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Ylva Maria Thompson Sollentunakonstnärer

Ylva Maria Thompson, född 1960 i 
Stockholm, uppvuxen i Rågsved, är 
konstnär och TV-programledare. 
Hon bor numera i Sollentuna. Hon 
är mest känd som presentatör för 
erotiska filmer i TV-programmet 
Tusen och en natt som sändes på 
TV1000 med början 1991, samt för 
sitt konstverk Anonyma exhibitio-
nister, där hon gjutit av 100 svenska 
kvinnors könsorgan.     Hon arbetar 
i olika tekniker i sitt måleri; olja 
på duk, akryl, slagmetall, akvarell, 
osv. Den enda viktiga regeln är att 
använda ljusäkta konstnärsfärger, 
syrafritt papper, duk av hög kvalitet 
- kort sagt material som garanterar 
att konstverket bevaras för framti-
den.

Hennes skulpturer är i allmänhet 
i armerat stengips eller venetiansk 
massa som patineras för att likna 
olika sorters metaller. Arbetar även 
i betong och kallgjutna metaller. 

Konstens roll idag är att ställa de 
frågor som annars inte blir ställda. 
Som inte får plats någon annan-
stans. Ylva Maria Thompson har 
gått i flera konstskolor samt läst 
psykologi, filosofi, lingvistik och 
konstvetenskap. Kom ut med no-
vellsamlingen Q-kar 2009. 

"Jag har inte skrivit någon dok-
torsavhandling än så det har jag 
kvar att knåpa ihop. Det svåra är att 
välja ämne, men det blir nog något 
i gränsområdet mellan genusteori 

och konstvetenskap."
Om kampen för den fria sexuali-

teten: "Om det inte vore lite motigt 
vore det inte värt det. Det ligger 
inte för mig att glida fram, jag vill 
ha något att brottas med. Men jag 
kan tycka att det är synd att vi inte 
kommit längre vad gäller mansrol-
len. Den är på många plan mycket 
mer förtryckande och fyrkantig än 
kvinnorollen är. Det var ett enormt 
privilegium att växa upp under en 
tid då det fanns preventivmedel 
och som var influerad av Simone 
de Beauvoir och andra feminister. 
Man kunde bestämma över sin egen 
kropp.”

Hennes motto är: Huvudsaken är 
att man har trevligt.



Monica HöllSollentunakonstnärer

Född i Västerås 1960 och bor och 
arbetar i Överby, Sollentuna. Hon 
började sin konstnärliga utbildning 
1980-82 vid Västerås konstskola, 
därefter gick hon 1982-84 på Ger-
lesborgs målarskola, Stockholm. 
1984-85 var Monica Höll vid École 
National Supérieure des Beaux 
Arts, Paris och 1985-90 Kungliga 
konsthögskolan i Stockholm.

Monica Höll arbetar med måleri, 
skulptur och installationer. Hon an-
vänder sig av olja, kol, och akryl på 
duk, gör teckningar på papper eller 
vägg och reduceringar med maskin-
slip.

Monica Hölls konst präglas i stor 
utsträckning av det oväntade. In- 
tuition och rörelsens linjespel är 
lika viktigt som samspelet mellan 
teckningen och måleriet.

Motiven kan vara tagna ur dagens 
händelser.

Hennes installationer är gigantis-
ka målningar eller teckningar där 
mer eller mindre vanliga målningar 
eller skulpturer går in i helheten 
och du som betraktare står mitt i 
konstverket.

De senaste fem årens stora utställ-
ningar har varit 2014 Blue Lagoon 
Black, Örebro Konsthall, 2010 SIM 
Reykjavik, Iceland Tropical Iceland 
(group), 2010 Aboa Vetus & Ars 
Nova Turku Finland (group), 2010 
Konstforum Norrköping, 2009 Kul-
tur Forum ”3xTwist” Dans: Danny 
Anatta, Koreograf: Efva Lilja och 
2009 Galleri Niklas Belenius ”Crazy 
Drawing Room” Stockholm.

Hon är rikligen belönad med kul-
tur- och arbetsstipendier och upp-
drag.

”I hennes senaste utställning är 
det åter färg, färg, form, rörelse 
och sinnlighet.”
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Född 1971 i Sollentuna, är skulp-
tör samt installations- och video-
konstnär.

Linnea Jörpeland utbildade sig på 
Konstskolan Idun Lovén i Stock-
holm 1991–93 och på Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm 1994–
99.

Hon är bosatt och verksam i Sol-
lentuna. Linnea Jörpeland är dotter 
till konstnären Solbritt Forsling Jör-
peland.          

