Peter Wärmling

STIG ÅSBERG - EN STOR GRAFIKER
Många gånger har jag sett den lilla röda stugan vid bron till Mörkö. Jag talar om Brostugan
som ligger vid Pålsundet på fastlandssidan alldeles vid brofästet. Till exempel varje gång jag
åkt över till den spektakulära ön Oaxen för att spana efter apollofjärilar och andra
värmeälskande kalkmarksarter. Och många gånger har jag sett den lilla grodan i sten vid
Mariekälla i Södertälje. Den är några decimeter stor. Med andra ord, så liten så att det är få
människor som ägnat den något större intresse. Grodan passerar jag nästan dagligen på väg
mellan min bostad vid Bårstaberget i Södertälje och Campus Telge som är min arbetsplats i
nämnda stad.
Det var på en rundtur som en kulturförening anordnade för några år sedan som jag fick
kännedom om att grafikern Stig Åsberg bott i den s.k Brostugan under några år på 30-talet.
Under nämnda rundtur besökte vi många av de "syrentorp" som bebotts av författare och
konstnärer under 30-och 40-talen. Man flydde storstaden av sociala och ekonomiska skäl.
Och flyttade ut till torpstugor på Södertörn och stockholmsnära delar av Sörmland. Vi besökte
tex Moa Martinssons torp i Sorunda, Gunnar Ekelöfs i Hölö, Erik Asklunds torp och Gustav
Sandgrens. Många av dessa kulturpersonligheter umgicks med varandra och fick ofta besök
av sedemera kända men dåförtiden fattiga kulturpersonligheter. Dessa kunde då stanna som
gäster i veckor. Så gjorde tex Harry Martinsson . Om bl.a. detta kan man läsa i Gunnar
Ekerlöfs "De litterära torpens tid".
Men vem Stig Åsberg var fick jag inte vetskap
om förrän Göran Martling utkom med en
fullödig biografi om konstnären år 2003
Göran Martling är musiker på Dramaten i
Stockholm och fascinerades i unga år av
konstnären. Biografin är så fullständig som en
biografi kan vara, nästan alla Åsbergs grafiska
blad är avbildade.
Stig Åsberg gjorde inte så många grafiska
blad. Kanske bara ca 70 st. Orsakerna därtill är
dels att han var så noggrann med de han släppte
ifrån sig. Men också att han startade sent i livet
med torrnålsgravyr och etsningar, först vid
trettioårsåldern. Slutligen så lade han
av med etsningar ganska tidigt.
De sista tolv åren av sitt liv
ägnade han sig uteslutande år att gravera
frimärken tex serien "nobelpristagare".

Entomologen Frej. Ossiannilssons
exlibris och omslagsvinjett till
hans doktorsavhandling om
insektläten: "Insect Drummers"
Dessutom i Ossiannilssons
dödsruna 1995. tecknad 1949 av vännen
Stig Åsberg

Stig Åsberg var inte entomolog. Det vill säga, han var mera konstnär än entomolog. Därmed
hör han till en grupp av konstnärer som tillåter sig att använda insekter för att uttrycka saker
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eller känslor eller tillstånd. På det sättet liknar han Karl-Axel Pehrsson, Harry Martinsson,
Bertil Bull Hedlund, Björn von Rosen och åtskilliga andra. Trots att Karl-Axel Pehrsson är en
synnerligen kunnig koleopterolog så tillåter han ju sig att tex leka med latinska namn. Och
trots att Harry Martinsson var mycket småkrypskunnig och påläst så spelade det inte så stor
roll för honom att en vårtbitare fick pryda omslaget till hans diktsamling Cicada. Den senare
var för övrigt tecknad av Åsberg.
Åsberg föddes i Baku 1909. Familjen flyttar snart till Dosor på den sydryska steppen, Åsbergs
far arbetar med oljeprospektering. Vid första värdskrigets utbrott flyr Stig med modern till
Sverige, fadern och två småsyskon flyr två år senare, syskonen dör under flykten. Familjen
flyttar sedan många gånger, de bor först i Stocksund, sedan i Göteborg. Stig moder dör 1920
varefter pappan flyttar till Mexiko. En faster tar hand om Stig. 1922 kommer fadern hem
varefter familjen flyttar först till Reval, sen till Kutala Karkku. 1926 flyttar Stig till Stockholm
och börjar studera skulptur på Tekniska Skolan. Flyttar sen till Vanadisvägen och sen till
villan Kallernäs i Rönninge där han börjar teckna på allvar. Bor därefter på en massa adresser
bl.a. i Klarakvarteren och på Söder, i mantalslängderna ofta angiven som "obef.". Umgås med
konstnärerna och författarna Edvin Öhrström, Torolf Engström, Gunnar Ekelöf, Otto Karlsund
m.fl. Träffar Lisa Hybinette 1933 med vilken han gifter sig 1935. De hyr Bro vaktarstugan
denna sommar och hösten 1935 föds dottern Mimme.
År 1936 får Stig Åsberg sitt genombrott som grafiker och bokillustratör i och med utgivandet
av Gustav Sandgrens "Skymningssagor'". Torrnålsgravyerna i denna bok är naturmotiv med
inslag av ångest och absurditet. Men även stor skärpa i detaljer och naturavbildning. I
horisonten anar man ibland de hemska oljefälten på Kirgissteppen. Året efter gör Åsberg en
serie naturmotiv från Hölö som är oerhört detaljrika. Hade det inte varit för
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Apelgren med insekter 1939

