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Sollentuna Konstronda
den 16-17 april pågår parallellt
med Edsvik Art Fair.
http://sollentunakonstronda.se

Jörgen Martinsson
Jörgen Martinsson är född 1935 i
Malmbäck. Skulptör och målare.
Han växte upp i Malmbäck i en familj med tio syskon. Han var gesäll
i möbeltapetsering och arbetade
ett par år med möbelrenovering
och gick sedan två och ett halvt år
på Jära folkhögskola i Malmbäck.
Han utbildade sig på skulpturlinjen
på Konstfack i Stockholm 1961-64
samt på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm för professorerna Arne Jones och Asmund Arle
1964-69. Han arbetar med ironiska,
anti-skulpturer med förskjutningar
av olika former och sammansmältningar till nya former. Sedan studietiden på Konsthögskolan arbetar
han metodiskt och tyst, fri från
tidens trender och moden. Han har
utmanat tankens kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat
stillhet där tidens flöde tycks hejdat
med aska, pigment och järntråd.
Jörgen är en sökande konstnär
som med stor integritet och originalitet utforskar formens och språkets
möjligheter. Likt forskaren söker
han uttryck för upplevelser, starka
och svårartikulerade, som formar
oss och sätter gränser för våra horisonter.
Bilder i eller av aska kännetecknar hans måleri på senare år. Stora
bilder av aska och kol döljer underliggande bilder. Skulpturerna av
ståltråd återstår sedan de underliggande föremålen eldats upp. Martinsson pekar på livet som funnits
före askan och det som återstår där
elden gått fram.
Han har deltagit i ett flertal utställningar sedan 1968.
Offentliga arbeten: Sex grindar,
smide, Lantmäteriverket i Gävle,
Människa i rum, brons, utanför
Eksjö museum, Altartavla, brons,
Dalstorps kyrka, Tre väktare, järnsmide, utanför gamla lasarettet,
Sandgatan i Lund, Djurskötaren,
relief i betong, bostadskvarteret
Halden 3 i Husby, Stockholm, Mariapolikliniken Stockholm, skulptur
Täby bibliotek.
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Sollentunakonstnärer

Skulpturen, resväska

Tv. Djurskötaren, Husby, Stockholm

Sollentunakonstnärer
Bildkonstnär, objektkonstnär, född
1952 i Stockholm. Han har studerat
måleri i nio år på Nyckelviks- och
Gerlesborgsskolan, samt varit elev
för konstnären Håkan Blomkvist.
Han arbetar med objekt, samt
målar porträtt och sjöfartsmotiv.
”Mina bilder och objekt är breda
i sina uttrycksmetoder men bär
oftast på en gemensam innebörd. I
mitt måleri är Oswald, Ittern, Goehtes och Josef Albers färgteorier alltid grunden i utförandet, bildidéerna kommer, förutom porträtten, ur
den marina miljön och innehållet är
ofta kopplat till existentiella frågor.
Materialen är naturliga, egen tillverkad kaseinoljetempera på gammalt recept och olja på linneduk”.
"Staffan Tolsén är en själslig brottare och i de stora och bestämda
svepande penseldragen ligger det
en livsnerv som är hans egen livlina som bogserar honom tillbaka
till jaget innan gränserna sprängs.
Det finns ett släktskap med en
del av de tyska expressionisterna,
ibland skymtar en smak av Emil
Nolde eller Ernst Kirchner fram i
de förvrängda formerna och de lyskraftiga färgerna lockar fram starka känslointryck som ett eko från
Nietzsches filosofiska tongångar.
Som betraktare blir vi ibland tysta
vittnen till hans eftersträvan till
försoning med livets obegriplighet,
det kollektiva symbolspråket finns
där som vi alla intuitivt förstår,
exempelvis motivet som båten på
öppet och ensligt hav. Men kraften
i bilderna tänjer på alla frågetecken. Staffan visar därmed prov på
en personlig övertygelse och en tro
som han besitter och som han generöst vill dela med sig till oss andra".
Therese Holmgren, Göteborgs
Konstförening.

