och se till att taket var stort
nog att rymma fler verksamheter. Dessutom skulle det ligga
på rätt ställe i stan för att bli populärt bland studenterna och
berika stadslivet. Om det lyckades, skulle Västerås bli så stort
och intressant att vi skulle få ett universitet. Projektet startades av Archus och drevs främst av Leif, i samarbete med
Ivan Öberg, rektor på högskolan. Först var fastighetsbolagen
lite fega eftersom det var ett stort projekt. Ivan Öberg gick
”all in” och fick stöd politiskt via kommunalråd och oppositionen. Kommunen, som representerades av Sven-Gunnar
Dahlquist, gick in och åtog sig hyreslöften och var med och
stöttade projektet. Först då klev NCC in och även ABB. Det
blev ett fastighetsprojekt. Vi presenterade idén med Ivan
Öberg om vad det skulle innehålla och pekade ut ett läge norr
om Ringvägen efter Vasagatan, enda upp till E18, ungefär
där högskolan är byggd idag. Det kom upp andra förslag som
att lägga högskolan utanför staden vid Västeråsfjärden men
det var för långt från centrum, tyckte Archus.

Pyramiden vid Rocklunda
Archus har gjort ett antal förslag till nya idrottsarenor
på Rocklundaområdet i Västerås. En handbollsarena,
en fotbollsstadion och en ishockeyarena. Idrottshallen
nedan var avsedd att uppföras till Västerås 1000-års
jubileum år 1990 och var ett förslag tillsammans med
byggföretaget NPL.

”

För mig är Archus lättillgängliga,
snabba och okonstlade. Ett minne från
1980-talet är när jag var entreprenör och
Johnnie ritade en liten idrottsanläggning
vid Bellevue som en pyramid. Det tycker
jag var rätt så häftigt!

”

Jan Pardeby

– Stadsbyggnadschefen i Västerås på den tiden var inte
så glad i oss och bestämde att det skulle bli en tävling med
parallella uppdrag. Vi ställdes mot ett par riktigt starka och
bra kontor i landet, tyvärr blev det ingen vinst för oss, säger
Johnnie Pettersson.
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Klostret i Västerås
Ett ovanligt och överraskande uppdrag var rekonstruktionen
av dominikanerklostret i Västerås. Det kom till under de
dåliga tiderna i början på 1990-talet. Det fanns förskräckligt
lite material samlat om klostret och det hade heller aldrig
gjorts någon rekonstruktion. Archus fick börja med att läsa
på om dominikanerorden och leta ordentligt efter ledtrådar
om klostret.

Veteranbåtsmuseum
Tillsammans med Knut Borg på Swecox tänkte Archus ut en plan
för ett veteranbåtsmuseum. Anläggningen skulle finnas i Västerås.
Det lilla som finns kvar från det projektet idag är en låg magasinsbyggnad med kafé och pub i hamnen. Archus ritade också ett alternativt förslag där man flyttade allt till Beckholmen i Stockholm.
Tanken var att man skulle bygga in en del av Beckholmen med
glashus och ha skepp runtom.

Klostret revs under Gustav Vasas tid och användes som
stenbrott för att bygga Västerås slott, domkyrkan och herrgårdar runt staden. När staden skulle resa Vasas byst på klosterruinerna i Vasaparken 1864 visade det sig att ingen mindes
var klostret hade legat. Bysten sattes på några tegelruiner som
egentligen var från tegelbruksbyggnaden. När man började
gräva ut för att kunna bygga det nya stadshuset vid Vasaparken upptäckte man de riktiga klosterruinerna. Idag vet
vi hur klostret såg ut, mycket fanns kvar under marken.
Det finns kloster kvar byggda av samma munk i Skandinavien.
– Alla dominikanerkloster byggdes efter en mall.
Därmed kunde vi göra bra antaganden om hur
exempelvis kyrkan hade sett ut. Vi ritade upp
klostret digitalt, våning för våning. Parallellt
hittade vi kartor på statens lantmäteri och i
kommunens arkiv. Ingen karta beskrev klostret
eller klosterträdgården men på mängder av kartor
från 1500-1700-talet kunde vi hitta små delar av
klostret, en mur var med på en karta, humlegården
på en annan. Till sist kunde vi rekonstruera hela
ön runt klostret, det var en gigantisk anläggning,
berättar Johnnie Pettersson.
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Norbergs industrimuseum
Archus fick ett ovanligt uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland,
att ta fram ett förslag till centrum för gruvindustrin och gruvnäringen i Bergslagen. Centrumet skulle ligga i Norberg. Archus
ritade det som Västmanlands länsvapen – tre kolmilor. Det blev tre
koniska byggnadskroppar som bland annat innehöll utställningar.
De skulle byggas ovanpå en gruva så besökarna kunde åka ner och
besöka gruvgångarna. En av utställningarna skulle visa malmkroppar i Bergslagen, malmådrorna liknar sorkgångar ungefär.
Archus ville att delar av det som visade malmkroppen skulle sväva
så man kunde se hur det såg ut och varför man bröt malmen som
man gjorde.
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Stockholm Syd
Archus gjorde en studie på uppdrag av Fortifikationsverket om det
skulle gå att bygga en stor flygplats söder om Stockholm, Stockholm
Syd. Området som undersöktes heter Almnäs, utanför Södertälje
och Nykvarn, och är ett gammalt regements- och militärövningsområde. Militärflygplatsen i Tullinge skulle läggas ner och Skavsta
flygplats var inte lika utvecklad som idag. Tanken var att bygga en
ny flygplats i Almnäs. Här fanns bra kommunikationer i närheten,
det låg nära två motorvägar, E4:an och E20, och järnvägen. När
arbetet hade startat och pågick som bäst lyckades dåvarande landshövdingen för Södermanland övertyga om att göra en satsning och
tillsammans med Ryanair bygga upp Skavsta istället. Skavsta har
inte fungerat för linje- och godstrafik som blivit kvar på Arlanda,
men det tog luften ur Stockholm Syd-projektet.
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Nya stan – inte gamla
Archus fick ett uppdrag tillsammans med Stockholms regionplanekontor att sätta samman all regionalplanering i Mälardalen,
Uppsala, Västmanland, Södermanland och delar av Örebro län.
Mälardalsrådet var beställare och målet var att få ett gemensamt
samarbete mellan de olika länen och kommunerna. Archus skulle
sammanföra och illustrera hur planeringen såg ut mellan alla
kommuner väster om Enköping och Strängnäs. I uppdraget ingick också att delge framtidsvisioner och det var där man kom
på idén om ”Nya staden” i kontrast till Gamla stan i Stockholm.
Eskilstuna och Västerås skulle byggas ihop. På Skutterön skulle
man bygga en gemensam stad där man skulle lägga gemensamma
konserthus, högskolor, kommunalhus och annat som var till för de
bägge städerna.
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Maya-utställningen
Archus blev engagerade i gruppen som tillsammans skulle ta fram
utställningen Spelet om Maya. Historiska museet ville nå nya
målgrupper och det beslutades att utställningen skulle vara ett interaktivt spel där man kunde gå genom utställningen och få historien
berättad ur olika perspektiv. Den kunde dessutom få olika slut beroende på vilket spår man valde att gå.
Artefakterna från utgrävningarna i Cancuén placerades in i utställningen och fälldes ned i golvet.
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Archus hade i uppdrag 2009-2010 av Parken Zoo i Eskilstuna
att skapa en miljö som skulle ersätta det tidigare Fantomenland
eftersom Fantomen inte längre var lika välkänd hos vare sig barn
eller barnens föräldrar. Resultatet blev en serie minihus i ”barnskala” i vilka det fanns olika pedagogiskt innehåll som presenterades
av den, för barnfamiljer, mer välkände Kalle Kunskap och hans
kompis Leo.

