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Sollentunakonstnärer

Lennart Axel Mörk, född 1932 i Falköping, död 2007, var en svensk
scenograf, kostymör, bildkonstnär
grafiker och tecknare. Han har målat landskap, stilleben, porträtt och
figurkompositioner i olja, akvarell
och gouache. Lennart Mörk utbildade sig på Konstfack i Stockholm och
från 1955 på Konstakademien. Han
var scenograf på Dramaten i Stockholm från 1976 och gjorde där scenografi till 64 uppsättningar. Han
gjorde debut 1957 med Alf Sjöbergs
uppsättning av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke.
Han samarbetade bland annat med
regissörerna Ingmar Bergman och
Per Verner-Carlsson. Sitt sista scenografi- och kostymuppdrag gjorde
han samma år han dog till Dramatens uppsättning av Alexander och
påfågeln i regi av Agneta Ehrensvärd.
”Mytologier och verkligheter,
kroppen och psyket, drömmar och
dokument, historien och vardagen, barnet och kosmos, drifterna och tänkandet - allt fanns med
i Lennart Mörks konstnärskap.”
Magnus Florin, chefsdramaturg.
”Som scenograf var Mörk en lysande representant för den svenska traditionen av scendekorerande
bildkonstnärer. Men han avslöjade
också med en starkt intellektuell
precision scenrummet som andligt
rum och hans scenografi kunde oftare vara utmaning än bakgrund,
ja, den kunde rytmisera hela spelet. Inte minst Mörks samarbeten
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med regissören Per Verner-Carlsson tillhörde den svenska teaterns
experimentella avantgarde. Också
Alf Sjöberg och Ingmar Bergman
fick jämbördigt motspel.” Stefan Johansson, chefsdramaturg.

Lennart Mörk
Offentliga verk:
Gestaltning av tunnelbanestationen Tekniska högskolan i Stockholm, uppsatt där 2010, 1973
två monumentalmålningar på fasaden till Riksteaterns kontor och verkstäder i Hallunda i Botkyrka, 1988
Kö, akryl på duk, Aula Magna på Stockholms universitet.
1970-talet, Utställning: 1973 i Göteborgs Konsthall. 1998 på Dansmuseet Stockholm retrospektivt 40 år.
Representerad: med teckningar i
Nationalmuseum Stockholm.
Han erhöll 1973 Kasper Salin-priset för utsmyckningen av Tekniska högskolans tunnelbanestation och 1998 Litteris et Artibus.
Lennart Mörk gifte sig år 1976
med dansaren Karin Thulin och
levde många år i Sollentuna.

Stina Ekman
Stina Maria Ekman, född 1950
i Göteborg, är en av Sveriges främsta skulptörer. Hon
är numera bosatt i Sollentuna.
Hon utbildade sig i skulptur på
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1976-82. Hon utnämndes
till professor i fri konst 1987 och
har undervisat vid Umeå universitet 1987-91 och vid Kungliga
Konsthögskolan 1992-96. Hon
är ledamot av Konstakademien.
Stina Ekman hade sitt genombrott 1985 med installationen Gitter på Moderna Museet.
Som skulptör arbetar hon i de
mest skiftande material och med
raffinerade ytbehandlingar. Hennes expressiva arbeten präglas av
en skarp formuppfattning i samspel med både uttryck, materialval och det omgivande rummet.
Monumentalt såväl som minimalt.
1992 gjorde Stina Ekman en utställning på Millesgården som hette "Kajsa Warg". En passande titel,
för på denna utställning hade Ekman följt den gamla kokboksförfattarinnans råd "man tager vad
man haver" till punkt och pricka.
Rostiga sågklingor, en limmad
stubbe, en bäverskalle, bivaxkakor med mera formade sig till ett
något övertydligt och nostalgiskt
försvarstal för en sorts gammaldags resurs- och naturahushållning.
En dragning till det lantliga har
funnits hos Ekman sedan hennes debututställning 1982 "Åker"
på Gunnar Olssons konsthandel.
På sin utställning ”Bur” 1997 hos
Galleri Christer Fahl sökte sig Stina Ekman tillbaka till ett stramare
uttryck. Hela det första gallerirummet hade förvandlats till en enda
stor bur av svetsade, blanka stålrör.
Här fanns spänning och dubbelhet.
Buren är en bild av fångenskap
och instängdhet och en verklig bur.
Den är samtidigt en minimalistisk
skulpturinstallation och ett klaustrofobiskt helvete. In kommer man
genom en gallerdörr utan handtag
på insidan. Skulpturen kan upplevas
både inifrån och utifrån, dels ur fångens perspektiv, dels ur betraktarens.