Staffan Tolsén

Utställningar: Names and Frames,
bildspel tillsammans med Gabriella
Markos Tolsén och Peter Lundblad.
Magiska Tomrum Vca 100 kvm
på SUM, Sollentunamässan. Lustyachter, på Statens Sjöhistoriska
Museum. Sjöfartsmuseet Göteborg:
Lustyachter 2008. Aquavision 2001,
Libyen. Verkspridning: England,
Frankrike, Ungern, Portugal, Equador, USA, Nya Zeeland och Finland.
Offentlig utsmyckning: Porträtt av
Alf Svensson och Curt Nicolin. Estetica permanent lusthus i Sollentuna.
Facebank - 31 publicerade porträtt
i PM Kompetens, tidskrifter. Krea-
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Jonas Wickman

Jonas Wickman född 1962 i Solna,
är bildkonstnär, nu verksam i Sollentuna.
Han fick sin utbildning på Grundis, Grundskolan för konstnärlig
utbildning, som var en förberedande konstskola i Stockholm under
andra hälften av 1900-talet och låg
vid Gamla Brogatan. Han studerade
på Birkagården på 80-talet och han
kom tidigt i kontakt med historiskt
måleri och hantverk genom dekorationsmåleriet.
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Jonas Wickman har jobbat med
måleri i offentlig miljö och i privata
hem sedan 1984. Detta parallellt
med konstmåleriet, vilket fått ligga
i bakgrunden till förmån för inredningarna. Dock har de två verksamheterna smittat av sig på varandra
och resulterat i en positiv symbios.
I hans måleri skönjs inspiration
hämtad bl. a. från impressionismen.
Upplösta former och ljus. Denna
fascination för impressionismen
kom tidigt att prägla bilderna där

gestalter, byggnader eller landskap
skyggt framträder ur det fördolda.
Sidor som antingen upplöses i, eller
framväxer ur ljus.
Gotland har fått låna sitt kalkljus
till bildserien av stenlador. Minnena
från den omtumlande barndomen i
Hagalund nedanför de stora blå husen under uppväxtens skolår i Solna
och området ”Blåkulla”, silas genom
dieselrök. Det är härifrån, framför
allt, Jonas Wickman hämtar känslan
i sitt måleri.

Lång Dags Färd mot Natt
7 maj - 6 juni

Människan har i alla tider haft behov av att kunna förflytta sig till olika platser: Till fots, med cykel,
bil, tåg, båt, flyg osv. Men det är inte nödvändigtvis den fysiska kroppen som måste förflyttas, även
tanken kan på sekunder färdas till andra världar och dimensioner.
Varför förflyttar vi oss?
En orsak kan vara nyfikenheten på att bekanta sig med nya platser och kulturer. Det är en frivillig
handling. Förflyttning kan också orsakas en framtvingad handling så som flykt från krig och katastrofer som hotar.
Edsvik Konsthall har bjudit in ett 20-tal konstnärer för att tolka temat “Lång Dags Färd mot Natt”. Utställningen hämtar inspiration från pjäsen med originaltiteln “Long Day’s Journey into Night” (1956)
av Eugene O’Neill.
Tillhörande bild: “Passage VI” kolteckning av Bertil Vallien.

Ellen Cronholm
7 maj - 6 juni

Rum och miljöer, samlade och bearbetade ur lika delar byggnadsspillror, ruiner, trädgårdsplaner, dataspel
och film. Fragment med ibland bortglömd eller för mig okänd funktion. Platsens patina byggs långsamt
och helt slumpmässigt upp, lager på lager, och skavs av, slits ned av människor och skeenden. Med hjälp
av byggmaterial som lim och spackel fyller jag kartonger med utsnitt ur min bildvärld där avtryckets yta på
tryckpappret bildar ett fönster där jag har valt utsikt för betraktande. I en värld fylld av föremål som tycks
gjutna har jag hittat mitt uttryck med den grafiska djuptryckstekniken där varje blad i sig är en avgjutning
av den strukturfyllda plåten.
Där lämnar jag kvar en ovisshet rörande skalan i det som betraktas. Ovissheten om skalan och den generösa svärtan i de grafiska bladen ger atmosfär och utrymme för frågor och fantasier.
Ellen Cronholm är född och uppvuxen i Sollentuna. Hon bor och arbetar i Stockholm. I februari 2015 tilldelades Ellen Cronholm tillsammans med Leif Elggren “Jordi Arkös Grafikstipendium” ur Carl-Axel Valéns
stiftelse.
Tillhörande bilder: “Nedgång” limtryck av Ellen Cronholm. “Volut” limtryck av Ellen Cronholm.