Pål Norén
Jag tror att det är otroligt viktigt att Archus olika
inriktningar har respekt för varandra. Det tror jag är
fundamentalt för att Archus ska kunna drivas vidare
åt det hållet som det pekar nu. Det har tagit oss 30 år
att utveckla det som jag tror är på väg att bli lite unikt
i branschen. Jag tror att Archus har alla förutsättningar att ha många bra år framför sig!

Ingalill Nahringbauer
Om fem år är loggan grön, vi känner
varandra och har många roliga projekt
tillsammans mellan kontoren. Vi är
fortfarande det ”lilla” kontoret med
många traditioner, ”Archusfamiljen”
är ett positivt begrepp som vi gärna
berättar om.
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Foto: Adam af Ekenstam

Medarbetarnas framtidsspaningar

Ordköping
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Uppdragen
Det har varit svårt att välja ut uppdrag som genomförts under de
här åren. Vi har valt att visa ett axplock. För alla uppdrag vi gjort
är tongivande på något sätt och har format Archus till det vi är
idag. En sak är säker – vi har gjort väldigt många vitt skiftande
uppdrag, precis som vi ville när Archus startade för 30 år sedan.
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Radlägsvillan i trädgården

Asköviken
I ett samarbete med Västerås kommun skapades en mötespunkt vid
Askövikens naturreservat. Byggnaden fungerar som mötes- och
utbildningsbyggnad riktad mot alla naturintresserade och i första
hand för barn och ungdom.

Archus ville testa egna idéer om hur ett bostadsprojekt skulle
planeras för att kunna erbjuda marknaden en ny produkt. Under
1998 startade arbetet med en egen produkt. Idén var enkelt uttryckt
att ge bostadsköparen möjlighet att direkt online se konsekvenserna
av sina egna val av bostadsstorlek, utformning och standard och se
den framtida kostnaden antingen i form av insats i bostadsrättsföreningen med månadskostnad, eller som hyreskostnad i en hyresrätt. Radlägsvillan var född!
Bakgrunden till idén var att bostadsproducenter på den tiden
erbjöd likartade produkter både i storlek, utrustning, kvalité och
pris. Upphandlingarna var stereotypa totalentreprenader med, i
Archus tycke, mer att önska i kvalité. När Archus testade idén i sitt
eget projekt på tomten bredvid tingshuset, såldes alla lägenheter på
bara några veckor, trots att andra bostadsprojekt stod stilla.
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Culturen

Flextronics
Archus fick i uppdrag 1996 av Skanska och Outokumpu att utveckla
Metallverkens gamla industriområde i centrala Västerås, det som
senare kom att bli Kopparlunden. Utöver lokalerna för Teknikbyn,
numera Västerås Science Park, etablerades Culturen som en mötesarena och satsning på barn- och ungdomskultur. I lokalerna finns
även kafé, restaurang och bio. Idag huserar också Kopparlundsgymnasiet i byggnaden.

Hur förändras en gammal industribyggnad till att uttrycka högteknologi, effektivitet och finess hos ett progressivt elektronikföretag?
Utgångsläget var en gammal, enkel industribyggnad som var dåligt
exponerad och svår att nå i ett stort industriområde. En ny tillfart,
besöks- och personalparkeringar, en ny markerad entré, nya kontorsoch mötesplatser skapades vilket har gett en mer effektiv och funktionell profil åt företaget.

”

Archus är professionella, personliga och gör jobbet. Dessutom tänker
de utanför boxen och där trivs jag. Det är inte bara mattfransarna och
detaljerna innanför boxen, utan helt utanför ramarna. Det har varit till
stor glädje under många år.
Evert Jonsson,

”
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ABB:s nya businesscenter
Archus har ritat en del fastigheter åt ABB under åren. Två favoriter är ABB Business Center i Mölndal och ABB Business Center i
Sollentuna, som var ett stort projekt, där alla ABB-företagen i Stockholm skulle samlas i en och samma fastighet.

”

När jag började som VD för ABB
fastigheter 1989, hade Archus en
del uppdrag redan. Jag tyckte de
var en frisk fläkt i jämförelse med
de traditionella arkitekterna jag
jobbat med tidigare. Archus var
lite annorlunda, speciellt Leif och
Johnnie ihop. Johnnie stod för friska idéer på arkitektursidan och Leif
var väldigt visionär med storstilade
planer som att bygga ihop Västerås
och Eskilstuna. Det är mitt första
intryck av Archus. Sedan jobbade
vi ihop under många år och gjorde
många roliga projekt tillsammans.
Det har alltid funnits en lyhördhet
och noggrannhet i kombination
med en viss envishet. Dessutom är
Archus inte rädda för säga emot.
Det uppskattar jag.

”
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Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme expanderade sin verksamhet i Sverige. I
uppdraget ingick ny- och ombyggnad av ett befintligt kontor i Sollentuna och inredning för hela anläggningen. Kontoret är modernt och
samtida utformat med sockelvåningar, takvåning och förbindelsegångar i helglas. I kontorsrummen löper fönster från golv till tak för
att maximera kontakten med trädgård och sjöutsikt.
Uppdraget färdigställdes 2004.

Gösta Ångell
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Vargens Vret

Lillåudden
Lillådden i Västerås var en del av att förverkliga en gammal dröm,
att bygga mot sjön. Det tog många år och en del studieresor innan
projektet äntligen blev av. Från idén om ett kontorsområde via en
branschkris till ett modernt bostadsområde. Drivande kund under
resan har varit Håkan Kadesjö. Efter hand har Archus ritat flera
uppdrag i stadsdelen åt olika kunder.

”

I samband med att vi startade upp projekten med Fyrbåken på
Lillåudden, gjorde vi studieresor och tittade på arkitektur i Finland
och Tyskland. På flygplatsen i Helsingfors satt jag och Erik Bruhn och
skissade tillsammans på servetter. Jag tror faktiskt vi löste det där med
Lillåudden där. Inte själva arkitekturen, men planerna.

”

Projektet påminner lite om myten om
humlan som sägs inte kunna flyga. Det var
tongångarna när den gamla televerksbyggnaden från 1970-talet skulle konverteras till
bostäder. Många försökte men kalkylerna
höll inte. Archus beställare, Aros Bostad, då
relativt nya som bostadsproducenter, tänkte
annorlunda. Tillsammans med dem togs det
fram ett projekt med ett för den tiden unikt
koncept – lägenheter med stora loggior inne i
huskroppen, tvåplansradhus på taket och en
inredningsstandard utöver det vanliga.

