
Januari 2015 
 

Aktuella nyheter om och av  
Monica L Edmondson - konstnär med inriktning glas 

___________________________________________________________________ 
 

En ny tid i vårt liv 
  

Jag tänkte skriva ett sammandrag över det fantastiska år jag just avslutat i min 
yrkesroll som konstnär. 2014 är ett år av stolthet, lycka och framgång, utmärkelser 
och priser, artiklar och reportage i lokal och global media. Ja uppskattning från alla 

olika håll för min utställning 100 MIGRATORY.  
 

 
 

Men jag vet inte ändå vad jag ska skriva. Året 2014 går inte sammanfatta utan att 
samtidigt skriva om rädsla och en undran om vad livet på vår vackra jord egentligen 

vill med oss. 
 

Vår underbara snälla vackra roliga duktiga musikaliska skidåkande dotter och bästa 
storasyster på 14 år har fått cancer. Det gör att året som började i Umeå med 
utställningen 100 MIGRATORY, nu också avslutas där. Fast platsen är inte 

Västerbottens museum utan Norrlands Universitetssjukhus. Vi vet inte mer än att 
livet ändrat riktning och att det som var viktigt förr nu hamnar långt ner i prioritet. 

Vårt nya hem i långa perioder det kommande året blir på NUS Barn 3 och i den 
lägenhet vi hyr på Haga fram till mitten av mars 2015. Tipsa oss gärna om möblerat 

boende i Umeå vi kan hyra till rimligt pris som familj från mitten av mars.  
 

Vi kommer fixa det här tack vare proffsiga snabbt agerande läkare och den vård av 
allvarligt sjuka barn som erbjuds i vårt land. Visste ni att 90 % av all forskning av 

cancer finansieras genom Cancer- och Barncancerfonden? Fonderna ger även 
ovärderlig hjälp och stöd till drabbade familjer – det vet vi av egen erfarenhet. Bidra! 
Värna också om ett rättvist samhälle och var rädd om vår världsunika natur. Vi alla 

måste hjälpas åt att skapa ett samhälle där våra döttrar även i framtiden med stolthet 
kan presentera sig som australiensiska sametjejer från Sverige! Det är viktigt. 

 

http://www.cancerfonden.se/
http://www.barncancerfonden.se/


Nu tar jag time-out från utåtriktad kommunikation via blogg, facebook och twitter då 
all energi riktas mot att hjälpa vår dotter ta sig igenom de behandlingar som väntar. 

Jag vill tacka er alla underbara vänliga omtänksamma  
som ger så mycket glädje och kärlek till mig och min familj.  

___________________________________________________________________ 

 
Två nomineringar som lyser upp i en annars mörk tid 

 
I övrigt så avslutas året 2014 av två händelser som lyser upp en annars mörk tid.  

Det handlar om nomineringar till priser: 
Årets Västerbottning 2014 genom Västerbottens-Kuriren 

Grandpriset 2015 genom Region Västerbotten och Länsstyrelsen 
 

 
 

___________________________________________________________________ 

 
BOK och VYKORT 100 MIGRATORY 

 

 

 

http://www.vk.se/1338705/dags-att-rosta-fram-arets-vasterbottning
http://www.vasterbotten.nu/vasterbotten-grandpris-2015/
http://www.vasterbotten.nu/vasterbotten-grandpris-2015/


Vi har fått Statens Kulturråds litteraturstöd för boken 100 MIGRATORY!  

Det betyder att boken kommer köpas in och distribueras till landets alla 287 

huvudbibliotek. Det som ger mer mixade känslor är att boken nu är slutsåld och inte 

finns kvar i lager hos bokförlaget DAT. Har ni tur kan några fortfarande finnas kvar 

på ex. Röhsska museet (bild ovan), Västerbottens museum Umeå, Ájtte Jokkmokk 

eller Gällivare museum. 

  

Vykort av glas del av 100 MIGRATORY finns även till försäljning från mig och vissa 

återförsäljare för 25 kr/st plus porto. Foto: Carl-Johan Utsi 

___________________________________________________________________ 

 

Glas och bilder till försäljning 

För närvarande (december 2014) har jag fortfarande glaskärl del av 100 
MIGRATORY till salu. Intresserad kan gå in på 100migratory.wordpress.com under 

menyn Glass for sale. 
 

På samma blogg, under Images for sale, finns även bilder del av 100 MIGRATORY till 
försäljning. 

___________________________________________________________________ 
 

Konsultverksamhet & samarbeten 
 

Samarbetet fortsätter med White arkitekter. Det senaste är den färgsatta glasfasaden 
mot ”innergården” för radhusen på taket i kvarter Forsete i centrala Umeå. Det blir 

spännande se om allt fungerar som tänkt. 
 

Tidigare har jag arbetat med bland annat mönstersättning av fasad i glas och 
skärmtaket ovanför hotellfoajén Comfort Hotel Winn. Tillsammans med 

http://carljohanutsi.com/
http://100migratory.wordpress.com/
http://100migratory.wordpress.com/glass-for-sale/
http://100migratory.wordpress.com/images-for-sale/
http://www.white.se/


Ågrenkonsult Göteborg har jag formgett innertakets och fasadens 
perforeringsmönster i plåt i nya gallerian Utopia i centrala Umeå. 

 

 
 

 
 

 
Foto: Mikael Rutberg Illustration: White arkitekter Foto: Mikael Rutberg 
 
___________________________________________________________________ 

 

 
 

Med denna vinterbild på min sten- och glasskulptur i Borgafjäll  
vill jag önska er alla ett bra år 2015!  

 Foto: Lena Kroik Kristoffersson 
___________________________________________________________________ 
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