ÖPPET
Tisdag - söndag 11 - 17
ENTRÉ
100 kr
Pensionärer och studenter 80 kr
Edsvik Konstvänner
50 kr
Barn och ungdomar under 15 år
har gratis entré

ÅRSKORT
finns att köpa i receptionen
(500 kr)
Berättigar fri entré på alla utställningar i 365 dagar från inköpsdatum.
KAFÉ ALKEMISTEN
Öppet tisdag – söndag kl 11-16
Lunch serveras kl 12 – 14.

AKVARELLSALONG
11 juni - 28 augusti
För tredje året i rad presenterar Edsvik Konsthall vår populära Akvarellsalong. Publikens enorma intresse för akvarellmåleriet gör att vi har
glädjen att kunna upprepa tidigare års succé även under sommaren
2016.
En tradition vi mer än gärna värnar om för glädjen att ta emot bidrag
från dem som ägnar sig åt denna, inte helt lätta konstart. Att måla
akvarell kräver snabb reaktionsförmåga för att parera de ständiga överraskningar som färgpigmenten presenterar då akvarellen lever sitt eget
liv ända tills den torkat.
Vi välkomnar både nytillkomna och de som tidigare deltagit att lämna in
bidrag till Akvarellsalongen på Edsvik Konsthall.
Tillhörande bild: “Bedtime” akvarell av gästkonstnär Björn Bernström.

WORLD OF WATERCOLOURS

11 juni - 28 augusti

Akvarell tillhör en av de äldsta målarteknikerna som har blivit modern igen. I Sverige har
Akvarellmuseet i Tjörn, Arne Isacsson, Lars Lerin, Lars Holm, Stanislaw Zoladz,
Anders Wallin med flera bidragit till akvarellteknikens spridning.
Kineserna var först med att använda akvarellmetoden med den förekom även i det forna
Egypten och uppstod där oberoende av den kinesiska traditionen. Från egyptierna spred
sig tekniken till etruskerna. Den moderna akvarellmålningstekniken fick sitt genombrott i
England med konstnärer som Paul Sandby och William Turner. Edsvik Konsthall presenterar nu för tredje året i rad den internationella akvarellutställningen ”WORLD OF WATERCOLOURS”.
Tillhörande bild: “Ansikte” akvarell av Lars Holm.
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Minnen från Amerikaskogen
Amerikaskogen finns i Sollentuna.
Det är nog inte många som vet var
den ligger. Amerikaskogen är belägen mellan Kämpevägen och Hagvägen väster om Sollentunavägen,
i höjd med, men lite nordväst om
Edsbacka Wärdshus. Skogen fick
namnet efter en fastighetsägare,
som varit i Amerika och tjänat en
del pengar. Pengar som han sedan
spenderade på mark i Sollentuna.
Mamma plockade kantareller i
Amerikaskogen, där hon hade sina
gömställen. Med färska kantareller
stekta i smör, blev det goda smörgåsar.
I en av stugorna vid skogsbrynet växte jag upp. Ett litet trähus
med glasveranda. På tomten fanns
äppelträd och på sommaren potatisland och grönsaksodling. Vatten
fanns i en pump på baksidan och
en illaluktande tunna tömdes med
jämna mellanrum av pappa och
morfar. Mitt liv var harmoniskt och
självklart. Det var lycka för de vuxna när det kom det rinnande vatten
inomhus och även wc.

av Majken Manstad

Det fanns inte många barn I stugorna omkring, men jag hade ju min
lillebror. Jag får en skön känsla när
jag tänker på min barndom.
Som tioåring gick jag och min bästa kompis Inga-Britta till skogen.
Stillsamt och fint. Som stora flickor
gör. Kanske skulle Lasse vara där.
Vi gick till den vanliga stora stenen,
som man kunde luta sig mot. Ibland
kom han. Lasse. Han var tolv år. Ofta
hade han en yngre ointressant Ove
med sig.
Vi blev tre stycken som lutade oss

