Monica, konstnär med lokala
motiv!

Det hela började med att jag på en lokal Facebooksida hittade några färgglada
akrylmålningar med motiv jag kände igen.
Som ovanstående från Huvudskär ute i havsbandet…
… eller den här från Åbyplan i Västerhaninge…

Efter lite sökande på nätet fann jag att upphovsmannen var en kvinna som nästan
bodde granne med mej och hette Monica Svahn-Strandh.
Jag tog kontakt med henne, bl.a. naturligtvis av ren nyfikenhet, men också med
baktanken att kanske kunna få henne att föreviga Haningegillets vackra
föreningslokal, Tingshuset.
Jag träffade på en intressant kvinna i knapp pensionärsålder som verkade från sin
ateljé i ett hyreshus i Åby. Vi hade en trevlig pratstund vid hennes köksbord och
en kopp kaffe och bestämde träff utanför vårt Tingshus för att vidareutveckla min
idé.
En vacker sensommardag sågs vi där och hon fotade det gamla huset ur många
vinklar, intresserade sig också för de övriga kulturbyggnaderna på tomten. Hon
berättade att det var viktigt att “känna” för motivet vilket hon troligen gjorde för
efter nån vecka ringde hon och ville visa resultatet.
Åter en liten lokal promenad och framför mej på ett staffli i ateljén stod detta!

Inledningsvis undrade jag hur hon hanterat de vinklar hon pratat om, fick inte
riktigt till det, men jag insåg snabbt att hon med konstnärens rätt flyttat om lite
bland motiven och fått med det mesta t.o.m. vår nyrenoverade hästvagn! Och
kyrktornet i bakgrunden!
Jag blev förtjust i hennes hantering av verkligheten och behöll personligen tavlan
som nu hänger på min vardagsrumsvägg.
Lite senare på hösten träffades vi igen, jag hade en idé att få mitt barndomshem,
statarstugan Marieberg på Fors på en akvarell för att göra Tingshustavlan
sällskap på väggen.
Efter ett besök på plats en underbart vacker höstdag och någon veckas väntan var
det så dags att leta fram hammaren och X-krokarna och få kära Marieberg på
plats.
Vid besöket på Fors visade jag runt Monica i Forstrakterna och vi besökte bl.a.
den pietetsfullt renoverade vattenkvarnen. Kvarnägarna visade med stolthet sitt
boende och Monica fotograferade och målade ett flertal tavlor med kvarnen som
centralt motiv.

Vem är då denna Monica?

Född i Stockholms innerstad 1948 i en konstnärlig miljö, den förvärvsarbetande
modern målade på lediga stunder och den kände men frånvarande fadern var
musiker. Hon växer upp med två äldre halvbröder och sin religiösa mormor som
delade sin tid med att läsa bibeln och spela kort.
Familjen flyttade ganska omgående till förorten Hökarängen, det modernaste som
då kunde erbjudas i Stockholmsområdet och med nyinvigd T-bana.
Hon får börja skolan “ett år för tidigt” och slutar i Hökarängen efter nioårig
enhetsskola.

” Min pappa var troligen en drummel och kvinnotjusare, jag har totalt tretton
halvsyskon, tio på hans sida.
Jag var skolkamrat med två av dem under många år utan att veta om det.
Har inget minne av att jag träffat honom men jag fick senare i livet ärva hans
dragspel!!
Under hela sin barndom och ungdom ägnar Monica en stor del av sin tid att
teckna och måla men musik och sång är också en viktig del i hennes liv.
Direkt efter skolan träffar hon kärleken och flyttar med denne in till
Heleneborgsgatan på Söder.