Två skulpturer i brons av konstnä-
ren Linnea Jörpeland är placerade 
i Haninge kulturhus, som invigdes 
den 12 december 2002. I foajén 
finns verket Fotvänlig (2002), en 
skulptur av två nakna fötter med en 
blomma mellan tårna på ena foten. I 
ett av fönstren på bibliotekets barn- 
och ungdomsavdelning med utsikt 
mot skogen, står Nigning, det är en 
kjol i tre delar i rörelse nedåt, mot 
marken. "Ett tillskott av lekfullhet 
och sinnlighet för kulturhuset", en-
ligt Haninge kulturhus. Skulpturen 
Nigning (2002) är i litet format och 
gjuten i brons. "Skulpturen förmed-
lar ett nästan filmiskt ögonblick då 
de tre delarna inte tycks vara olika 
utan snarare sekvenser i en rörel-
se." 

I samband med utställningen på 
Vetlanda konstmuseum våren 2006 
skrevs: "Linnéa har sedan hon gick 
ut Konstakademien -99 redan hun-
nit etablera sig och hennes uttryck 
har vi lärt oss att känna igen. Här 
finns en ovanlig och frigörande 
humor och ett allvar som möts och 
ställs samman i enkla formrena 
skulpturer. Purism och humor är vi 
inte vana vid att möta i ett och sam-
ma konstverk. Den formrena skulp-
turen brukar vara både asketisk och 
sträng till både form och innehåll. 
Att den går att förena med en ifråga-
sättande underfundig humor med 
en förankring i vardagliga situatio-
ner är många gånger omtumlande." 

”Gestaltningen av Skeenden från 
2009 är ett samarbete mellan 
Sundsvalls kommun och Statens 
konstråd. Alla tre verken är gjorda 
i brons som endera målats eller pa-

tinerats för att få fram önskad färg. 
De är medvetet placerade direkt på 
marken och inte på sockel så att de 
ska bli en påtagligare del av miljön 
och de människor som rör sig i om-
rådet. En sockel hade skapat en för 
konstnären oönskad distans mellan 
till exempel kattmannen i verket 
Mötet och de förbipasserande.”

Mailis Stensman skrev i förordet 
till en utställning i Växjö konsthall: 
”Hennes skulpturer är oftast fin-
stilta, så långt borta från det bom-
bastiskt monumentala som möjligt. 
De har en vänlighet, en mjukhet 
och hela tiden ett stilla leende som 
smittar av sig. Man blir glad, får 
hjälp att se, se mer.”

Linnea Jörpeland har bland annat 
ställt ut på Galleri Mejan på Kung-
liga Konsthögskolan på Skeppshol-
men och Galleri Angelika Knäpper.Mötet, inre hamnen i Sundsvall.

Gryning, inre hamnen i Sundsvall.

Linnea Jörpeland Sollentunakonstnärer

Tätt intill, brons, Östra Gymnasiet, Skogås, Huddinge kommun.

Nigning i Skogås
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   ÖPPET:
     TISDAG - SÖNDAG  11.00 - 17.00

Telefon:  08

 
      

      För mer info: www.edsvik.com 

      Kontakta gärna konsthallen:

    08 -92 05 00

GUIDAD VISNING

 

information@edsvik.com

Förboka din visning!

Visning  på vardagar (tisdag -fredag):
1200 kr + entréavgift  (tider mellan 11.00-17.00)

Visning på helgdagar samt utöver ordinarie öppettider: 
2.200 kr + entréavgift (tider mellan 11.00 – 17.00)

Om du önskar visning utanför våra ordinarie öppettider 
- ta gärna kontakt med konsthallen för vidare 

information samt prisuppgifter.

EDSVIK KONSTHALL

MÅNDAGAR STÄNGT.

Entré            100:-
Pensionärer/studenter            80:-
Årskort            500:-
Ungdom (under 15 år)     Fri entré

www.edsvik.com  Landsnoravägen 42 . Sollentuna

THOMAS QVARSEBO
14 januari – 19 februari

KONSTHALL ÖST I och II

THE WROCLAW 
SCHOOL OF 
PRINTMAKING 
14 januari – 5 februari

KONSTHALL VÄST

EVA BJÖRK HAMNE
25 februari – 19 mars

KONSTHALL ÖST I

LINIA, TEXTURA et  FORMA
25 februari – 19 mars
KONSTHALL ÖST II

HELENA TROVAJ
25 mars – 16 april

KONSTHALL ÖST I

FUNDERINGAR
BORIS CULJAT
25 mars – 16 april
KONSTHALL ÖST II

EDSVIK ART FAIR
21 april – 23 april

KONSTHALLÖST I, II och VÄST

BROAR
SOLLENTUNA SKOLOR
26 april – 7 maj

KONSTHALL ÖST I och II

(med reservation för ändringar)
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Roy Andersson född 1943 i Göte-
borg, fick sitt genombrott med sin 
första långfilm En kärlekshistoria, 
(1970) som blev både en kritiker- 
och publiksuccé. Hans nästa film 
Giliap (1975) blev betydligt sämre 
bemött, vilket fick Roy Andersson 
att dra sig tillbaka från långfilmen. 