Sollentunakonstnärer
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tör och öppnade nya dörrar. Han
visade att man inte behövde göra
eleganta saker." Höglund använder
Bertil som praktikant under några
perioder åren 1959-60 och han ville
av någon anledning inte ha Vallien
som formgivare i Boda, så han ordnade en plats i Åfors 1960. Där fick
Bertil en månad låna den bortreste
Ernest Gordons ateljé.
USA - vistelsen
Vallien drog till USA och Los Angeles 1961-63 Bertil höll sin första
separata utställning 1962 med ett
40-tal skulpturer. Samtliga verk såldes och fick även bra press. Konstprofessorn Karl With skrev i en Los

-

Erik Bertil Vallien, tidigare Wallin,
född 1938 i Stockholm, är en svensk
skulptör och glaskonstnär som huvudsakligen ägnar sig åt glasgjutning. Vallien är son till yrkesmålaren och egenföretagaren Nils och
dennes hustru Astrid Wallin. Han
växte upp i Sollentuna och var ett
av sju barn. Familjen var pingstvänner. Bertil lämnade föräldrahemmet i 15-årsåldern.
Efter diverse ströjobb som dekoratör på varuhuset PUB och målarlärling på sin fars firma bestämde
sig Vallien för att bli konstnär. Han
sökte och kom in på en förberedande utbildning på Konstfack 1955.
Efter två års studier valde Vallien

att gå vidare i keramikfacket. Där
fick han professor Stig Lindberg, en
gigant inom svensk keramisk formgivning, som huvudlärare. Valliens
Konstfacksarbeten bar också spår
av Lindbergs uttrycksfulla stil. När
han gick ut sommaren 1961 hade
Bertil erövrat Slöjdföreningens silvermedalj och vunnit en tävling
mellan Nordens konstfacksskolor.
Sommaren -59 hamnar han hos
Erik Höglund i Boda på praktik. Bertil berättar: "Det var drömmen för
oss alla på keramikfacket. Och det
berodde mycket på Höglund som
person. Han var en väldig inspira4

Bertil Vallien

Angelestidning om Bertils utställning: "Men vilken härlig överraskning att bevittna ett sådant tekniskt
mästerskap, expressiv vitalitet och
kraftfull fantasi! Valliens känsla för
ursprunglig folklig tradition är så
frisk och instinktiv att den tillåter
en lätt överföring till vår tids konstnärliga språk."
Sedan 1963 är han verksam vid
Kosta Glasbruk, där han framför allt
blivit känd för att gjuta glasmassan
i sand. Med denna teknik har han
gjort skimrande glasskulpturer av
båtar och huvuden. Hans verk rör
sig i en symbolvärld där objekten
manar till eftertanke. Kanske ett
omedvetet arv efter föräldrarna.
Bertil Vallien är idag Sveriges
mest berömde glaskonstnär och
formgivare, mångfaldigt prisbelönt
och rikt representerad på världens
museer. Bertil Vallien arbetar med
en mytisk, drömsk och symbolisk
motivvärld och bedriver vad han
själv beskriver som en forskargärning, i nära samverkan med sina
medarbetare, av vilka flera arbetat
nära honom i decennier.
Bertil Vallien är hedersdoktor
vid Växjö universitet. Sedan 1963
är han gift med formgivaren och
konstnären Ulrica Hydman-Vallien.