Före

Per Widerstedt

Efter
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Näringslivets hus i Stockholm

Foto: Mikael Ullén
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På uppdrag av Svenskt Näringsliv utvecklade Archus fastigheten.
Alla gemensamma och publika ytor samlades i entréplanet. Det
skapades en ny central funktion – vardagsrummet – med ett nytt
stort takljus som för ned dagsljus till de tidigare mörka, inre ytorna.
Rummet fungerar som ett nav mellan entrén, förhandlingsrummen,
trapphusen, restaurangen och konferenslokalerna. De existerande
verksamheterna i byggnaden skulle vara kvar under hela ombyggnadsprocessen vilket gjorde det komplext. Näringslivets hus färdigställdes 2006.

Ett landmärke vid Sickla
Kinnarps behövde ett nytt kontor för Stockholm som skulle bli ett riktigt
skyltfönster för verksamheten. Archus hade tidigare vunnit ett parallelluppdrag åt fastighetsägaren inom området, Atrium Ljungberg, för planeringen
av nya kontor i Sickla, Nacka. Första intressenten att etablera sig var
Kinnarps. De köpte fastigheten av Atrium Ljungberg och lade ut uppdraget
för sitt nya kontor som ett parallelluppdrag, även det vann Archus.
Uppdraget varade under 2004-2006.

109

FMCL – ingen liten låda
Försvarets Materielverk skulle se över framtidens förvaring av
materiel för freds- och ofredstider. Gamla mobiliseringsförråd
skulle bytas ut mot nya, stora, centrala materialförråd spridda över
landet. Valet för det första förrådet föll på Arboga som etableringsort
och Sturestaden som fastighetsägare. Concent hade uppdraget att
genomföra projektet. Archus medverkade från tidiga utredningar
till bygghandlingar. Uppdraget var extra intressant eftersom ingen
förlaga fanns. Arboga var den första anläggningen och ska utgöra
modellen för de fortsatta etableringarna.

Västerås konserthus
Arkitekturidén var att skapa ett hus med enkel funktionell form och
tidlösa material. Med unik gestalt och goda material, handslaget
rött tegel i kroppen med stora salen, och höga foajéer med stålpelarstödda glasväggar, skiffergolv och ljusa boaseringar har nu konserthuset tagit sin plats i Vasaparken bland andra kända byggnader.
Den karaktäristiska formen, med krökta tegelväggar, talar tydligt
språk. Dess omgivande glasbyggnad ger full transparens som
upplöser gränsen mellan ute och inne. Parkrummet sträcker sig
därför ända in i husets inre och förmedlar naturens skönhet, rymd
och stadens puls. Omvänt kan alla i stadens rum ta del av livligheten och aktiviteterna inne i konserthusets foajé och restaurang, ett
levande skyltfönster.

”

Vi brukar säga att det var
Sveriges snabbaste konserthus för det byggdes så fort.
Från första inriktningsbeslut
hösten 2000 tog det två år till
invigningen i september 2002.

”

Sven-Gunnar Dahlquist

”

Det projekt som kanske betytt
mest för min egen utveckling är
Västerås konserthus. Det blev en
rallystart med engagemang och
ansvar i projektet. Det var fina
material och vi jobbade mot en
beställare som var effektiv. Det
var en maxad upplevelse och ett
oerhört tempo.
Erik Bruhn

”
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De 10 vunna parallelluppdragen
Archus hade en fantastisk period under några
år på 2000-talet, då man vann tio av tolv
parallelluppdrag i rad. Det var bra och gav
väldigt mycket jobb.
– Vi vann bland annat Östermalm i Västerås,
Fyrisvallen och Kungsängen i Uppsala och
Kinnarps kontorshus i Sickla. I slutet av den
här perioden vann vi även det stora Vattenfallsprojektet som gav oss möjlighet att växa i
Stockholm, säger Johnnie Pettersson.
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Utmärkelser
Archus har aldrig varit fokuserade på att vinna priser.
– Vi har koncentrerat oss på att göra så bra uppdrag som möjligt,
som alla inblandade parter kan vara nöjda med. Vi utvecklar hellre
idéer aktivt med våra kunder och partners. Det betyder inte att
vi inte har vunnit några utmärkelser under åren, säger Johnnie
Pettersson.
I början av 1990-talet fick befolkningen rösta på det vackraste huset
i Västerås. Archus vann tre gånger, vilket är en ganska hög andel av
priserna som delades ut. Sedan fick Archus utmärkelse för ABB:s
service center i Mölndal. Vattenfalls huvudkontor vann European
Green Building Award 2012, fick en delad andraplats i Årets bygge
2013 och var nominerad till andra fina priser. År 2015 var två av
17 nominerade hus till Årets Bygge i Sverige ritade av Archus; The
Winery Hotel och Högåsskolan.

”

1993 byggde vi nere vid
Trumslagargatan. Det var
ombyggnad och nyproduktion
och vi fick jättemycket beröm
för huset. Vi fick till och med
det första byggnadspriset som
delades ut, 1993. Sedan blev jag
och Johnnie vänner privat, så
man kan säga att det tog fart
med det där priset.

”

Johan Magnusson
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Färgstarkt i Uppsala
Med framgången i det parallella uppdraget om exploateringen av en
stor parkeringstomt i Industristaden, nuvarande Kungsängen, etablerades Archus som arkitekter i Uppsala. I och med det inleddes ett
gott samarbete som varar än idag, ett decennium senare, med såväl
Uppsalahem som JM.
Archus framgång berodde till stor del på ett mycket rationellt och
effektivt nyttjande av byggrätten och en struktur som tålde stora
omtag under tiden som uppdraget pågick. JM:s kvarter i rött och vitt
och Uppsalahems kvarter i svart och vitt med ett blått punkthus som
pricken över i.

I projektet Mjölnaren, fick vi möjlighet att gå hela vägen från ax till
limpa. Mjölnaren blev färdigställd 2009-2011. Projektet drevs som
ett partneringsprojekt med Uppsalahem, NCC och Archus. Det
utmärkte sig också genom att bygget var helt rökfritt.

”

Archus är innovativa, trygga och kunniga. Ett projekt jag minns särskilt
är när de ritade ett blått hus åt oss. Ett punkthus i sju-åtta våningar i
Vicks-blå färg. Vi ville ha något som stack ut, och det fick vi. Kommunen
tyckte inte att det passade ihop med den övriga bebyggelsen. “Nej, det
är det som är meningen”, sa vi och påpekade att politikerna sagt att allt
såg likadant ut. Det var svårt att inte bevilja bygglov då!