mot stenen. Det fanns en spänning
mellan oss. Ove sprang omkring
och var barnslig. Detta hände några
gånger under en sommar.
Det var sommaren med Lasse. Sedan besökte vi inte skogen mer.
Efter några år frågade min yngre
bror om jag inte ville se vilken fin
racerbana han och hans kamrater
hade gjort i skogen. Banan gick runt
i stora krökar och gupp. Lingonris
och småsly hade ingen chans. Vi såg
lite olika på fint min käre bror och
jag.
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Skogen känns liten nu. Jag har inte
haft anledning att besöka den på
många år. Men minnena finns kvar.
Grannarna hade stora tomter.
Närmaste grannens tomt var svår
att skilja från Amerikaskogen. Vår
väg var återvändsgata med gräs i
mitten. Vi fick hjälp att spänna upp
nät över vägen för att spela badminton. På en av tomterna betade kor
som vi kunde titta på. Mamma satte
ut en tom mjölkkanna på grindstolpen, när hon ville ha färsk mjölk i
den. Ibland kom fiskbilen. I förskoleåldern fick jag en vuxenvän, tant
Anna-Lisa, som hade ett piano. Jag
fick komma dit när jag ville för att
spela på det. Hon uppskattade att
lära ut grunderna. Musik fanns inte
hemma hos oss på det sättet.
Cykel med cykelkorg gällde när
vi skulle någonstans. Sollentuna
Centrum fanns inte som namn,
utan platsen hette Turebergs Torg.
När jag lärt mig cykla for vi dit på
en kilometer grusväg till ett antal
butiker som låg utspridda i olika
trävillor, som Billiga Boden.
Inga bilar fanns. Cykelhjälm
existerade inte. Vid tågstationen
hängde tågresenärerna sina cyklar
i ställningar, så de hängde lodrätt.
Rad efter rad. Det var tak över arrangemanget.
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Tåget mot Stockholm var ett stort
brunt tuffande tåg. Det gick sällan
och tog tid på sig och hade rökning-tillåten-vagnar. Det dröjde rätt
länge innan pendeltåget trafikerade
spåren. Jag tror, att det var då, stationen bytte namn till Sollentuna.
Turebergs torg fick senare namnet Sollentuna centrum och en modernare funktion. Mina skolor hette
småskolan och storskolan. Ordning
och reda. Sofielundsskolan minns
jag inte att den hette då. Barnen
kom ända från Fornboda och deras
buss luktade bondgård.
Den omtalade läraren Nils Göransson fanns på skolan. Dock inte i
vår klass. Min mamma hade haft honom och mina barn visste vem han
var. Han skrev boken ”Min hembygd
Sollentuna” som delades ut i skolorna under många år. Jag tycker att
den fortfarande är värdefull att läsa.
”Min väg” är inte längre återvändsgata och de stora tomterna
finns inte längre. Nya vägar och radhus med många barn gör skillnaden
stor. Helt naturligt.
Amerikaskogen finns fortfarande
och planer att bygga på området
finns.
Det lilla huset med glasveranda
är tillbyggt och vinden har blivit
övervåning. Där bor nu sonen med
familj. Det känns fantastiskt. De ser
på gamla svartvita bilder från förr
och vi binder ihop våra tider.

Vill du berätta din historia från Sollentuna?

Du som är medlem i Stallbackens Vänner har nu chansen att
berätta din historia eller en
episod och få den publicerad
i Forum Edsvik. Vill du hellre
skriva den som en novell? Gör
det. Det spelar ingen roll i
vilken form du skriver, men den
får högst vara två A4 och helst
kortare.
Vi kan inte ge arvoden för
material. De som får med sitt
alster i Forum Edsvik kommer
att få ett paket kaffe.
Sätt dig snarast ned och skriv.
Den grupp som bedömer och
kanske putsar din berättelse är
författaren Lennart Högman,
språkvårdaren Monica Lindström och psykologen Anders
Pettersson. Fånga tillfället i
flykten och skriv. Skicka din
berättelse till undertecknad.
Med vänlig hälsning
Jan R Nilsson
Ordförande i Stallbackens
Vänner
jan@proffs.dk

Hyr DUVSLAGET för möten och
fest med högst 55 gäster
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Chagall på Edsvik
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Utställningen ”John Lennon – A Private Collection” som enligt utställningsprogrammet skulle hållas på Edsvik Konsthall Öst den 8
augusti till 18 oktober är flyttad till kommande års program. Under
samma period visas istället ”Anticipation of a Miracle” - originalgrafik av konstnären Marc Chagall.
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Stallbackens Vänner instiftar musikpris
Mats Widlund är professor och
lärare i piano och dessutom
studierektor vid Edsberg, som är
en del av institutionen för klassisk
musik vid Kungliga Musikhögskolan KMH. Tillsammans med sina
professorskollegor Torleif Thedéen (cello) och Mats Zetterqvist
(kammarmusik) samt Stallbackens
Vänners ordf. Jan R Nilsson utgör
Mats Widlund juryn som utser
pristagare för det nya musiksti-

pendium på 5000 kr som årligen
kommer att delas ut på Valborgsmässoafton. Stipendiaten kommer
att väljas bland studenterna på