Tippan Nordén
Tippan Nordén, född 1943 i Skåne.
Bosatt och verksam i Sollentuna.
Bildkonstnär, illustratör och scenograf för bl a Unga Dramaten på
60-talet. Utbildad vid Anders Beckmans skola i Stockholm och Köpenhamns tillskärarakademi. Lärare i
teckning vid Beckmans designskola. Sedan 1976 har hon frilansat
som illustratör och haft internationella kunder. Under 80- och 90-talen illustrerade hon direkt från modevisningarna i Paris för Svenska
Dagbladet.
Sedan 1990 står oljemåleriet i
fokus. Tecknandet, den säkra linjen
finns där som en grund när hon
fångar människors rörelsemönster och uttryck. Denna grund ger
hennes glädje i färg möjlighet att
gnistra till i ett drivet måleriskt
utspel. Kontraster mellan skarpt
och diffust, ljust och mörkt skapar spänning åt olika scener där
människor skildras på fest, minglande i krogmiljö eller begrundande i enskildhet. ”Jag målar nästan
alltid människor, ensamma eller i
grupp. Ofta runt partyn, mat eller
bad, men ofta mystiska anslutningar - inte allt är sagt ", säger hon
själv. Hennes måleri kännetecknas

Sollentunakonstnärer
av fantastiska färger och harmoni.
Dessutom fullt av värme, humor
och spänning.
”Knut V. Petterssonstipendiet,
2008, Svenska Tecknares årliga
stipendium, till minne av den fina
linjens mästare, är det roligaste
som hänt mig.”

UTSTÄLLNINGAR
1990, 1999, 2008 Galleri Saltsjöateljén /Grünewaldvillan
1992 Helsingborg, Galleri Äpplet
1994 Stockholm, Galleri 17
1997 Stockholm, Galleri Origo
1999 Borås, Galleri Bacchus
2000, 2001, 2002 Stockholm Art
Fair (Galleri Saltsjöateljén)
2001, 2004, 2007, 2009, 2011
Lund, Galleri Ängeln
2005, 2008, 2011 Stockholm.
KONSTOCHFOLK
2005 Ystad, Galleri Max
2010, 2014 Lofoten Norge,Tranöy
Galleri.
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Ett Hem

16 januari - 6 mars
Konsthall Öst
“Skärm och rymdmått” Akryl på duk av Karin-Maria Jönsson.

Karin-Maria Jönsson
Ulf Holgersson
Maria Lilja
mfl.

www.edsvik.com
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ÖPPET
Tisdag - söndag 11 - 17
KAFÉ ALKEMISTEN
Öppet tisdag – söndag kl 11-16
Lunch serveras kl 12 – 14.

ENTRÉ

ÅRSKORT

100 kr
Pensionär och student 80 kr
Edsviks Konstvänner 50 kr
Barn och ungdomar under 15
år har gratis entré

finns att köpa i receptionen
(500 kr)
Berättigar fri entré på alla
utställningar i 365 dagar från
7
inköpsdatum
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Ur en symbol kom tre tolkningar

Två av Norges främsta konstnärer textilkonstnären Ragnhild Monsen och skulptören Kersti Wexelsen Goksøyr står tillsammans med
Norges ambassadör i Sverige, Kai Eide,
framför ett av Monsens textilverk.

Ragnhild Monsen arbetar med
naturen som utgångspunkt i
sitt textila skapande genom abstrakta bildvävnader och i form
av textila installationer medan
skulptören Kjersti Wexelson gärna arbetar i stora format i sten
och i brons med mindre format.
Genom Kjersti Wexelsen Goksøyrs
bronsskulptur, som ses till höger,
kom samtliga tre överens om att den
symboliserade mycket av aktuella
fenomen. Vad kommer ut av gestalten? Vad händer härnäst världen?
Är det kanske så att det kommer
något positivt ur det som händer?