”

Lars-Gunnar Sjöö,
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Solvalla

Gullmarsplan
På eget initiativ sammanförde Archus Stockholms Travsällskap
och Brommapojkarna IF i en projektutvecklingsidé. Solvalla ville
utveckla sin verksamhet inom ungdomsidrott, utbildning och travsport. IF Brommapojkarna hade ett stort behov av en inomhusarena
och idrottsakademi.
Archus kom med ett idéförslag på en helt ny anläggning, en arena
för både hästsport och fotboll. Byggnaden skulle även innehålla
skola och hotell. Allt detta skulle kopplas ihop med de redan befintliga lokalerna genom en gallerigång.
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Gullmarsplan var ett projektutvecklingsförslag där Archus sammankopplade SL:s fastighetsavdelning med Steen & Strøm, ett norskt
fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Tanken var att i
första hand skapa en tryggare och attraktivare miljö i en framtida
utbyggd reseknutpunkt med bra service. En stadsbildsläkning vid
Gullmarsplan/Globen genom en konceptuell och ekonomiskt intressant exploatering.

”

Jag fick en idé om att bygga en handelsplats vid
Gullmarsplan och funderade på vem jag skulle knyta
till projektet.
David Tall

”
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Som en rangerbangård
In i ena ändan, nya spår och ut i andra ändan, ja uppdraget eller
snarare uppdragen har varit många och varierade i detta kvarter.
År 2011 fick Archus i uppdrag av Jernhusen att ta fram underlag
till en ny detaljplan för kontor i kvarteret Olaus Petri intill Örebro
centralstation och resecenter.

Framtidens stadshus
År 2012 ville Archus tillsammans med Skandia Fastigheter skapa en
ny mötesplats mitt i Sundbybergs centrum. Visionen var att öppna
upp och levandegöra Sieverts före detta kabelfabriksområde. Ett av
flera förslag var ett framtida stadshus för Sundbyberg och att skapa
ett nytt torg längs stråket mellan Sundbybergs station och Annedal.

Uppdraget skräddarsyddes för en specifik intressent. Arbetet
utvecklades efter hand till att innefatta även handel och hotell med
fastighetsbolaget Klövern som intressent.
Illustrationen nedan visar ett senare förslag för fastighetsbolaget
Castellum Aspholmen som förvärvade Jernhusens projekt.
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Folkhemmets egen korvmoj
På uppdrag av Nordic Fast Food hjälpte Archus Sibylla med ett
nytt restaurangkoncept, allt från val av stolar till gestaltning av nya
typhus. Uppdraget innehöll även en stor mängd nyetableringar samt
renovering och ombyggnation av befintliga restauranger. Avslutningsvis förpackades allt i en designmanual.
Uppdraget pågick 2007-2012.

Sveriges första actionbad
För att enkelt förklara uppdraget Kokpunkten så var det att göra om
ett gammalt ångkraftverk i Västerås till ett actionbad, en modernare
version av äventyrsbad.
– När vi skulle börja med Kokpunkten funderade vi mycket på
uppslag och vad Kokpunkten skulle innehålla. Spa-avdelning kom
upp som förslag. Som inspiration besökte vi tre olika bad i Tyskland,
säger Johnnie Pettersson.
Det blev tre lärdomar från den resan; hur man skiljer på saker
så logistiken fungerar, att ha gott om utrymme vid kassorna och
dimensionera badet efter när det är som mest folk. Behovet av att
kunna bygga till upplevelser och förnya badet utan att stänga ner
det helt, födde idén att arbeta med digital teknik i ljus, bild och ljud.
En helt unik upplevelse som bad! Kokpunkten var en utmaning att
bygga. Vissa delar i den gamla, komplexa byggnaden sparas orörda
för att bli museum.

”

Johnnie och jag var där. Vi stack
som vanligt. Det var inte riktigt
klart med rundvisningen men vi
förstod inte det så vi slängde på
oss badkläderna. Vi gick upp till
starten och åkte ner skrikande
och plaskande. Längst där nere
stod hela kommunledningen och
de andra på rundvisningen. Vi var
som två tonårspojkar.

”

Per Jansson

Foto: Adam af Ekenstam
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Domusvaruhuset version 2.0
Kvarteret Igor var ett 40 år gammalt
Domusvaruhus med ett utmärkt läge
centralt vid Stora Torget i Västerås.
Husets två butiksplan har utökats till
fyra som bundits samman rumsligt
och visuellt genom en fyra våningar
hög ljusgård. Besökarna förflyttar sig
vertikalt i ljusgårdens stora volym via
hissar och diagonala rulltrappor. De får
en resa med varierande dagsljusupplevelser, spännande perspektiv och visuella kopplingar mellan de olika planen
och tydliga butiksexponeringar runt
ljusgården.
Uppdragsgivare var Atrium Ljungberg
och uppdraget pågick 2008-2010.
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Vattenfalls huvudkontor
Våren 2008 gick Vattenfall ut på marknaden och efterfrågade
ett representativt objekt som kunde rymma 2 000 medarbetare.
Byggnaden skulle ligga i framkant avseende energianvändning,
inomhusmiljö och resursanvändning och arbetsplatsen skulle vara
attraktiv, effektiv och hälsosam. Archus insats som arkitekt var
att kombinera campusidén i fyra byggnadskroppar med Vattenfalls idéer om framtidens öppna och effektiva arbetsplats. Temat
för arbetsplatsen är kreativa och spontana möten. Fabege och
Peab ställde höga krav på Archus organisation under projektet.
Vattenfall är ett av de mest komplexa, omfattande och största
kontorsprojekt som Archus genomfört, från idéskiss till kompletta
bygghandlingar.
– Vi låg verkligen i framkant på alla sätt och vis, både när det
gäller hur man organiserar ett flexibelt och effektivt kontor och
hur man bygger miljövänligt. Det är många som har varit där och
tittat på huset. Åren 2009-2012 var det dessutom norra Europas
största kontorsbyggprojekt. Under fyra år var jag involverad i
projektering och byggnation, berättar Mattias Fredberg.

”

2007 hade vi Vattenfalls nya huvudkontor på kroken. Archus fick
ett område och en annan arkitekt
fick Arenastaden. Trots att kunden
inte ville veta av området Archus
hade fått i uppdrag att rita på, ville
de se vad Archus kunde leverera i
Arenastaden. Det slutade med att
Archus fick rita klart Vattenfalls
huvudkontor eftersom de hade
bättre innovation och lyhördhet
för uppdraget från både hyresgäst
och Fabege.
Per Åsbrandt

”
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Slottsträdgården
Archus blev kontaktade av NCC när de stod inför att lägga bud på Landstingets kontorsfastighet i den attraktiva stadsdelen Stallhagen i Västerås.
– Vår första uppgift var att undersöka vad som skulle kunna göras på en
sådan unik fastighet. Konvertering av befintliga fastigheter till bostäder
ställdes mot alternativen att riva och bygga nytt, bullerproblematik och
parkeringsbehov. Vi vände och vred på uppgiften och vid något tillfälle
fick våra två kontor mötas i en liten intern tävling för att testa olika idéer.
Vi förde projektet vidare genom detaljplanearbete och fick sedan fortsatt förtroende att vara med och utveckla områdets olika byggnader som
spänner mellan punkthus till stadsvillor och en konvertering av en mindre,
gammal lasarettsbyggnad till attraktiva lägenheter, berättar Erik Bruhn.