Under de följande 25 åren ägnade 
han sig åt att regissera reklamfilm. 
Inom det området blev han fram-
gångsrik och uppmärksammad. 
1981 grundade han Studio 24, ett 
oberoende filmbolag och en studio 
i centrala Stockholm.

Hans långfilmer är ett slags tablå-
er. Eller akter som i en pjäs. Detta 
filmspråk blev det karaktäristiska 
för de egensinniga och uppmärk-
sammade filmerna i den trilogi av 
långfilmer som han gjorde under 
2000-talet. Den första filmen i tri-
login är 

Sånger från andra våningen 
(2000). Den vann bland annat fem 
Guldbaggar och jurypriset i Cannes. 
De följande filmerna i trilogin är 
Du levande (2007) som bland an-
nat erhöll pris i Schweiz för bästa 
bidrag i fantasykategorin och En 
duva satt på en gren och funderade 
på tillvaron (2014). Den senare till-
delades – som första svenska film 
– Guldlejonet vid Filmfestivalen i 
Venedig 2014 och pris för bästa 
komedi vid Berlinfestivalen samt 
nominerades för bästa utländska 
film inför Oscarsgalan.

2001 promoverades han till he-
dersdoktor vid Göteborgs universi-
tet. 

Det råder Roy Andersson-feber 
i USA. Hans senaste film En duva 
satt på en gren och funderade över 
tillvaron har fått lysande kritik från 
flera tunga recensenter. "Om du 
bara ser en enda film i sommar, se 

Lennart Högmanpriset
    Instiftat 2011

Två profiler i svensk kultur och debatt
Roy Andersson får nationella Lennart 
Högmanpriset för 2017

Motivering
Författaren Linda Skugge får 
priset för sin oräddhet att ta upp 
kontroversiella ämnen i kröni-
kor och böcker. Hon har alltid 
gått sin egen väg, vilket ytterli-
gare förstärker skälen till att hon 
tilldelas Lennart Högmanpriset

Motivering
Han har i sina långfilmer, som 
är ett slags tablåer, slagits mot 
orättvisor, dumheter, förlju-
genhet, lögner och för vardags-
människan. Han har konsekvent 
följt sin egen linje i film efter 
film samt i ett par böcker. Trots 
kritik under olika perioder (från 
recensenter till Ingmar Berg-
man, som en gång ansåg att han 
borde sluta göra film,) har han 
rakryggat och pedantiskt fort-
satt bygga varje film efter sin 
egen idé.

Linda Skugge, född 1973 i Bromma, 
är författare och krönikör. Stude-
rade vid Poppius journalistskola 
1993. Samtidigt började hon skriva 
krönikor varje vecka i Expressen. 
Har även arbetat med ett antal 
TV-program på ZTV. 1999 medver-
kade hon i den omskrivna feminis-
tiska antologin Fittstim. Debut 2006 
som romanförfattare med Ett tal till 
min systers bröllop. Linda Skugge 
har skrivit för Expressen, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet, Amelia 
med flera tidningar. Våren 2014 
mottog Linda Skugge ett stipen-
dium ur Stina och Erik Lundbergs 
stiftelse, Svenska Akademien. Hon 
vann Blog Awards 2008. Sedan au-
gusti 2012 är hon även producent 
på Teater Brunnsgatan Fyra. Skugge 
är bosatt i kommunen. Sollentuna 
figurerar i hennes bok Akta er killar 
här kommer Gud! Och hon är jävligt 
förbannad.

Linda Skugge får loka-
la Lennart Högman-
priset för 2017

den här", skrev exempelvis Time 
Out, och kallar filmen "obeskrivligt 
vacker". The Village Voice skrev att 
Andersson mycket väl kan vara värl-
dens främste filmskapare just nu, 
och flera recensenter tyckte också 
att filmen var årets absolut roligas-
te. Samtidigt hyllades Andersson 
med en retrospektiv utställning på 
Museum of art and design i New 
York, som pågick under 2015.