.RQVWKDOO9lVW

Sid 2: Erland Cullberg
Sid 3: Annika Heed
Sid 4: Arne Jones
Sid 5: Ingvar Jörpeland
Sid 6-9 Edsvik Konsthall
Sid 10 Novell August Blanche
Sid 11 MC Collection
Sid 12 Det händer på Edsvik
Sid 13 Konstpristagarna
Sid 14 Recension
Sid 15 Ny redaktion
Sid 16 Höstprogram
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Tomas ”Nanne” Sand
berg
12 mars - 10 april

I detta nummer:

Intervju med Henrik
Thunes
Kommunstsyrelsens
ordförande
- Jag vill fortsätta
det samarbete
med näringslivet
som startades av
Douglas Lithborn
. Ett starkt näringsliv är en nödvändi
ghet för en
framgångsrik kommun
.
Sidan 12

DUVSLAGET har full uppsättning tallrikar, glas, bestick, kastruller, serveringsfat mm.
Använd i första hand e-post för frågor och bokningar. För hyresförfrågan:
jan@agora.se Jan R Nilsson berättar gärna mer om DUVSLAGET och dess
möjligheter.
Adress DUVSLAGET: Landsnoravägen 42, Sollentuna. Det ligger mellan
Edsbergs säteri och Edsvik Konsthall.

Sollentunakonstnärer
Sid 2: Lennart Mörk
Sid 3: Stina Ekman
Sid 4: Bertil Vallien
Sid 5: Tippan Nordén
Sid 6-9 Edsvik Konstha
ll
Sid 10 Norsk konst

Sid 11 Recension
Sid 12 Intervju Henrik
Thunes
Sid 13 Roman CJL
Almqvist
Sid 14 McCollection
Sid 15 Stallbacken
Sid 16 Vårprogram

forum
EDSVIK
är en
publikation
som vill
spegla vad
som
händer
runt
Stallbacken

Medarbetare i forum EDSVIK

Tidningen utges av Stallbackens Vänner tre gånger om året.
Ansvarig utgivare: Jan R Nilsson
Adress: Stallbackens Vänner
Box 814, 192 28 Sollentuna.
Redaktion: Anders Pettersson (layout), Lennart Högman (idé och text),
Monica Lindström (språkgranskning).
Foto: Anders Pettersson och Jan R Nilsson
www.stallbackensvanner.se
Tryck: Stocken Snabbtryck AB, 2015
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Lennart Högmanpriset
Instiftat 2011

Lennart Högman inklämd och omgiven av sina välbyggda bodyguards
för kvällen, Mikael Odenberg och Dag Öhrlund.

Lennart Högmanpriset 2016
Allvar och skämt när Lennart
Högmanpriset delades ut i Sollentunas kommunhus.
Lennart Högmanpriset som årligen delas ut till en riks- och en
lokal kandidat tillföll i år generaldirektören Mikael Odenberg
och sollentunaförfattaren Dag
Öhrlund.
Priserna, 5000 kronor per pristagare, delas ut till personer som arbetat i Lennart Högmans anda helst
inom kulturfrämjande verksamhet
och folkbildning, med tonvikt på integritet, civilkurage och rak dialog.

Juryns motivering varför Mikael
Odenberg fick priset löd: ”Han har
uppvisat stor principfasthet och
stort civilkurage. Detta dokumenterades bland annat då han som
försvarsminister lämnade sin post
då finansdepartementet gjorde
nedskärningar i försvarsbudgeten,
som Odenberg ansåg felaktiga. I
efterhand har detta också visat sig
vara fallet.”
Juryordföranden Anders Pettersson ger bakgrunden till priset.
Motiveringen för Dag Öhrlund lät
så här: ”Han äger den ytterst säll-

Högmanpristagaren förre försvarsministern Mikael Odenberg, kommunfullmäktiges ordf i Sollentuna Björn Karlsson, förre pristagaren Johan Flyckt, Edsviks
konstvänners ordf Lars-Eric Holm och fd vice Vdn och Aktuelltreportern Bert
Milfors.

synta gåvan civilkurage, när han tar
sig an kontroversiella ämnen. Samtidigt bidrar han till folkbildning och
främjande av kultur, genom sitt författarskap och sin blogg och sticker
därför utanför den idag smala och
stundom trånga åsiktskorridoren.”
Juryn som delade ut priserna består av Anders Pettersson, juryordf,
Göran Collert hedersordf i Swedbank, Sofia Högman Vd, Jan R Nilsson sponsor och ordf i Stallbackens
Vänner och kommunens eget kommunalråd Magnus Ramstrand.
Dag Öhrlund uttryckte att han
kände en stolthet över att få dela
priset med Mikael Odenberg.
En person som tog sitt politiska
uppdrag på allvar och när han fann