Okända sidor hos
konsthallschefen
Visste du att bergsklättring är en
av Ricardo Donosos stora intressen. Senast var han i Nepal. Han
går även på djupet på sin fritid som
djupvattendykare. Det räcker inte.
I sin ungdom var han en oerhört
avancerad skytt. Säkert sitter takterna fortfarande i, så tag dig i akt.
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Recension

Sollentunaförfattare

Han förflyttar läsaren till en annan tid
Ivar Lundgrens nya roman Ansgar är ett digert arbete. Istället
för att utifrån och faktamässigt
skildra Ansgars väg från munk till
Nordens apostel och ärkebiskop i
Hamburg-Bremen, kryper han in i
Ansgars själ och kropp och i romanens form och färg kanske kommer
närmare en verklighet än själva
återgivandet kan lyckas med.
Ivar Lundgren har gett ut ett femtontal böcker. Han har varit journalist på Dagens Nyheter och kulturredaktör på Dagen. Lundgren har
även varit politisk sakkunnig på
Utrikesdepartementet och direktor
för biståndsorganisationen Läkarmissionen.
Romanen Ansgar bygger på Vita
Anskarii av Rimbert och de fakta
och fynd som finns kring honom
och den kristna kyrkan i Europa och
Norden på 1800-talet. Dessutom på
upplysningar Lundgren själv skaffat
sig genom resor till Tyskland och
Frankrike och de kloster där Ansgar
verkat. Boken handlar om Ansgars
liv som barn, som munk, hans resa
till Danmark och hans två resor till
Birka. Ett år innan han avlider, utses
han till ärkebiskop för Hamburg och
Bremen samt för de okända områdena i norr där danskar, svenskar
och slaver bor.
Romanen får liv och substans genom Ansgars tankar, hans förhoppningar, hans demoner, hans rädsla
eller vad du vill. På sedvanligt Lundgrenmanér förflyttar han läsaren till
den tid han återger. Det kan vara på
Maria Magdalenas tid, eller på mitten av 1500-talet när Gustav Vasas
kvarlevor forslas till Uppsala eller
som denna gång på 800-talet. Han
gör inte som de flesta historiska berättare, har 2000-talets synsätt på
den tid som skildras. Genom Ivar
Lundgrens noggrannhet kring detaljer känner sig läsaren snart hemma i en annan tid än sin egen. Detaljerna återger hur det ser ut, hur
det fungerar eller inte eller luktar
på den tiden. Lundgren lägger ner

ett oerhört arbete på att skildringen skall kännas autentisk. Detta är
romanförfattaren Ivar Lundgrens
styrka och därigenom kan man utan
tvekan betrakta honom som landets
just nu levande störste historiske
berättare och romanskapare.
Boken kan även läsas som en
skildring av vår tid. Om det nu är
nödvändigt att göra så. Ansgar och
hans följeslagare har ju en uppgift
från både påven och kejsaren att
stävja nordmännens och vikingarnas skövlingar på de brittiska öarna och främst nuvarande Frankrike.
Vår tids våldsbenägenhet känns
igen.
Vi vet i förväg hur det kommer att
gå för romanfiguren Ansgar. Ändå
försätter Lundgren läsaren i spänning och man vill så snabbt som
möjligt läsa ut boken för att se hur
det slutar! Intressant är att tankemassan i romanen känns igen som
Ivars egen. Det klingar lundgrenskt
i flera passager och ibland undrar

man om huvudpersonen heter Ivar
Ansgar Lundgren. Allt från beskrivningen av Ansgars fysiska företräden till hans ödmjukhet och vänlighet parad med hans vilja att uträtta
något, oavsett vilka hinder som ligger i vägen. Det är viktigt att påpeka
att det inte är Ansgar som beger sig
till vår tid, utan Ivar Lundgren som
förflyttar sig till Ansgars tid.
”Han upptäckte att det fanns en
styrka i att vara ensam och vapenlös mot vad som föreföll vara en stor
och kanske misstänksam övermakt.
Själva utmaningen gav honom mod
och ett slags övertag, som kanske
var inbillat och bedrägligt, men som
ändå ingav honom segervisshet och
gjorde intryck.”
Som alltid när det gäller Ivar
Lundgrens romaner är det en välskriven bok med en ordrikedom
och ett språk som få författare behärskar idag.
LENNART HÖGMAN
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Henrik Thunes