Lennart Högmanpriset delas ut i 
februari 2017



Två unga kvinnor bedöms som 
unga konstnärliga framtidslöf-
ten.
Två kvinnor som funderat mycket 
på hur de vill att deras liv skall ge-
stalta sig. Båda har hittills prövat 
sig fram och nu tror de att de hittat 
rätt spår för framtiden. Två ödmju-
ka blivande konstnärer berättar om 
sina liv, Miriam Röstlinger Goldkuhl 
från Linköping, 28 år, och Sandra 
Fransson från Luleå, 29 år.

Båda har ritat och målat sen de 
var små, men Miriam sysslade, när 
hon blev äldre, mest med teater. 
Det gör hon fortfarande som skå-
despelare och teaterpedagog. Hon 
har verkat i fria grupper i Norrkö-
ping. Hon har genom åren försörjt 

Stallbackens Vänners konstpristagare för 2017     

...och musikpristagare

Sandra Fransson och Miriam Röstlinger Goldkuhl (th)

sig genom ströjobb. Miriam menar 
att olika känslor kommer fram ge-
nom olika uttrycksmedel. Först i år 
har hon gjort en riktig satsning på 
konst. Hon vill främst lära sig. Hon 
är ödmjuk och säger: ”Jag kan ju 
ingenting.”

Jenny Augustinsson, 24 år, född i 
Linköping och studerade i Norrkö-
ping. Hon spelar viola. Hon tog sin 
Kandidatexamen våren 2015 vid 
Norges Musikhögskola, Oslo. Hon 
går nu sin Masterutbildning vid 
Kungliga Musikhögskolan, Edsberg 
för professor Malin Broman. Hon 

har spelat med Norrköpings symfo-
niorkester, Linköpings symfonior-
kester och Lyckå kammarorkester. 
Hon har turnerat med olika en-
sembler i Tyskland, Storbritannien, 
Danmark, Norge och Sverige. Hon 
är bland annat violast i The Scandi-
navian String Quartet. Ensemblen 
utsågs till Årets Stipendiater på 
Sandviken kammarmusikfestival 
2015. Hon vikarierar regelbundet 
i svenska kammarorkestern, Öre-
bro. Musica vitae i Växjö. Ledamot 
av kårstyrelsen i KMH. På fritiden 

brygger hon öl med sin sambo.
Prissumman är på 5 000 kronor.

Hon är en synnerligen begåvad 
och mångsidig musiker. Hon be-
härskar den solistiska repertoa-
ren för viola och odlar sitt stora 
kammarmusikaliska intresse i 
en mängd olika konstellationer. 
Hennes spel kännetecknas av 
lyhördhet och en varm sångbar 
ton.

Motivering:

Juryns motivering för Miriam 
Röstlinger Goldkuhl: Hon får sti-
pendiet för att fördjupa sina kun-
skaper inom bildkonst och för att 
fortsätta att undersöka och expe-
rimentera med färger och former.

För Sandras del gäller bara al-
pin skidåkning. Nästan. Hon har 
varit skidlärare i USA, Australien, 
Schweiz, Frankrike och Japan. Sen 
ville hon bli vuxen. Studerade Hotel 

Management. En vändpunkt i hen-
nes liv var när hennes bror, även 
han utförsåkare, omkom i en lavin 
i Chile. All hennes konst beskriver 
alpin skidåkning. Alla hennes mål-
ningar är gjorda i mosaik och akryl. 
Hon har en hemsidasida som är en 
hyllning till brodern – safepassion.
se – dit hon skänker sin konst. 

Juryns motivering för Sandra 
Fransson: Hon får stipendiet för 
hennes stora intresse och nyfi-
kenhet inom bildskapandet, för 
en säker hand och stark vilja att 
laborera med bilder.

Miriam och Sandra går på Edsvik 
konstskola och de får 5000 kronor 
var som stipendium.
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Vid den sköna Edsvikens stränder...
Om Malla Silfverstolpes åtta år äldre 
halvsyster Gustava som uppenbarligen 
var betydligt mer kulturellt kunnig än 
sin lillasyster. Boken ger också en bild 
av hur en människa utplånar sig själv. 
Dessutom innehåller den en samman-
ställning av händelser i Sollentuna som 
är av rikshistoriskt intresse.