Dag Öhrlund skänkte sina prispengar
till kvinnojouren i Sollentuna, här
representerad av Siv Gustavsson.

att hans förslag inte fick gehör avgick han.
Dag Öhrlund överraskade med
att lämna över sina prispengar till
Sollentunas kvinnojour. En mycket glad mottagare var Sollentuna
Kvinnojours
styrelseordförande,
Siv Gustavsson, som tidigare varit
politiker i Sollentuna.
Magnus Ramstrand inledde kvällen med ett kort och kärnfullt tal och
hälsade alla välkomna till Sollentuna kommun.
Anders Pettersson gav en bakgrund till prisets tillkomst. Det var
förre utrikesministern i Sovjetu-

nionen, Boris Pankin, som tyckte
att Lennart Högman var värd ett
stipendium och att detta skulle
uppkallas efter honom. Idén blev
verklighet när Johan Flyckt, Din lokaltidnings alerte reporter, tillsammans med ABF fångade det hela i
flykten. Så småningom bidrog Sollentuna kommun med en donation,
ett initiativ från förra kommunalrådets, Douglas Lithborn, sida.
Lennart Högman fick själv säga
några ord och han tog bland annat
upp 250-årsjubileet av Tryckfri-

son 2013, Johan Flyckt 2013, IngaBritt Ahlenius 2014, Anders Sahlén
2015 och Birgitta Holm 2015.
Som vanligt var det en liten illuster
grupp som samlades kring bordet,
med kommunstyrelsens ordf Henrik Thunes, fullmäktigeordf. Björn
Karlsson och Magnus Ramstrand i
täten.
Företagsledare, politiker, journalister och författare samsades väl
under kvällen.
Foto: Maria Ansir, Liv Högman, Jan
R Nilsson, Anders Pettersson

Anders Pettersson läser upp juryns motivering för Dag Öhrlund och Mikael Odenberg

Lennart Högman
priset 2017
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Var med och nominera till nästa Lennart Högman pris!!
Pristagarna skall sökas bland
dem som arbetat i författaren,
journalisten, kommunpolitikern
och förre verkställande direktören Lennart Högmans anda inom
kulturfrämjande verksamhet och
folkbildning med tonvikt på integritet, civilkurage och den raka
dialogen.
Tidigare pristagare har varit,
förutom Lennart Högman själv,
Göran Collert, Leif GW Persson,
Johan Flyckt, Inga.Britt Ahlenius,
Anders Sahlén, Birgitta Holm, Mikael Odenberg och Dag Örhlund.
I oktober uppmanar vi, genom
tidningen Vi i Sollentuna, Sollentunas invånare att nominera till
priset.
Men börja redan nu!

hetsförordningen. Det fria ordet
som alla författare, alla skribenter
borde vakta. Idag när åsiktskorridoren blir allt trängre hotas yttrandefriheten. Han tog flera dagsaktuella
exempel för att illustrera vad han
avsåg.
Med vänlig hälsning
Priserna delades ut och pengarna
Anders Pettersson
Ordförande i juryn
fördelades av den ena sponsorns Magnus Ramstrand och Henrik Thunes
anders@changemaker.nu
ordf Jan R Nilsson. Stallbackens kommunalråd i Sollentuna kommun.
Vänner har nu priser för alla konstarter: Ett litteraturpris (Lennart
Högmanpriset), två konstnärsstipendier och ett musikstipendium.
Douglas Lithborn var ju en av
grundarna till priset och en av juryledamöterna. Han gick tragiskt bort
i somras, men han hann vara med
och besluta att Mikael Odenberg
skulle få priset. Hans mamma, Alice
Lithborn, var närvarande. Både Anders Pettersson och Lennart Högman höll tacktal till mamman om
Douglas Lithborn och överlämnade
en blomsterbukett.
Spännande människor har hittills
fått priset: Lennart Högman den Från vänster Alice Lithborn, förra kommunalrådets mamma, Jan R Nilsson ordf.
förste pristagaren 2011, därefter i Stallbackens Vänner och sponsor, Gunnar Sahlin, fd riksbibliotekarie, Anders
Göran Collert 2012, Leif GW Pers- Sahlén, fd Högmanpristagare och chef för finansinspektionen samt Liv Högman.
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Michelle Nafar och Sandra Holm, Stallbackens Vänners konststipendiater 2016.