Bland bombkrevader till fjällens
tystnad
Visst gör han ett sympatiskt och
ödmjukt intryck, Sollentuna kommuns nye kommunstyrelseordförande Henrik Thunes vid första
mötet. Men har han inget temperament eller engagemang? undrar
man. Men han blir en helt annan
person när han får berätta om sig
själv och sina fritidssysselsättningar. Han höjer rösten och glädjen och
engagemanget tar sig uttryck i meningar som skildrar hans upplevelser som ter sig näst intill poetiska.
Hans far är från Norge och hans
mor från Sverige. Han är en produkt av Brödrafolkens väl. Hans far
växte upp i Bergen under Hitlers
ockupation. Som barn matades han
med hur det var att växa upp i ett
land som var ockuperat. Skräcken
som upplevdes när bomberna föll.
Det här har gjort att Henrik ägnat
mycket tid åt krigshistoria och framför allt andra världskriget. Han läser allt han kan komma över och ser
filmer som behandlar ämnet. När
han säger att han läser ser han illmarig ut ungefär som om intervjua12

ren som är författare borde glädjas.
- Jag är egentligen en nörd på det kriget, säger han. Och min fru tycker att
jag går till överdrift i mitt intresse.
Henrik har åkt omkring i Norge och sett minnesmärken och
krigskyrkogårdar. Han har velat
se de platser fadern berättat om
och själv försöka uppleva hur det
har varit. Det låter som om Henrik hade varit en motståndsman
när han berättar med inlevelse.
Ett rakt motsatt intresse visar en
annan sida hos Henrik. Hans fru är
från Jokkmokk, som ligger mitt på
FAKTA OM HENRIK THUNES:

polcirkeln i Lappland. Nära till fjällen och vandring. Och tystnaden.
Henrik är en inbiten fjällvandrare. Han har dessutom skaffat
sig en stuga i Norge. Han ser lyrisk ut och ögonen glittrar när
han berättar om sina vandringar.
- Och belöningen, säger han, är den
fantastiska utsikten, och ju mer du
går förändras den och hela tiden får
du uppleva ett ständigt nytt sceneri.
När han är ensam hemma sätter han
mer än gärna på hårdrockmusik. Ju
högre desto bättre. En gång i tiden
spelade han trummor i ett hårdrockband. Men det var länge sedan.
Vad vill han först och främst göra
som ordförande i kommunstyrelsen?
- Fortsätta det samarbete med näringslivet som startades av Douglas
Lithborn. Ett starkt näringsliv är en
nödvändighet för en framgångsrik
kommun. Sedan vill jag att invånarna i Sollentuna skall känna en
stolthet över sin kommun, eftersom vi är en kommun i framkant.
På kommentaren om att Sollentuna kanske inte är i framkant
eller inte ens bra på ett par områden svarar han blixtsnabbt att
då får vi se till att ändra på det.
Han verkar ganska medveten
om att han nu kommer att mest
omges av jasägare och att det gäller att arbeta sig in i sin nya roll.
Henrik Thunes är den förste
moderate ledaren i Sollentuna
som kommer direkt från den partipolitiska
tjänstemannabanan.
Viktigt att notera är att han, innan han arbetade som politisk
tjänsteman, jobbade nio år inom
taxibranschen.

Efter gymnasiet taxichaufför och – ägare.
Deltidsstudier som resulterade i en fil kand i statsvetenskap och en
magisterexamen i östeuropastudier.
Arbetade ett år i ett mediebevakningsföretag.
Politisk sekreterare i riksdagen för moderaterna (6 år).
Ansvarig för (m) i Nordiska rådet.
Politisk sekreterare i Stockholms läns landsting.
I Sollentuna kommun har Henrik Thunes tidigare varit
ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i barn- och
ungdomsnämnden.