”Välskriven, med en historisk intressant 
beskrivning av 1800-talets romantiska 
period.” F.d. riksbibliotekarien Gunnar 
Sahlin.
”Strålande, lysande!” Kommunanti-

Sollentunakonstnärer
från August Malmström 

till Ellen Cronholm
av Lennart Högman och Anders Pettersson

August Malmström, Harry Martinson, Arne Jones, Lars Stenstad, Erik Cedervall, 
Erland Cullberg, Lennart Mörk, Jörgen Hammar, Jörgen Martinsson, Ingvar Jörpeland, 

Bertil Vallien,  Ulla Rosendahl, Leif  Bolter, Tippan Nordén, 
Marianne Sundberg, Bo Andersson, Eberhard Höll, Stina Ekman, 

Staffan Tolsén, Annika Heed, Eva Källman, Ylva Maria Thompson, Monica Höll, 
Jonas Wickman, Johan Thurfjell, Linnea Jörpeland, Annika Nordeskiöld, Ellen Cronholm

Sollentunakonstnärer
Från August Malmström 

till Ellen Cronholm 
28 kortfattade porträtt av konst-
närer som fötts, vuxit upp, bott 
eller verkat i Sollentuna.

”Igår fick jag boken i brevlådan, 
mycket intressant
läsning. Tack!” Anna-Stina Alsén.
”Magnifik skapelse. Jag är impo-
nerad.” Ingrid Cedervall.
”En sådan här skrift måste vi 
också göra.” Gunilla Niss, politi-
ker Österåker

En friherres sociala slalomresa 
i den ädla världen 

Boken handlar om sollentunabon Wilhelm von Essen, friherre, 
byråchef, överingenjör, ordförande i Statens stålbyggnads-
kommitté, centerpartiets tidigare gruppledare i Sollentuna och 
mångårig ordförande i Stallbackens Vänner. Han var Stallbackens 
Vänner. Wilhelm von Essen är en stor personlighet, men framför 
allt är hans liv mångfacetterat. Wilhelm är en aristokrat. Sina an-
förvanter kommer han ständigt tillbaka till när han berättar om 
sig själv.

Böcker och skrifter

STALLBACKENS VÄNNER

Stallbackens Vänner ger ut 
en skriftserie om Sollentunas 
historia, konst och litteratur. 
Hittills har tre skrifter kom-
mit ut. 

Nr 1 Vid den sköna 
Edsvikens stränder

Nr 2 Sollentunakonstnärer

Nr 3 En friherres sociala 
slalomresa i den ädla 
världen

Skrifterna finns att köpa 
vid de träffar föreningen 
har eller hos ordföranden i 
Stallbackens Vänner Jan R 
Nilsson 
Tel: 070-727 10 10.
Mejl: jan@proffs.dk 
Skrifterna kostar 100 kr/st.

kvarien Olof Svanberg.
”Språket är klart och koncist och därmed blir texten lättläst.” 
Konstvetaren Monica Lindström

•••

•••

”Jättebra!”
Wilhelm von Essens dotter 
Anna.



forum 
EDSVIK

är en 
publikation 

som vill 
spegla vad 

som 
händer 

runt 
Stallbacken

DUVSLAGET har full uppsättning tallrikar, glas, bestick, kastruller, serve-
ringsfat 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.

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

Hyr DUVSLAGET för möten och 
fest med högst 55 gäster

forum EDSVIK
STALLBACKENS VÄNNER

kultur

samhälle

debatt

Nr 2 - 2015

Chagall på Edsvik
Utställningen ”John Lennon – A Private Collection” som enligt ut-
ställningsprogrammet 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” - originalgra-
fik av konstnären Marc Chagall.

I detta nummer
            Sollentunakonstnärer

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

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 Musikhögsko-
lan KMH. Tillsammans med sina 

professorskollegor Torleif Thedé-
en (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 Valborgs-
mässoafton. Stipendiaten kommer 
att väljas bland studenterna på 
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Vi är många som imponerats av 
Edsviks Konstvänners utflykter. 
Kvinnorna bakom arrangemangen 
är Ulla-Britt de Marchi och Kerstin 
Möller. Jag har fått förmånen till en 
pratstund med Ulla-Britt. 
    Vad är syftet med mötena och 
utflykterna?  Att kunna besöka in-
tressanta platser som man inte har 
tillträde till som privatperson, sva-
rar Ulla-Britt. 
    Det här fordrar ju ett stort kon-
taktnät till intressanta personer 
som kan öppna dessa dörrar. Därför 
är det spännande att få veta lite om 
Ulla-Britts bakgrund. Hon säger 
bland annat att ”visningarna och 
utflykterna är lite av en yrkesska-
da. ”Hon och hennes familj bodde 
i Sollentuna i 30 år. Numera bosatt 
i Ulriksdal. Blev hedrad med HMK 
medalj av 8:e storleken 2005 för 
förtjänstfulla insatser vid Ulriksdal 
och Haga slott samt Djurgården.
    Hon kommer från näringslivet 
där hon var platschef för ett in-
ternationellt shippingföretag. Ett 
minne från den tiden är när hon 
kontaktades av Liss Eriksson, bild-