25 år – livstid!
Hela 25 år efter äventyret med Skrapan i Västerås fick vi genomföra ett
eget 25-vånings projekt. Archus fick i uppdrag av Strabag att maximera
en dåligt utnyttjad detaljplan. Det var flera företag tidigare som tittat på
projektet men inte fått till ekonomin. Archus ändrade planlösningarna,
utökade bruttoarean med cirka 50 m 2 per plan och fick in fler bostäder,
vilket detaljplanen medgav och på så vis kunde bygget komma igång.
Uppdraget pågick 2011-2014. Det blev en försäljningssuccé!
– När vi höll på med Tyresö, hade vi gjort skorstenar på översta våningen.
För att de skulle synas 80 meter upp i luften hade vi ritat dem ganska
bastanta. Dessutom var de högre än detaljplanehöjden. Det var kontroversiellt och både planchefen och bygglovschefen på kommunen var skeptiska och frågade mig och Maria Lagergren hur vi tänkt: ”Det är ju inte
byggnad”, sa Maria ”Det är konstnärlig utsmyckning”. Ingen visste hur det
skulle hanteras så de sa ”Jaha”. Frågan berördes inte mer och skorstenarna
finns där idag, berättar Anders Nyström.

”

Tyresö view betyder
mycket för kommunen.
Det är vårt nya landmärke
och signalerade startskottet för omvandlingen
av Tyresö centrum.

”

Sara Kopparberg

Foto: NCC
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Eskilstuna logistikpark
Åren 2011-2012 hade Archus i uppdrag av Eskilstuna Kommunfastigheter att ta fram en plan för en ny logistikpark. Området ligger
strategiskt och logistiskt perfekt för transporter av gods i knutpunkten vid E20, järnvägen med Svealandsbanan och Eskilstuna
flygplats. Det omfattar 320 hektar lättbyggd plan mark, där masterplanen visade att det är möjligt att bebygga området för stora och
små logistikföretag med transportservice, samt flisanläggning och
ett kraftvärmeverk. Planeringen hade som mål att ta vara på befintliga kulturvärden som klapperstensfält, ovanliga blomster-arter och
värdefull naturmark. Archus visade också på lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten med i området integrerade översvämningsdiken och dagvattendammar.
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Strängnäs resecentrum
Svealandsbanan byggs ut med dubbelspår på sträckan Strängnäs–
Härad för att få ökad kapacitet till Stockholm. För Strängnäs
innebar det att ett breddat spårområde skulle dras intill stadskärnan.
Beställare för uppdraget var Trafikverket. Archus skulle skapa en
välfungerande nod med övergång mellan olika trafikslag innehållande bussterminal, infartsparkering i källargarage, entrétorg, cykelparkering under tak och angöring för taxi. Stationshuset placerades
tillgängligt tvärs över spårområdet. I övre vänthallen får resenärerna
en fin utsikt över staden och domkyrkoberget.
Uppdraget pågick 2012-2015.
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Högåsskolan

En fågelholk i metall
År 2010 fick Archus i uppdrag att
utreda förutsättningarna att samla
ABB HVDC:s olika verksamheter
inom de historiska Ludvikaverkens
område under ett tak. Verksamheten hade dessutom målet att
rekrytera ytterligare 600 medarbetare till sin verksamhet. Byggnadens gestaltning och innehåll
skulle uttrycka en ny, modern
arbetsplats. Invändigt skapades
en helt ny miljö där kontor, labb,
produktion och testavdelningar är
sammanhängande och integrerade.

Archus har på uppdrag av Kommunfastigheter i
Knivsta designat och projekterat Högåsskolan i
Knivsta. Byggnaden är 6 685 m 2 stor och innehåller
även ett stort tillagningskök och en idrottssal. Skolan,
som rymmer drygt 500 elever från förskola upp till
årskurs 6, tog emot sina första elever hösten 2015.
Högåsskolan är det första skolhuset i Sverige som fått
internationell certifiering som passivhus.

”

Anna Kovacs och jag har fått föreläsa om hur
man ritar passivhus, så det är roligt. Vi har också
åkt på olika studiebesök med kommuner för att
visa dem hur det ser ut.
Margareta Löfgren

”

Foton på sidan: Adam af Ekenstam

Foto: Lars Åkerstedt
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Brasseri Stadsparken
Den stora utmaningen var att kunna skapa en unik och gedigen
arkitektur på en av Västerås heligaste platser – Stadsparken. Samtidigt som huset skulle smickra och försköna stadsdelen skulle det
också vara en fastighet med vinstdrivande restaurangverksamhet.
Uppdraget utfördes först åt Lundgren Fastigheter och sedan Byggmäster. Uppdraget färdigställdes i början av 2014.

The Winery Hotel
Archus har projekterat och designat The Winery Hotel, ett av världens första vinhotell. Det har 184 rum, en egen vinkällare och vinfabrik där gästerna får möjlighet att ta del av vintillverkningsprocessen samt att skapa sin egen blend av kvalitetsdruvor. Rustika
material så som in- och utvändigt tegel och golv av betong har
använts för att ge en känsla av en toscansk vingård. Det har skapats
en kontrast mellan nya och gamla material, mellan klassiska och
moderna former. Beställare för uppdraget var Fabege. The Winery
Hotel invigdes i januari 2016.

”

Det har utan tvekan varit ett av de största och roligaste uppdragen.
Nu är vi nominerade till Årets Bygge 2016.
Mattias Fredberg

”

Det projekt som står ut
mest för min del i Västerås
är Stadsparken, Brasseriet.
Jag tycker om att fokusera
på den konstnärliga biten,
inte bara att pumpa in så
många kvadratmeter som
möjligt. Det är som roligast
när man kan tänka mer på
gestaltning. Det är just det
som Brasseriet har gjort.

”

”

Vi blev kund genom att
Fabege valde Archus till
The Winery Hotel. Archus
är noggranna med detaljer (till exempel fönsterspröjsen!), lyhörda för
verksamhetens önskemål
och duktiga på att hitta
kreativa lösningar.

”

Jan Söder

”

Mark Schultz
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Expectrum

Yalla
Expectrum är en mötesplats i centrala Västerås. Uppdraget var att
skapa en fysisk plats, som i samarbete med det lokala och regionala
näringslivet, ska främja innovation och kreativitet. Tanken är att
sammanföra olika individer såsom skolungdomar och företag för att
utmana och tänka ett steg till, samt öka teknikintresset hos barn och
unga. En möjligheternas mötesplats!

På uppdrag av Arver Lastbilar har Archus tagit fram en gestaltning
av en restaurang i anslutning till E18 och Arver Truck Stop.
Gestaltningen är hämtad från omgivande lager och industribyggnader men med en spännande och annorlunda fönstersättning. Alla
materialval är typiska för industribyggnader men stor vikt har lagts
vid utförande och finish.