Carl Jonas Love Almqvist

ROSENSTEIN (NILS von)
Roman

Därför vill jag här meddela dig en
fullkomlig roman, som kan gälla
som ideal i sitt slag. Det är en natursann sedemålning av sin tid; ett
val av huvudpersoner, som karakterisera sitt tidevarv till bildning, tänkesätt och levnadsförhållande. Själva händelsen, som ligger till grund
för konststycket, är ej fingerad, utan
en faktisk tilldragelse, till alla delar
känd och vitsordad av samtida. Personerna äro verkliga inkarnationer,
och dialogen för övrigt av så äkta
och sann hållning, att individerna
så, och alldeles icke annorlunda
haft den emellan sig. Genom mycket uttänjdhet av beskrivningar och
samtal blir en roman snarare blott
en organ för konstnären själv att
framkomma med sina idéer, än en
rätt kopia av naturen: detta är alltså
undviket.
Romanen, som du får, är kort,
och jag tror du skall hålla mig räkning för det. Likväl är det poetiska
skimmer och solsken anbragt över
flera partier, som gör, att det hela ej
är en blott historisk torr tavla, utan
ett konstverk. Genom allt detta är
det svåra problemet om en rätt roman löst, och konsten slutligen förd
till sitt ofta misskända mål, det, att i
historiens tjänst vara ett precist uttryck av naturligheten. Emellertid,
min bror, har jag mina skäl, att bedja dig låta hela kompositionen endast vara oss emellan; ibland annat
därför, att den för mycket utmärkta
förtjänsten sticker folk i ögonen, så
att de förneka den; och det i sig själv
stora är odödligt, oförgängligt, även
utan att vara allmänt känt.
		
*
Nils von Rosenstein var en i sitt slag
stor man, han lever ännu i svenska
nationens minne, och sena åldrar
skola ej förglömma honom. Med
ett leende skimmer och gyllne hår
blickade solen in genom fönstret
klockan sex en eftermiddag i sängkammaren, där landshövdingen, efter en frisk och glad middagsslum-

mer, just nu hade uppstigit. Den
ryktbare betjänten Hammarberg
stod vid hans sida, och likasom Rosenstein var sin konungs vän, var
Hammarberg landshövdingens. De
utgjorde dock tillsammans tvenne
mycket olika gestalter. Rosenstein
var en lång man av korpulent bildning, han stod bredvid den fyrstolpade med gungande skönt sparlakan behängda sängen uti en högst
gravitetisk ställning, fullkomligt
rak, med ögonen tänkande fästade
på den motsatta väggen. Han hade
pudrat och pomaderat hår med en
kvarterslång stångpisk i nacken,

Nils von Rosensteinn

hans epikureiska hals var bar, emedan han ej ännu var klädd; på hans
ansenliga haka såg solen i synnerhet med flammande strålar och kastade även guld på hans öppna höga
bröst. Han stod i skjortärmarna av
fint glänsande hollandslärft och
brukade sådana kortbyxor av siden,
som tillhörde den gustavianska
svenska dräkten. Det är ett faktum,
att Rosensteins ben nedanför knäna
var högst smala, och i förhållande
till de voluminösa partier de uppburo, gränsade deras spenslighet
till det övernaturliga. En defekt på
självkänsla uti ett visst hänseende
tillhörde även den numera till sena
år komne mannen.
Hammarberg utgjorde en trist

C J L Almqvist

figur, hans kinder och läppar var
bleka, ögonlocken rödaktiga, håret
sällan i strid med kam. Han stod
nu tyst och djupt lutad mitt emellan Rosenstein och en stor vacker
ekbyrå nära sängen, varjämte även
stod ett mindre, brunt, betsat, skönt
skåp. Hammarberg höll i sin ena
hand någonting, och i den andra
även någonting. Landshövdingen
såg uppåt på rummets tapeter, och
öppnade slutligen därunder sin
mun med en allvarsam, långsam
och ganska högtidlig stämma:
Rosenstein: Pinkar han?
Hammarberg: Nej, nu har han slutat.
Rosenstein: Så hav då åter in honom.
Nils von Rosenstein, professor,
var morbror till ärkebiskopen
Carl von Rosenstein. Den senare var gift med Henriette Cederström syster till översten Claes
Cederström sedermera Claesson. Han var gift med Charlotte
Posse, Malla Montgomerys och
Gustava Arnell bästa väninna på
Edsbergs säteri.
Carl Jonas Love Almqvist var
lärare, präst och kompositör,
men framför allt en av Sveriges
mest originella och mångfacetterade författare.
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SVENSKA
MOTORCYKLAR
100 ÅR AV SVENSK INDUSTRIHISTORIA