De ser till att du får se 
det inga privatpersoner får se

huggaren. De skulle forsla en gips-
staty i originalstorlek till Bergmans 
konstgjuteri. Det var Fågelmannen, 
en av Liss Erikssons mest kända 
skulpturer. Det är inte en liten pjäs 
och vägen till ateljén där Fågelman-
nen formats var smal och dit kunde 
inga stora fordon ta sig. De hade 
vilda fantasier om att med helikop-
ters hjälp lyfta ut Fågelmannen och 
luftvägen forsla den till Bergmans 
konstgjuteri. Men det blev för dyrt.  
Istället fick Liss Erikssons figur de-
las i lagom stora bitar för att kunna 
förflyttas med mindre fordon. Liss 
Eriksson var inte glad åt detta. 
    Ulla-Britt de Marchi blev så små-
ningom byråsekreterare vid Ulriks-
dals slott med allt vad det innebar 
som t ex PR, ansvarig för visning-
arna av slottet och Ulriksdals slott-
skapell. Det sistnämnda jobbar hon 
fortfarande med.  
    Senare sammanfogades Kungl. 

Djurgårdens Förv. inkl. Fjäderhol-
marna med Haga och Ulriksdals 
slottsparker, vilket innebar nya ut-
maningar som ny evenemangschef 
med ansvar för sportevenemang 
som t ex Stockholm Marathon, 
konserter, filminspelningar m m. 
Även arrangemang av interna kon-
ferensresor. Hon minns speciellt en 
resa till Helsingfors och Sveaborg. 
Fästningen hade vissa likheter med 
Beckholmen på Djurgården och var 
därför ett intressant mål på resan. 
Hon tog kontakt med Silja Line. 
Inkvartering medelst hytter samt 
beställdes egen buss med guide för 
en stadsrundtur för ca 30 personer 
i Kungens tjänst. Överresan gick 
utmärkt.
   På morgonen vid kajen stod en li-
ten finsk kvinna med en skylt: Kungl. 
Djurgårdens Förv. Det första hon 
säger till Ulla-Britt är: ”Vilken färg 
har bussen?” Ulla-Britt (tänkte vad 

svarar jag på detta – det borde väl 
damen veta…) replikerade: ”Vi har 
ju beställt en egen buss…” Missför-
ståndet var uppenbart. Men finskan 
visste på råd: ”Vi tar spårvagnen.” 
De gjorde så. ”Men hur gör vi med 
betalningen”, frågade Ulla-Britt. 
”Det går inte att ordna med så 
många människor,” sa guiden ”Om 
det kommer en kontrollant då?” 
”Det får vi se då ”sa finskan. Och hon 
guidade sällskapet på ett charmant 
sätt och talade om kriget och olika 
händelser. Då upphov en passagera-
re, kanske en krigsveteran, sin röst: 
”Så var det ju inte.” och det blev en 
livad diskussion i spårvagnen.
    Ja, till sist kom de fram till bergs-
kyrkan och dit hade arrangören 
äntligen ordnat en buss till färjan 
över till Sveaborgs fästning.
    Där har ni kanske förklaringen till 
varför Ulla-Britt och Kerstin lyckas 
så väl med sina utflykter.

Ulla-Britt de Marchi en humoristisk och kompetent utflyktsledare.



Genmäle: 

Framtiden för Duvslaget
I förra numret finns en artikel av Len-
nart Högman som handlar om Duvsla-
get och vad som händer där. Jag påstås 
tala med kluven tunga och förväntas 
svara på ett antal frågor. Jag vill med 
dessa rader ge min kommentar till det 
hela.

Sollentuna kommun har under 25 år 
upplåtit byggnaden Duvslaget till för-
eningen Stallbackens vänner, för att de 
som ideell kulturförening önskat bedri-
va kulturverksamhet där. De kulturella 
aktiviteterna är idag i princip borta. 
Lokalen är ofta igenbommad utom de 
kvällar den är uthyrd till fest. Vi väljer 
nu att inte automatiskt förlänga avtalet 
utan gör en ordentlig analys för att öka 
möjligheten att få in verksamhet som 
tillför området mervärde både för Sol-
lentunabor och besökare.  

Föreningen Stallbackens vänner tar 
in hyresintäkter, enligt egna uppgifter, 
på cirka 100 000 kr per år genom att 
hyra ut kommunens fastighet. Pengar 
som man säger går till kulturen i kom-
munen. Vi i kultur- och fritidsnämnden 
har inte sett någon redovisning för hur 
dessa pengar fördelas. Sollentuna kom-
muns kostnader för Edsviksområdet 
ligger på cirka 10 miljoner kr per år. 

