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Abiskojokk
Jag var i september på en målarresa 
till Abisko tillsammans med ett gäng 
från Svenska Konstnärsförbundet. Vi 
målade självfallet på plats och jag tog 
emellanåt en del fotografier i närom-
rådet kring Abiskojokk. Jag vill visa 
lite annorlunda höstbilder från denna 
fjällvärld.Omslagsbilden visar detaljer 
från stenpartierna vid jokken, likaså bil-
den ovan och bilden till vänster i närom-
rådet.

Roger Sandberg



Ljusets magi
Lotta Engström Lodin har visat sin glaskonst 
på Biblioteket i Svartbygården i höst. Både 
skålar i glas och tavlor med masker som är 
fina i dagsljus men som är försedda med 
inbyggd belysning.. Av bilden ovan fram-
kommer hur en av maskerna, den till vänster, 
framträder när den tänds i mörker.



Lottas glaskonst
Lotta berättade om sin konst i samband med utställ-
ningen och Bild i Byns representanter fick tillfälle att 
fotografera. Dans bilder väntar vi alla på då han var 
den mest omsorgsfulle fotografen av oss.

Bilderna som visas här och på föregående sida  har 
Roger Sandberg tagit.



Den andra april kom Arne Isaksson till Svartbygården och visade 
gamla Bodenbilder. Vi var drygt ett 20-tal besökare. Det är inte 
många som har sådana kunskaper som honom inom området. Han 
är unik. Det var mycket intressant. Bilden nedan är från Drottning-
gatan. Allra längst ner infälld i bilden visas föreläsaren Isaksson.

Gamla Bodenbilder



Fotoutställning och film-
visning
Den första april inför visningen av ”Gamla Bodenbilder” 
hade Bild i Byn arrangerat en fotoutställning också av gamla 
Bodenbilder. Samtidigt exponerades en del fotoprylar modell 
äldre

Dan Lindgren passade på att visa en gammal film, ”Malmens 
väg”, med viss anknytning till Boden, för besökarna. Det blev 
därefter fika och trevlig samvaro. Dagen därpå skulle Arne 
Isaksson komma och förväntningarna var stora..

Text och foto: Roger Sandberg



Obestämda riktningsvisare
i ljusets väntrum

Text: Johan Lodin, Foto: Dan Lindgren

Det pågår just nu en utställning i Svartbyns 
Bibliotek. Dan Lindgren och Johan Lodin har 
samarbetat kring några bilder. Fyra bilder visas 
och Johan har satt text till dessa.