MC Collection är nordens största privata samling av motorcyklar
från hela världen och alla tidsåldrar. Ur samlingens 400 motorcyklar
har vi plockat fram 70 svenska motorcyklar som representerar en
fantastisk tidsperiod inom svensk industri-, design- och teknikhistoria.
Motorcyklarna visas i vår utställningslokal i Edsvik i Sollentuna.
Varmt välkommen till en unik visning av svensk motorcykelhistoria.

EDSVIK, LANDSNORAVÄGEN 42, 192 51 SOLLENTUNA
TIS - SÖN 11 - 16
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WWW.MC-COLLECTION.SE

Hyr DUVSLAGET för möten och
fest med högst 55 gäster

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.

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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Stallbackens Vänner

Händer på EDSVIK
EDSBERG/KUNGLIGA
MUSIKHÖGSKOLAN
Edsbergssalong
Anncharlotte Nordfeldt [anncharlotte.nordfeldt@kmh.se]
Den som vill ha info om KMHs konserter kan mejla till Anncharlotte
så sätter hon in vederbörandes
e-postadress i sitt register.

VÅRPROGRAM 2016
Föreläsningar
21 januari
”Grönköpings Veckoblad - skämtande journalistik”. Föreläsare Ulf
Aspenberg, medarbetare i redaktionen fd bankdirektör SHB.

25 februari
”På andra sidan gatan”. Författaren
Ann Liljeroth om sin bok (Utg mars
2016) och sitt författarskap.
17 mars
”Jord, vatten, luft, eld - om jorden
vår livskraftiga planet”. Föreläsare
Gösta Gahm, professor emeritus i
astronomi vid Stockholms Universitet.

14 april
”Från idyll till kaos: Svensk finansmarknad 1985-95”. Föreläsare
Anders Sahlén, fd generaldirektör
för Finansinspektionen, mottagare
av Lennart-Högman priset.

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 utgivit
”Svenska miljadärer” (Lind & Co,
2012) samt ”Fritt fall - spelet om
Swedbank” (Ekerlids Förlag, 2010).

Den 30 april är det sedvanligt Valborgsmässofirande på Stallbacken.

Föreläsningarna är alltid
kl 19:00 i Församlingshuset,
Sköldvägen 10, Sollentuna
Centrum
Sköldvägen 10 ligger alldeles vid
Sollentuna Tågstation.

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
kronor per person.

EDSVIK
Öppet hus på slottet varje onsdag
mellan kl 10 och 15.
Öppet hus på slottet alla söndagar
fram till Lucia mellan kl 12 och 15.
Söndagar händer alltid något kl 13
- visningar, konserter och poesi.

22 november 1700-talsdag med
dräktvisning, föredrag och matavsmakning.
6 och 7 december keramikvisning
och försäljning i saltvalvet. Lokala
keramiker ställer ut.
24 december En jul för alla på
Slottet - en dag där vi erbjuder mat
och värme och sällskap till alla som
är behövande på julafton.
Boka privat gruppvisning på Edsbergs slott - mejla
edsvik@sollentuna.se
http://www.edsvik.se/
edsbergs-slott

EDSVIKS KONSTVÄNNER
28 januari kl 18.00 Konsten i Folksamhuset.
24 februari Besök i Solna; i Filmstaden, hos konstnären Annika Johansson och fika i Portvaktsstugan.
Nästa utflykt blir inte förrän i april.