Fakta om branden i Duvslaget 2009: 
Föreningen Stallbackens vänner an-
svarade för skötsel av Duvslaget och 
hade förstås en ansvarsförsäkring som 
täckte återuppbyggnaden. Försäkrings-
bolaget erbjöd sig att återuppbygga 
byggnaden med enklast tänkbara ma-
terial. Sollentuna kommunen beslöt då 
att investera 500 000 kr extra för att få 
ett genuint timrat hus med fjärrvärme 
och klinkergolv och bra utrustning i 
köket. Dessutom ersatte kommunen 
föreningen för självrisken.

Jag vill som ordförande i KFN vara 
med och föra en dialog med Stall-
backens Vänner, såväl som med andra 
ideella föreningar, för att se vilken 
samarbetsform som vi kan hitta för att 
utveckla Edsviksområdet. Låt oss inte 
ge ett betyg på slutresultatet innan vi 
är ens halvvägs komna av den tid som 
återstår innan nuvarande avtal upphör.

Magnus Ramstrand, KD Ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden

Replik: 

    Men Ramstrand SVARAR ju inte på 
mina påståenden utan fortsätter att 
tugga på de insinuationer han sprider 
genom lokaltidningarna. Jag frågar 
Ramstrand hur det är med sanningen i 
ett antal frågor och här svarar han inte 
på någon. 
    Jag påstår att det var en lögn att det 
var en enig nämnd som tog beslutet 
innan delgivningen kom. Delgivningen 
kom 31 maj. Nämnden tog beslut 15 
juni. 
    Mitt påstående att Ramstrand vill 
socialisera och kommunalisera områ-
det måste vara korrekt eftersom det i 
delgivningen klart och tydligt står att: 
Kommunen skall bedriva verksamhet i 
lokalen. Se även kopia på delgivningen 
nedan

Ramstrand hyllar Högman för hans 
stora kulturgärningar i Sollentuna samt 
hans civilkurage och raka språk.

Ramstrand påstod i tidningarna att 
han fått uppdrag av fullmäktige att se 
över hur Duvslaget inom Edsviksområ-
det skall utvecklas. Det finns inte ett ord 
om detta i något fullmäktigeprotokoll. 
    Ramstrands påstår att man vill dis-
kutera hur Duvslaget skall drivas och så 
lägger han till kommunalt, privat eller i 
föreningsform. Se svaret på föregående 
fråga och läs delgivningen.   
    Slutligen utmanades Magnus Ram-
strand till en debatt om Duvslaget och 
kulturen i Sollentuna. Den handsken 
vågar inte hr Ramstrand ta upp. Har av 
Ramstrands kollegor i nämnden hört 
att han är ”rädd” för mig. Varför det? 
Om han inte har dåligt samvete.
     Varför väljer du att enbart berätta att 
kommunen bidrog med 500.000 kr. Vi 
har fått uppgifter av tjänstemän att det 
handlar om 100.000 kr. Stallbackens 

Vänner har betalt omkring 3 miljoner 
kronor för uppbyggnaden eller 85 % av 
uppbyggnings- och investeringskostna-
derna. Hade inte Stallbackens Vänner 
byggt upp det nya Duvslaget med för-
säkringspengarna kunde föreningen 
stoppat de 3 mkr i egen kassa. Hur kan 
Magnus Ramstrand då ha mage att på-
stå att kommunen upplåtit Duvslaget 
åt vår förening. Till detta hör att Stall-
backens Vänner inte kostar kommunin-
vånarna en krona. Varför? Till skillnad 
mot andra föreningar ansöker vi inte 
om något kommunalt föreningsstöd.
     Sedan insinuerar du Pengar som man 
säger går till kulturen i kommunen. Vi 
i kultur- och fritidsnämnden har inte 
sett någon redovisning för hur dessa 
pengar fördelas.”
    ”Som man säger…” och ”vi har inte sett 
någon redovisning.”  Uppenbarligen 
har du läst vår tidning forum Edsvik 
annars hade du inte svarat överhuvud-
taget. Där finner du som både är skriv- 
och läskunnig följande om Stallbackens 
Vänners verksamhet: En förening vars 
syften är att stödja stallbacksområdets 
kulturella institutioner och förening-

ar, men främst Edsvik konsthall. Se 
tidningens sista sida. Har du inte sett 
något av detta? Då har du inte varit på t 
ex någon av våra föreläsningar eller vid 
Majbrasan. Tusentals sollentunabor 
har tagit del av vår verksamhet. Men 
inte du? Att vi skulle ha någon redovis-
ningsskyldighet mot dig gäller inte. Det 
berör bara de föreningar som får stöd 
av skattebetalarnas pengar. Vi kostar 
inte kommunen eller kommuninvånar-
na ett öre. I det här sammanhanget bör 
påpekas att Magnus Ramstrand höll 
ett hyllningstal till mig när det första 
Lennart Högmanpriset delades ut. Du 
började då med att du också varit jour-
nalist. Du har även vid senare tillfällen 
höjt mig till skyarna i offentliga sam-
manhang för mitt raka språk och för 
mitt civilkurage, vilket jag tackar för.  /
LH