Stallbackens Vänners konststipendium:

Konststipendiaterna 2016
Stallbackens Vänner har bestämt
årets konststipendier. De tilldelas två unga lovande konststuderande vid Edsviks Konstskola.
Michelle Nafar, 23 och Sandra
Holm, 19 får 5 000 kronor vardera.
Utdelning av stipendierna sker på
sedvanligt sätt vid Valborgsmässofirandet på Edsvik.
Både Michelle och Sandra har för
avsikt att studera vidare inom konst
när de är klara med de två åren på
Edsviks konstskola.
”Jag har ritat och målat så länge
jag kan minnas och har svårt att se
mig själv hålla på med något annat i
framtiden”, säger Sandra.
”Innan jag gick konstutbildningen på Edsvik har jag främst ritat
på egen tid och lärt mig genom
att teckna av andra bilder. Genom
konstutbildningen har jag funnit
motivationen och inspirationen att
göra mer personliga verk”.
Sandra har tidigare även hållit
14

på med videoredigering och digital teckning. Hon är intresserad av
speldesign.
”Jag tog studenten på Rudbecks
Gymnasium för lite drygt ett år sedan där jag gick Estet Media. Pengarna jag får kommer väl till pass för
att finansiera mina fortsatta studier”, säger Sandra.
Michelle Nafar är uppväxt i Värnamo i Småland men flyttade till
Stockholm i juni 2015.
Hon har gått estetisk linje på
gymnasiet med inriktning Bild och
Form och har en ettårig utbildning
i Grafisk Form och Kommunikation.
”Jag har alltid tyckt om att rita
och illustrera och har haft behov av
att uttrycka mig genom det mediet
och vill såklart kunna bredda mig
inom området för att få en stabilare
grund att stå på för att kunna jobba
med något åt det hållet i framtiden”,
säger Michelle.
Konst har redan blivit något som

Sandra och Michelle ser som en viktig uttrycksform.
”Jag vill arbeta med något kreativt i framtiden, gärna med grafisk
form”, säger Michelle.
Vi frågar om de har några förebilder. Michelle svarar snabbt, Lena
Svedberg.
Stipendiatmotivering
Michelle Nafar
För hennes kreativitet, fantasi och
lust att experimentera med olika
typer av material.

Sandra Holm
För hennes komposition, hennes
bildrikedom och hennes experimentlusta.

Kristina Winiarski, Stallbackens Vänners musikstipendiat 2016

Stallbackens Vänners musikstipendium:

Musikstipendiat 2016

Årets musikstipendiat har
utsetts av Stallbackens Vänner.
5 000 kr tillfaller cellisten
Kristina Winiarski, 25 år.
Kristina har hunnit med mycket
trots sin unga ålder. Hon har både
spelat och studerat på flera platser
i världen.
”Det har bara blivit så. Jag har
följt med mina föräldrar när de rest
och då studerat eller spelat där vi
bott. Min pappa är utrikeskorrespondent i Ryssland och USA”, säger
Kristina.
Kristina började spela cello som
6-åring. Hon har varit solist med ett
flertal orkestrar internationellt, bl
a med Zagrebs Filharmoni i Kroatien, National Symphony Orchestra
i Washington DC, USA, National
Philharmonic i Maryland, USA och
St Petersburgs Statliga Symfoniorkester i Ryssland.
”När jag var sexton år flyttade jag
till Kroatien på eget bevåg, där jag

träffade en musiklärare som tyckte
jag kunde vara med i hans klass.
”Så jag blev kvar där i två år”, säger
Kristina.
Kristina har ett stort intresse för
kammarmusik och har regelbundet
deltagit i festivaler, bl a Lyckå Kammarmusikfestival i Blekinge, ”Next
Generation Festival Bad Ragaz” i
Schweiz, ”Copenhagen Summer
Festival” i Köpenhamn, ”Lienzo
Norte Festival” i Avila, Spanien,
samt ”Bengt Forsbergs Kammarmusikfestival” i Allhelgonakyrkan i
Stockholm.
Hon har mottagit stipendier från
Kungliga musikaliska akademien,
Sandrews Stipendiefond och Frimurarorden i Stockholm, samt vunnit
en rad utmärkelser vid tävlingar
i Sverige, Danmark, Estland och i
USA.
Kristina har deltagit i mästarkurser för Torleif Thedéen, Reinhard
Latzko, Anner Bylsma och Dmitri

Stipendiatmotivering
Kristina Winiarski
Hon är en av landets mest begåvade klassiska instrumentalister. Hennes spel kännetecknas
av en virtuos teknik och stark
uttryckskraft.