Foto: Adam af Ekenstam
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Kajutan

En riktig kameleont
S7 – så heter byggnaden vid Västerås resecenter. Den innehåller
ett nytt koncept där hotell och kontor delar på en mötesarena och
service i reception och restaurang. De allra första skisserna startade
2012 och under resan har både byggnad och fasader bytt skepnad
ett antal gånger. En del av de gamla lokverkstäderna är sparade och
utgör inte bara ett minne från förr, utan också en trevlig inramning
till en restaurang.
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Beställare för uppdraget Kajutan är Peab. Archus uppdrag var att
ta fram tre bostadshus, två med fyra våningar och ett med åtta
våningar, 40 lägenheter totalt. Det högsta huset har ett växthus på
taket där de boende kan samlas och odla. De två fyravåningshusen
kommer att ha sedumtak. Byggnaderna ska ha en industrikänsla
utvändigt och invändigt. Fasaden består av cederträ och korrugerad
plåt. Invändigt är vissa väggar i råbetong med stora industriskjutdörrar. Bygglovet godkändes hösten 2015 och byggstarten är planerad våren/sommaren 2016.
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Knivsta är en av de många kommuner i Mälardalen som växlar upp
till fullstora städer. I samband med utbyggnaden av resecentrumet
ska ett hotell med olika former av boendekoncept och en del publika
lokaler forma servicen på orten. Byggnaden är kopplad till ett torg
över spårområdet till själva resecentret och en motstående byggnad
med kontor och verksamheter. Hela byggnadskomplexen utgör den
södra delen av det nya centrumet. Beställare är Concent.

Maria Urbanek
Vi håller på med det vi gör nu, inga nya inriktningar
av verksamheten, möjligen projekteringsledning. Vi
har utbildad expertkunskap inom tillgänglighet. Vi är
fler anställda än idag, en stadig grupp på närmare 65
medarbetare. Uppsala och Västeråskontoret har flyttat
till större, fräscha och centrala lokaler. Stockholm har
föryngrat sitt kontor. Vi jobbar mer aktivt med miljöfrågor i uppdragen och ledningssystemet är till stor
hjälp för alla. Vi jobbar oftare mellan kontoren. Våra
kunder är främst privata aktörer. Vi har mer utrymme
att diskutera arkitektur och gestaltningsfrågor med våra
beställare. Vi är ett nyfiket och produktivt företag som
lyssnar på våra kunder och är lyhörda för vad kunden
vill ha. Vi levererar hållbara förslag, hållbara både ur
ekonomisk och miljömässig aspekt. Kunderna ska veta
vad de får när de anlitar oss, och det är därför de gärna
återkommer till oss!
Gunilla Högbom
Om fem år; ”Flera olika skor. Och fler entréer”.
Det vill säga ett bredare utbud av tjänster och
människor på något flera orter än idag.

Cristian Fredes
Jag ser Archus som nyuppfunnet om
fem år. Med nya idéer och energier,
utvecklade av unga. Där kreativitet kan
utföras i en tydlig arkitektur.
136

Foto: Adam af Ekenstam

Medarbetarnas framtidsspaningar

En högre växel
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Koncernen
Archus har alltid varit intresserade av att driva utvecklingen framåt,
prova nya idéer, utveckla företaget och bidra till samhällsutvecklingen.
Som ett led i det har företaget struktureras om till en koncern med
tre inriktningar – Archus Arkitektur, som den här boken huvudsakligen
handlar om, samt Archus Development och Archus Partner.

138

139

Koncernen skapar bredd
Våren 2013 startade Archus bolaget Archus Development tillsammans med
Michael Larsson som VD och delägare, och våren 2016 startade Archus
Partner med Patrik Mellgren som VD och delägare. Idag består Archuskoncernen av tre inriktningar – Arkitektur, Development och Partner.
Därmed erbjuder Archus hela processen – från tidiga skeden och affärsutveckling till att rita hus och landskap och sedan genomföra projekten.
– När jag var på gång att starta upp mitt eget konsultbolag ringde Johnnie
och tyckte att vi kunde göra det här tillsammans istället. Vi såg båda två
många synergieffekter och möjligheter med att jobba ihop. Idag, tre år
senare, är vi nio personer som jobbar med Archus Development, säger
Michael Larsson.
Archus Development erbjuder affärs- och fastighetsutveckling. Enkelt
uttryckt erbjuder Archus Development rådgivning till styrelser, företagsledningar och kommunalråd och fungerar som utvecklingsavdelning hos
uppdragsgivarna.Teamet består av seniora konsulter med expertkompetens att förvandla projektidéer från råmark till färdig detaljplan, eller att
utveckla eller omvandla befintliga fastigheter.

Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Om fem år kommer Archus vara ett företag som ser ut ungefär som
idag. Men vi är en etablerad samhällsbyggnadskoncern. Vi har Archus
Arkitektur, Archus Development, Archus Partner och kanske något mer.
Det finns möjligheter att ta in nya kompetenser och nya företag. Vi
kommer vara ännu mer specialiserade på det vi redan gör idag. Kanske
strävar vi inte efter den totala bredden. Jag tror att branschen och marknaden kräver mer specialisering. Om fem år har vi föryngrat oss något,
vi är redan på god väg. Jag tror vi har ett större medialt utrymme. Vi ska
jobba på vårt namn, vi ska jobba med att få ut vårt namn. Inte bara med
stora bokstäver utan i många, många små portioner tror jag bli bra. Vi
ska se till att synas i sammanhang och på så sätt gjuta ännu mer självförtroende i organisationen. Vi kan med fog tala om att vi har gjort det där.
Vi är en betydande aktör. Vår omvärld ska veta vad vi utför och vad de
får från oss – en samhällsbyggnadskoncern.

Patrik Mellgren, VD Archus Partner
Det finns ett glapp idag där få vill ta ansvar för helheten. Det vill vi fylla genom
att agera som projektledare och fristående byggherreombud. Vi levererar
trygghet hela vägen som partners till privata och offentliga fastighetsägare. Vi
vill jobba för kundens och projektets bästa.