Debatt
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Adress
MC Collection
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna
Telefon: 08-35 07 07 
E-post: info@mc-collection.com

Priser
Vuxna: 110 kr
Pensionär/Studerande: 90 kr
Barn 7-14 år: 60 kr
Grupper om min. 10 pers: 90 kr
Årskort: 250 kr

Öppettider
Tisdag - söndag:  11.00 - 16.00
Torsdagar: 11.00 - 20.00
Måndagar: Stängt

Övriga tider kan förbokas. 

Sagt vid ett möte hos Stallbackens Vänner:
- Vad tycker du om att Reinfeldt mer eller mindre lade ner 
hela försvaret och att försvarsministern Odenberg då avgick i 
protest?
Då röt von Braun från Timbro till:
 - Reinfeldt är landets störste förrädare. Och förresten gäller 
det både Reinfeldt och Borg.



Vårens kulturutbud
Stallbackens Vänners 
verksamhet 
 En förening vars syften är att 
stödja stallbacksområdets kulturel-
la institutioner och föreningar, men 
främst Edsvik konsthall. 

Två konstnärsstipendier delas 
årligen ut till lovande unga förmå-
gor, ett musikstipendium till en 
ung studerande på musikhögsko-
lan och ett litterärt stipendium 
genom bidrag till Lennart Högman-
priset 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 valborgsmäs-
sofirandet 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

Bli medlem i Stallback-
ens Vänner
Så här blir du medlem i Stall-
backens 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.

KMH

För höstens program kan man föl-
ja annonsering på KMHs websida 
https://www.kmh.se/edsberg.

För höstens program kan man följa an-
nonsering på Edsbergs slotts websida 
http://www.edsvik.se/edsbergs-slott

EDSBERGS SLOTT

25 januari
Håkan Svärdman
Vägen till ett pensionssystem i världs-
klass
Pensionsnivåerna sjunker stadigt. 
Melbourne Mercer Global Pension 
Index ger det svenska pensionssys-
temet betyget B, medan exempelvis 
Danmark får ett A.
Här presenteras en vision om hur 
Sverige kan vara med i pensionssys-
temens A-liga.

22 februari
Per Ståbi
Anders Zorns systerson Per Ståbi vi-
sar bildspel och berättar om sin egen 
konst.
Bildspelet består av "Anders bror 
min" som är baserat på Zorns syster 
Mejt Ståbis dagböcker.

15 mars
Henrik Ennart & Fredrik Mellgren    
Boken "Sjukt hus" beskriver ingående 
turerna kring ett sjukhus som skulle 
bli i världsklass men förvandlades 
till världens dyraste sjukhusbygge 
någonsin. Hur Karolinskas nya sjuk-
hus sprängde alla penningprognoser. 
Sjukhuset är redan vid bygget cirka 
tio gånger dyrare än motsvarande in-
ternationella toppsjukhus. Men ännu 
värre är att det nya sjukhuset inte 
alls svarar mot behoven som stock-
holmarna har. Det nya sjukhuset har 
färre vårdplatser än det gamla vilket 
kommer öka köerna och förvärra per-
sonalbristen.
Författarna har redan belönats med 
Guldspaden för sin granskning av 
Nya Karolinska i SvD.

12 april
Mikael Odenberg
Därför avgick jag som försvarsminis-
ter.

20 april
Årsmöte i Stallbackens Vänner kl 
19:00 i Duvslaget. Lätt buffé serveras

17 maj
Staffan Tolsén
De gamla mästarna och färgens hem-
ligheter, t ex hur kommer skuggorna 
fram i Goethes målningar.

EDSVIKS KONSTVÄNNER
9 december
Bergmans konstgjuteri. 

15 februari 
Stuckatörens våning, David 
Bagares gata 10, guide från 
Stadsmuseet. 

Mars Almgrens sidenväveri 
(dag ej fastställd).

27 maj 
Skulptören Liss Erikssons 
ateljé.

Snart är det dags igen! Den 16, 17 & 
18 december 2016 öppnar vi återigen 
upp dörrarna för vår trevliga julmark-
nad

Stallbackens föreläsningar startar 
19:00 och sker på 
Församlingshuset, Sköldvägen 10, 
Sollentuna C