Utbildar sig 1962-63 på Gerleborgs Konstskola, påkostad av modern, under
ledning av Georg Suttner och Arne Isaksson, ut i yrkeslivet som dekoratör under
några år innan det blir dags för nästa utbildning med en ettårig kurs på Fetcos
skola för bildande konst.
Ledaren Georgij Fetco var en turkiskfödd konstnär som var känd både för sina
stilleben och landskapsmålningar.
Efter ytterligare några år ute i yrkeslivet är det tid för den den tredje steget i
hennes utbildning, Grundskolan för konstnärlig utbildning, “Grundis”, en
kommunal konstskola inne i Stockholms City.
Monica “går ut i reklamsvängen” som hon själv säger och träffar där sin första
man och i det äktenskapet får hon sina första barn, sonen Adam 1968 och dottern
Lisa året efter.
Några år in på 70-talet går man skilda vägar och Monica och barnen flyttar till
Handen som sambo med Lasse Olsson från Ornö, son till klockaren Filip.
Det är nu som hon får sin anknytning till våra trakter och framför allt Ornö,
Dalarö och den kringliggande skärgården.
De bor några år i Handen men flyttar senare till Norrköping då sambon är
meteorolog och följer med arbetsgivaren SMHI dit. Under de åren har man ett
fritidsboende på Klockarudden på Ornö,
Trots att förhållandet med klockarsonen upphör blir Monica kvar på ön, bor på
Simonslund med en av Ornös yrkesfiskare och får sitt tredje barn, en son som
tragiskt avlider redan efter fem år.
Att det är hennes stora sorg i livet förstår vi ju alla, hon är djupt tagen när hon
berättar det nästan 40 år senare sittande vid köksbordet.

Monica framför ett av sina
skärgårdsmotiv vid en utställning
2006
Livet går dock vidare, hon får en fast anställning på Konsum Stockholms reklamavdelning
där hon träffar Kenneth som ger henne dubbelnamnet Svahn-Strand när de gifter sig. De får
sonen Oskar 1986.

De bor några år i radhus på Villavägen i Västerhaninge, sedan i det ombyggda
posthuset i Dalarö, tidvis också ute på Ornö både på Sundby och Degernäs.
Det är nu hon “får ordning” på sitt målande som hon uttrycker sig,
skärgårdsmiljöerna och befolkningen inspirerar henne och hon är mycket
engagerad i konstnärsgruppen Havsbandet med bl,a. Ekan Lindén, Bo Tilliander,
Roland Klang m.fl.
Hon deltar i gruppens utställningar ute på Ornö men också på Dalarö Konst och
Hantverk, Församlings-hemmet och andra lokaler och börjar sälja sina verk i lite
större skala.

Monica i samtal med keramikern Agneta Karlin
Hon kan dock inte leva på sitt konstnärsskap, jobbar bl.a. på Stockholmspolisens
anmälningscentral på Ornö och tar emot olyckliga medborgares telefonsamtal om
stulna bilar, bostadsinbrott och annat elände.
“Inte riktigt min melodi” som hon säger “men mycket uppvägdes ju av att få bo
och jobba härute“
Hon blir änka 2014 och flyttar till Nynäshamn året efter, sedan till Farsta några
år för att sedan hamna i Åbyområdet i Västerhaninge 2018.
“Jag trivs fantastiskt bra här på Älgvägen, nära till naturen, nära till
massor av härliga motiv och en suverän kollektivtrafik, känns som om jag
vill slå rot här på lite äldre dar”
Hon har nu under 2018 sökt nya motiv här i Haninge och jag kommer att så gott
jag kan visa på vackra miljöer och byggnader här i kommunen.
Att hon givmilt delar med sig av sina verk här på nätet gör att hon kommer att bli
en stor del av dokumenterandet av den lokala kulturen som är så viktig för oss
alla.
Kanske vill du ha besök av Monica och hjälp att föreviga just din miljö, hennes
mailadress finns på hemsidan.
Här finner du hennes hemsida som uppdateras!
Några bilder från hennes hemsida.

Ett motiv från Farstatiden, Farsta Gård

Dalarö brygga

Åbyområ
det, Ringvägen