igenväxning och den naturliga successionen där ängar blir lövskog och vikar blir sankmark så
hade man kurmat identifiera de exakta platserna där han arbetat. Platser från Hölötrakten som
finns avbildade är tex Kyrksjön, Mörkö, Tullgarn, Skyttorp och Brostugan. Dessa naturbilder
är fyllda av harmoni och naturdramatik och saknar helt de tidigare inslagen av absurditet. Det
år lätt att förstå att landskapet kring Hölö passar bra för en konstnär. Öppna landsskap som tex
Järnaslätten bryts mot urskogslika sprickdalar och branta bergsknallar.
Alice Bergström, dotter till Brovakare
Bergström som bebodde Brostugan
samtidigt med Lisa och Stig Åsberg, har
berättat för Göran Martling hur hon ofta
kunde se Lisa springandes med
fjärilshåven på strandängarna jagandes
apollofjärilar. Dessa införlivades sedan i
hennes samling som med åren ansågs rätt
ansenlig.
Många av de insamlade insekterna
avtecknades av Stig. Nuförtiden finns
dock inga spår kvar av denna samling
förutom ett foto ur Idun 1945.
Familjen flyttar till Nyberga nära Hölö
Kyrka 1940. De lever troligen i stor
harmoni. Men under beredskapstjänst
på Gotland 1944 träffar Stig Margot
Berggren. Sonen Thomas föds.
Han flyttar ihop med Margot året
därpå och de gifter sig 1947.
Från 1945 bor Åsberg mest i Stockholm. Först i Midsommarkransen, sen på Kronobergsgatan och
slutligen i Nacka, Han är mycket framgångsrik och böljar bli berömd. Han illustrerar ett flertal
böcker såsom Den Fulländade fiskaren, Skogsliv vid Walden, En bukett engels lyrik va fl.
Dottern Ann-Charlotte föds 1953. Från 1945 är han ledamot av
Konstakademin. 1955 erhåller han Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning
och samma år gör han sitt första frimärke (Atterbom). Han avlider 1968.

Gunnar Ekelöf och Stig Åsberg i Pålsundet vid Mörkö på 1930-talet
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Stilleben med fågelben och insekter 1941

Av Stig Åsbergs ca 70 grafiska blad så är det endast ca 15-20 st med insektmotiv och av dessa
är det endast en handfull där insekterna är i centrum av blickfånget. Trots detta måste man
anse att Åsberg är en stor insekttecknare . Till exempel "Stilleben med fågelben och
insekter" 1941 där insektnålarna, skelettet och de taggiga grenarna påminner om andra
världskrigets hemskheter. I "Fjärilslek" 1952 ser man kopulerande apollofjärilar i förgrunden
och sörmländsk skärgård i bakgrunden, men uppkrupen på samma stå av toppfrossört (eller
någon annan läppväxt) sitter en nykläckt bastardsvärmarsläkting från Medelhavet! En annan
av mina favoriter är "Fanfar" 1943 där en Ekbock (?) står och blåser i ett horn. På ett annat
verk placerar Åström glatt Stor Påfågelspinnare från Medelhavet tillsammans med
Podalirusfjärilar i en typisk sörmländsk skärgårdsmiljö med tärnor och klippor. Och han får
mig att acceptera detta!
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Fjärilslek 1952

Och hur var det nu med grodan i Södertälje? Nja, skulptur var inte Stig Åsbergs bästa gren,
något som han insåg rätt snart. Men kommer Du till Södertälje så skall jag visa dig grodan!
Och nästa gång du passerar bron till Mörkö vid Pålsundet, kasta en blick till vänster!
Men framfor allt: köp boken om Stig Åsberg eller låna den på bibliotek! Boken har mycket
höga kvalitéer både vad gäller innehåll och grafiskt tryck.
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