– Vi såg att det fanns ett behov av att få in externa ögon med opartiska
förslag och nya idéer. Idag arbetar vi i hela Stockholm/Mälardalen och har
nyss startat upp ett kontor i Borlänge. Behoven av att utveckla mark och
fastigheter är enormt, säger Michael Larsson.
Det senaste tillskottet i Archus-familjen är Archus Partner, som är inriktat
på projektutveckling. I praktiken innebär det att Archus Partner agerar som
fristående byggherreombud och gör allt ifrån rådgivning till att genomföra
hela projektet.
– Förr stod arkitekterna för mycket av helhetensansvaret kring en byggnation. Så fungerar det inte idag, vilket var upprinnelsen till idén att bilda
Archus Partner, säger Patrik Mellgren.
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Michael Larsson, VD Archus Development
Om fem år är Archus är på väg in i någon form av omdaning eller
förnyelse. Vi är längst fram i ledet och agerar nytänkare. Om vi tar
arkitekturdelen så handlar det fortfarande om mixen mellan att
göra oerhört häftiga hus samtidigt som man faktiskt förstår att det
måste kunna genomföras. Det är det som kommer särskilja Archus
från alla andra. Flumarkitekter finns det gott om, de fyller sitt syfte,
men det är där vi gör skillnaden. Archus har andra grenar, där tror
jag vi kommer vara längre fram. Om fem år kommer vi att vara
ännu mer breddade och bättre på att paketera.
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Från gymnasium till bostäder
Södra Källtorp i Västerås var ett av Archus Developments första
uppdrag. En utredning för att se över möjligheterna att omställa en
av Europas största gymnasieskolor till något nytt. Resultatet blir en
ny stadsdel med över 500 bostäder i form av gruppbebyggda småhus,
äldrebostäder, stadsvillor och trygghetsbostäder. Vidare ska området
inrymma idrott och förskola. Archus Development leder arbetet av
omvandlingen på uppdrag av Västerås Stad.
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Hållbarhet i fokus
På uppdrag av Peab ledde Archus Development arbetet med ett
tävlingsförslag i Uppsala. Rosendal är ett nytt modernt kvarter
som inte bara andas en modern arkitektur utan även ett långsiktigt
koncept ur ett hållbarhetsperspektiv.
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Borlänge kulturhus är en dröm för många boende i regionen. Archus
Development har ansvarat för att ta fram en förstudie och verka för
att parterna ska kunna enas runt utvecklingen av ett kulturhus som
ger en destination och mötesplats i Dalarna.

Minna Talvio
Om fem år fortsätter vi att växa, antagligen har vi en
ny filial någonstans i mellan- eller södra Sverige…

Eskil Lönn
I en tuff bransch där många företag har haft
det svårt vid lågkonjunkturer har Archus oftast
tuffat vidare utan uppsägningar. Jag tror Archus
kommer fortsätta växa och vara stabilt. Det
känns tryggt att jobba på Archus.

Linn Engman
Spontant är min tanke att fem år inte är så lång tid, inte
så stor skillnad från idag mer än att vi i Västerås sitter
i andra lokaler och att Uppsala har hunnit växa och
kanske fått sin egen arkitekturavdelning också. Archus
Development, Bild, Stockholm och Västerås hoppas jag
får ännu fler trevliga kollegor!
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Foto: Adam af Ekenstam
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Kulturhus som destination
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Idag och imorgon
Nu har vi ägnat många sidor åt att blicka tillbaka på de gångna 30 åren,
men vi lever idag och framför allt är vi nyfikna på morgondagen. Vad ska
hända då? Hur kommer nya trender att forma framtidens samhällen? Det är
frågor som ständigt diskuteras hos oss.
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Branschens förändring över tid

”

När jag kom fanns det åtminstone nätverk och server men
innan dess hade de gått och
gjort back up på disketter och
sprungit mellan varandra med
stora projekt på Finnslätten. De
var tvungna att dela husen för
det gick inte att rita allting och
spara på disketten. Det är svårt
att tänka sig hur det var.

”

Martin Wentz
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När Archus startade 1986 såg fastighetsägandet annorlunda ut mot
idag. Liksom många andra mellanstora städer ägdes merparten av
fastigheterna av många små privata fastighetsägare. Den typiska
kunden för Archus var en familj som ägde några hus här och var
med någon butik i botten. Kommunerna satsade mer, de byggde och
ägde allt själva till skillnad från idag, när de överlåter byggandet av
vissa hus som de sedan hyr. Byggbolagen var starkare som utvecklare. Kommuner och industriföretag gick direkt till byggarna och
frågade om pris. Byggarna fick i sin tur ta fram arkitektritningar
och priser. På det sättet blev byggaren kund till Archus, inte industriföretaget, bostadsbolaget eller kommunen. Totalentreprenad
dominerade branschen då, men är helt borta idag. För Archus är det
positivt eftersom man nu nästan har direktkommunikation med den
som ska ha byggnaden istället för via en mellanhand. Kunderna som
finns idag är mer professionella. Fastighetsbolagen är mer specialiserade och äger till exempel bara kontor i Stockholm, eller bostäder
och industrier i mellansvenska städer. De kan sina produkter och
vet vad marknaden efterfrågar. Det är en ganska stor skillnad från
de små fastighetsägarna och mångsysslarna på 80-talet. Tekniken
har också utvecklats. Idag ritas det mesta på datorer och inte vid ritoch ljusbord. Idag görs inte pappersmodeller längre utan fantastiska
illustrationer digitalt.

Nya marknader
Man utvecklas tillsammans med sin kund. De tjänster Archus erbjuder
och sättet man jobbar på är starkt präglat av kunderna.
Stockholmsmarknaden är svårare att profilera sig på men där har
Archus lyckats bli starka inom vissa kommuner så som Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Botkyrka. Förhoppningen är att växa
ytterligare.
Mälardalen, Uppsala och Västerås erbjuder expansionsmöjligheter.
Dessutom finns marknader runt om i Archus yttre zon i Mälardalen
som är intressant, till exempel Falun, Borlänge, Örebro, Linköping och
Norrköping. De är tillväxtorter och viktiga marknadsområden.
– Johnnie har alltid förespråkat att ha örat mot rälsen och förstå
sammanhanget. Archus har under alla år hittat på idéer och varit kreativa, och nu – 30 år senare begriper vi fullt ut hur marknaden fungerar.
När vi nu formar nya Archus är vi ett företag som kan förvalta och
utveckla fastigheter på ett nytt sätt. Vi har branschkännedomen och
lokalnärvaron i Mälardalen, så jag tror att Archus har alla förutsättningar att ha många bra år framför sig, säger Pål Norén.
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Nya mål och fortsatt resa
Vad är framtidens Archus? Jag skulle vilja påstå att vi
är på väg att bli något unikt för Sverige. En verksamhet
som inte bara kan leverera spetskompetens inom ett
specifikt fackområde utan också kan genomföra ett
kundprojekt i en helhet på samma sätt som de ursprungliga arkitekterna i antikens Aten eller Rom.
Arkitekterna medverkade till att skapa byggnation som
inte alltid var påtänkt genom det vi i dag kallar projektutveckling. De hade kunskap om affärsutveckling inom
fastighetsbranschen och kontakter inom finansiering. De
såg till att tänkta projekt förverkligades för sina kunders
räkning genom att koordinera duktiga specialister inom
geoteknik, konstruktion och akustik och organiserade
och ledde arbete vid genomförandet. Kort och gott – de
hade en övergripande kunskap om att skapa, forma och
genomföra olika projekt - små som stora.
Fortfarande efter 30 år med Archus och några år innan
dess drivs jag av nyfikenhet på vad som är på gång och
som påverkar våra liv. Fortfarande tycker jag också att
framtiden alltid är försenad. Den är ju nästan säkert så
mycket bättre. Häng med och låt oss hjälpas åt att ta den
hit fortare med idéer och initiativ. Till dig som läst den
här boken - följ med oss på resan mot nya äventyr och
mål. Allt vi kan föreställa oss går att förverkliga!

