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Årsmötet 2017 och minnesartikel om Wilhelm von Essen

Välbesökt årsmöte

Få föreningar i Sollentuna lyckas samla sina medlemmar så till den grad att antalet
stolar och mackor inte räcker till. Alla vet vad som lockar mest, utlottningen av
ett antal konstverk och konstböcker som konstgruppen köpt in under
det gångna verksamhetsåret.

Den mer formella delen av årsmötet leddes som vanligt handfast och skickligt
av Marianne Lundqvist med hjälp av föreningens ordförande Lars-Eric Holm och
sekreterare Birgitta Nüth Eriksson (bild av presidiet överst till vänster). Edsviks
Konsthallschefen Ricardo Donoso inledde med att prata om konsthallen, kommande utställningar och gjorde reklam för Konstrondan i Sollentuna den 22-23 april i
ateljer och i många konstnärers hem. (Ricardo bild nr 2 till vänster).
Den som är intresserad av att mera utförligt ta del av föreningens verksamhetsberättelse, den ekonomiska redogörelsen och verksamhetsplanen för 2017 kan få
dessa handlingar av föreningens sekreterare. Ekonomin är god och antalet medlemmar är i ett växande antal, för närvarande 240 stycken.
Som ordförande för 2017 omvaldes Lars-Eric Holm och som ledamöter på 2 år
valdes Jan R. Nilsson (kassör), Lena Löwenhielm samt nyvaldes Ulla-Britta de
Marchi, tidigare ersättare i styrelsen. Som ersättare på 1 år valds Kirsten Östergaard-Nielsen och nyvaldes Marianne Lumley (bild 3 till vänster). Som revisorer, alla
på 1 år, omvaldes: Gustaf Lundin, May Zackrisson och Liz Voltaire. Tre ledamöter
har ett år kvar av sitt mandat: Birgitta Nüth Eriksson (sekreterare), Sonja Dahl och
Kerstin Möller. Till styrelsen är Lars G. Lindström adjungerad för informationsfrågot och med ansvar för Nyhetsbrevet.
Efter förhandlingarna avtackades avgående styrelseledamoten Britta Kennedy,
som varit med i verksamheten i och omkring Stallbacken och med särskilt ansvar
för hallvärdsfunktionen i Edsviks Konstvänner. Brittas insats sträcker sig tillbaka till
1996 och omfattar förutom Edsviks Konstvänner också Stallbackens Vänner.
Britta fick blommor och konstböcker (bild 4 i vänsterspalten).
Konstutlottningen blev en långdseg historia där många ”vinnare” dessvärre saknades. Bild 5 visar ”Vad drömmer du om”, Stengodsrelief av Marianne Sundberg.

		

Till minne av Wilhelm von Essen
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Wilhelm von Essen, Sollentuna, avled efter en längre tids sjukdom den 28 mars
2017 i en ålder av 88 år. Begravningen ägde rum i Sollentuna kyrka den 28 april med
många vänner i kretsen från Stallbacken som följde Wille till gravsättning.
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et här är ett personligt tecknat porträtt av Wille von Essen, som jag hade nöjet att lära
känna och samarbeta med i frågor om Stallbacken, Duvslaget, Edsvik Konsthall och i många
andra kulturella sammanhang. Under de år som Wille verkade som en av Centerpartiets i
Sollentuna starka namn, fullmäktigeledamot och ordförande i skolstyrelsen hade vi inte så
mycket med varandra att göra, även om vi ofta möttes i fullmäktigesalen.
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ille hade ett mycket starkt patos för kultur och integration och mänskliga kontakter.
Och han var en kraftfull agitator som inte tröttnade när han mötte motstånd. Han önskade skapa ett lättåtkomligt och billigt mötesrum för föreningar i Sollentuna. Det ledde till
att han tillsammans med ett antal entusiaster som Dick Hansson, Lennart Lindberg och
många andra tog sig för att upprusta det gamla svinhuset på Stallbacken och skapade där
Bygdegårdsföreningen Stallbackens Vänner. I 14 år mellan 1988 och 2002 var Wilhelm von
Essen föreningens ordförande. Stallbackens vänner blev en frontorganisation för kultur och
mötesverksamhet, drev hårt att de gamla lokalerna kring denna anrika plats centralt mitt i
Sollentuna skulle rustas upp för att fylla den med konst, hantverk och god mat. Men framför allt som en central mötesplats för sollentunaborna.
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urerna kring Stallbacken som ett kulturcentrum med Edsviks Konst och Kultur var
många och gick i stöpet i början på 2000-talet när kommunen drog svångremmen och
konsthallsprojektet las i malpåse 2004. Där hade det kunnat förbli om inte Wilhelm von
Essen agerat kraftfullt. Med ett antal likasinnade bildade han föreningen Fenix, ett sällskap för
utopiska samtal. Men framför allt för att åter få igång konstverksamheten på platsen. Med
egna medel och med Ricardo Donoso, då konstnärlig ledare i Upplands Väsby, anordnades utställningen Friendship, som blev en stor framgång. Den blev inkörsporten till Edsvik
Konst med Ricardo som konstnärlig ledare, nu i 12 år.
I dag kan vi se resultat av Willes framsynthet och obrutna vilja med Stallbackens byggnader i stort alla upprustade och med olika aktörer som driver verksamhet. Naturligtvis är
detta inte enbart en mans verk, men utan entusiaster och gå-påaranda byggs inga luftslott.
I dag är den inre delen av Edsviken med Edbergs slott, Stallbacken och utblicken över
Edsviken det uterum där sollentunaborna kan umgås och andas och trivas.
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et är sorgligt när personer med visioner och idéer på ålderns höst möts av samhällets
mer destruktiva krafter som fördunklar och förmörkar de sista åren.Vi var många som försökte hjälpa Wille, sjuklig och med trassliga familjeförhållanden, men problemen var
oöverskådliga. När jag sista gången träffade Wille på Stocksundsgården i Danderyd – som
blev hans sista hem – strax före jul 2016 tog jag upp frågan var han önskade se på Duvslaget med anledning av att Stallbackens Vänners 25-åriga kontraktet med Sollentuna kommun
löper ut 2017. Wille svarade att hans omedelbara tanke och vilja är att byggnaden skulle bli
ett hem för hantverket i Sollentuna. Det enda som ännu inte förverkligats av de ursprungliga tankarna i Stallbacken Vänners filosofi om Stallbacksplan och dess byggnander.
Tack Wille för många, långa och spännande samtal och en och annan dust i tillvaron. Må vi alla
inspireras och utvecklas i Willes anda!
Lars G. Lindström
Hedersordförande i Stallbackens Vänner och för Edsviks Konstvänner