Ferschtmann, och studerar fr o m
hösten 2011 på Musikhögskolan i
Zagreb, och vid Internationella musikakademien i Liechtenstein för
professor Valter Despalj.
”Jag vill studera vidare och ta en
masterexamen. Det kan jag göra
här på Kungliga Musikhögskolan på
Edsbergs slott”, säger Kristina.
Hon kommer förmodligen att åka
utomlands igen när tillfälle ges. Det
gäller att vara på topp eftersom
både krav och konkurrens är hårda
om man ska kunna försörja sig inom
symfoni- och kammarmusik.

KMH

Kungliga Musikhögskolan

Vårens kulturutbud
Stallbackens Vänners
verksamhet
En förening vars syften är att
stödja stallbacksområdets kulturella institutioner och föreningar, men
främst Edsvik konsthall.
Två konstnärsstipendier delas
årligen ut till lovande unga förmågor, ett musikstipendium till en
ung studerande på musikhögskolan och ett litterärt stipendium
genom bidrag till Lennart Högmanpriset med tonvikt på civilkurage,
rak dialog och integritet.
Föreläsningar äger rum varje
månad.
En tidning - Forum Edsvik - ges
ut 3 - 4 ggr per år samt
en skriftserie om Sollentunas
historia och konst.
Majbrasan och valborgsmässofirandet på Stallbacken svarar
föreningen för.
Den egna föreningsstugan, som
ligger på området - Duvslaget - har
kök och alla faciliteter och hyrs ut
för fester upp till 55 personer. För
hyresförfrågan: jan@agora.se

Föreläsningar mm
14 april
”Från idyll till kaos: Svensk finansmarknad 1985-95”. Föreläsare
Anders Sahlén, fd generaldirektör
för Finansinspektionen, mottagare
av Lennart Högmanpriset.
20 april
Årsmöte Stallbackens Vänner kl
19.00. Duvslaget, Stallbacken.
30 april
är det sedvanligt Valborgsmässofirande på Stallbacken.
19 maj
”Varför är pengar så viktigt för
många höjdare?” Ekonomireportern på Dagens Nyheter och författaren Birgitta Forsberg förklara
drivkrafterna i näringslivet. Birgitta
har mottagit priset ”Årets journalist” 2005 och 2014. Har bl a utgivit
”Svenska miljardärer” (Lind & Co,
2012).

EDSBERGS KAMMARORKESTER
under ledning av Mats Zetterqvist
lördag 9 april kl 19 Ytterjärna
kulturhus och söndag 10 april kl
18 Vantörs kyrka atterberg....
Solister Ida Tunkkari, violin Maria Winiarski, viola - Kristina
Winiarski, violoncell.
Verk av Atterberg, Pettersson och
Rosenberg.

Chopinmaraton!
13 april 19:00 Edsbergs slott
24 etyder framförs av Edsbergs
pianostudenter Emma Johansson,
Christopher Hästbacka, Thomas
Rudberg, Pontus Carron, John Nalan, Olof Wallner, Bohumír Stehlik
och Daniel Hormazábal Cortés.

EDSVIKS KONSTVÄNNER
7 april kl 13.00 Bonniers Porträttsamling på Nedre Manilla,
Djurgården.
12 maj kl 13.00 i Masreliezrummen på Salviigränd i Gamla stan.
9 juni kl 13.00 på Ulriksdals slott
med orangeri och picknick.

Sovjetiska motorcyklar!

Bli medlem i Stallbackens Vänner
Så här blir du medlem i Stallbackens Vänner: Sätt in 150
kronor på
plusgiro 460 40 96-0
Ange alltid namn, adress och
mejladress.
För ytterligare medlemmar i
hushållet betalar man 50 kr
kronor per person.

Från Edsviks Vänners besök i Filmstaden 24 februari.

André Wachholz på MC Collection
Lördagen den 16 april kl. 14.00
Visste du att världens största
Motorcykeltillverkare låg i forna
Sovjetunionen?
Välkomna till föreläsningen om allt
du behöver veta om tunga sovjetiska motorcyklar.
Föredraget tar ca 1 timme och
ingår i ordinarie entré.