”

Framtidens Archus är ett företag
som fortsätter att vara en aktiv part
i samhällsbyggandet.

”
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Jag vill gärna passa på att göra ett inspel för framtiden i vår
region och de orter där vi verkar: Mälardalen utanför Stockholm måste få en större kritisk massa av invånare, näringsliv,
högre utbildning och kraftfullare infrastruktur som alternativ
till koncentrationen runt huvudstaden. Att ha som plan att
hundratusentals människor ska använda två, tre timmar om
dagen till arbetspendling är inte resurssnålt, miljövänligt,
kostnadseffektivt och allra minst humant. Det kommer på
sikt att skapa ett samhälle där människor måste välja mellan
intressanta arbeten eller
familjeliv. Här bjuder jag
på en vision om Mälarstaden, en flercellig stad
på upp emot 500 000
innevånare byggd som
en ring med en arkipelag
i dess mitt. En grön
stad, där det nya byggs
i harmoni med naturen
med mängder av både
landskap och vatten. Det
enda som krävs för att
förverkliga visionen är
en ny länk med järnväg,
bilväg och cykelväg
över Mälaren. Den ökar
tillgängligheten mellan
norra och södra Svealand
som avlastar trafiken i och runt Stockholm. Mälarstaden
sammanlänkar orter som Västerås, Eskilstuna, Enköping och
Strängnäs. Automatiskt får även övriga orter norr, väster,
söder och öster om dessa en bättre arbetsmarknad och tillgång till kvalificerad utbildning.

”

Min idé är att vi ska bygga
en länk öster om städerna,
så vi får två länkar. Då blir vi
en ringstad, så det går som
en cirkel runt Västeråsfjärden
och Ridöarkipelagen.

”

Johnnie Pettersson
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Lovisa Gustavsson
Om fem år är Archus antagligen annorlunda mot
idag. Personalomsättningen är högre och projekten
kommer att variera i snabbare takt. Jag hoppas att
Archus kommer att fortsätta vara ett kontor som ritar
projekt med hög kvalitet och trovärdighet men samtidigt är roliga och opretentiösa. Jag tror att alla olika
kompetenser gör Archus enormt vasst och jag hoppas
att samarbetet mellan kontoren/avdelningarna ökar.

Marina Ilic
In five years Archus will be
an even bigger family.

Salman Salman
Jag är säker på att Archus kommer
att utvecklas på ett väldigt positivt
sätt inom de kommande fem åren
och ser fram att se det som en internationell arkitektfirma.
Johan Vestlund
Om fem år? Svårt att säga, men jag hoppas
att vi i Uppsala även har husarkitekter. Inom
Archus har vi nog blivit fler, men känslan är
fortfarande familjär.

Foto: Adam af Ekenstam
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Sven-Gunnar Dahlquist
Archus kommer att vara en resultatinriktad
konsultorganisation inom bygg. På längre sikt
tror jag att det blir en utveckling. Arkitektur
kommer vara ungefär som det är. Då kan de
här andra bitarna kliva fram. Johnnie kommer
jobba mer med idéer och utvecklingsfrågor. Då
tror jag att det blir balans.
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Archus vision är att delta i, skapa och leda
utvecklingen av morgondagens samhälle i vår
bransch genom våra idéer och initiativ.
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Medarbetarna
Archus har formats av ett gäng visionära entreprenörer, galna kreatörer,
strukturerade projektledare, vassa yrkesmänniskor, kloka klippor och sociala
förmågor i en platt och kreativ organisation.
Det är, och har alltid varit, viktigt att trivas och utvecklas tillsammans med
våra kunder. Under tiden har vi vansinnigt roligt!
Tack allihop!
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”

Det har överträffat det jag trodde när Leif och jag startade företaget. Då
hade vi, som vi tyckte, fria fantasier och trodde vi skulle bygga ett stort
lokalt kontor i Västerås. Det var kring hösten 1985. Sedan fantiserade vi om
ett flercelligt kontor med kanske 20-25 medarbetare. Idag är vi runt 60.
Stort tack till alla som varit med och byggt Archus!
Johnnie Pettersson

”

Alex Hodge
Alexandra Ghete
Alicia Genuardi
Anders Arfvidsson
Anders Burman
Anders Nyström
Anders Rosqvist
Anders Wallin
Anders Wikström
Andreas Gårdenäs
Andreas Kristoffersson
Andreas Mallsten
Ann Granberg
Anna Ericsson
Anna Kovacs
Anette Leijon
Annette Sahlquist
Birgitta Lundgren
Björn Olsson
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Björn Sjölund
Britt-Marie Emmoth
Börje Hjerm
Camilla Edelsvärd
Carolina Abarzua Vallejos
Claes Källeskog

Det är
människorna som har
byggt Archus
Cristian Fredes Alvarez
Dan Blommengren
Daniel Sandh
David Tall

Elin Friberg
Elin Lorenzi
Elisabeth Hagströmer
Ellinor Thunarf
Erik Bruhn
Erik Englund
Eskil Lönn
Eva Trangärd
Eva-Lotta Holby
Fredrik Hagerius
Fredrik Wall
Gizella Puskas
Graciela Loscalzo de Mingo
Göran Englund
Hanna Gäfvert
Hanna Körnell
Hans-Olov Österlund
Helmut Peterle
Henrik Eriksson

Henrik Kaasgaard
Ida Nordesjö
Ingalill Nahringbauer
Ingemar Axelsson
Ingemar Persson
Jan Perrin
Jan-Olov Granberg
Jens Karmert
Jessica Nyström
Joakim Grönlund
Joanna Rokowska
Joao Melim
Johan Hagh
Johan Vestlund
Johnnie Pettersson
Jonas Englund
Karolin Drew
Kenneth Sandblad
Kenneth Wahlström
Kim Lindqvist
Lars E Persson
Lars Westerberg
Leif Karlsson
Lennart Jonasson
Lilli-Ann Molin
Lina Book
Linda Tholence

Linn Engman
Lovisa Gustavsson
Magnus Höglund
Malin Ahlgren Bergman
Marcus Sonnelid
Margareta Gelius
Margareta Löfgren
Maria Björn
Maria Lagergren
Maria Urbanek
Maria Vång
Marianne Olofsson
Marie Atthem
Marina Ilic
Mark Schultz
Martin Wentz
Mats Lövgren
Mattias Alanen
Mattias Fredberg
Micael Carlsson
Michael Larsson
Mikael Lundahl
Mikael Rosenius
Minna Talvio
Monica Olsson
Mårten Bäckman
Ola Wikström

Per Claesson
Per Jansson
Pernilla Gottberg
Peter Nilsson
Pontus Eriksson
Pontus Hellström
Pål Norén
Ramona Balsner
Ricardo Acevedo
Rickard Rotstein
Rolf Lindegren
Salman Salman
Sarah Paskota
Solveig Weiss
Sten Grass
Sven-Gunnar Dahlqvist
Therese Nyberg
Therese Sundqvist
Ulrika Blom
Veronica Pettersson
Victor Sjöberg
Viktor Kjellberg
Åsa Svedjetun
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