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Trollmanacken är tillbaka
Det här är den 26 säsongen vi får möjlighet att njuta av Rolf
Lidbergs makalösa målningar och den här gången är Familje-
almanackan tillbaka i sin ursprungliga form som Trollmanacken. Och
återigen producerad av Rolfs eget Trollska Galleri i samverkan med
Rolfs barn Sylvia Lidberg och Jonas Lidberg.

Ständigt aktuell
Rolf Lidberg är ständigt aktuell. 2007 sände Sveriges Television två
av Rolfs Tv-program från Sverige och Sicilien i Minnenas Televison
samtidigt som Rolfs vissångarkonst med inspelningar under 50-års
tid presenterades i dubbelcd:n ”Visor från när och fjärran”.
2008 porträtterades Rolf av vännen och vissångaren Peter Hög-
ström i cd-skivan ”Käre Rolf!”, båda cd-skivorna producerades av
Arne Johansson på hembyns ”Järkvissle Film & Media”. Dessutom
skapades samma år ”Rolf Lidberg Museet” i Järkvissle Trollby.

Uppväxtens Järkvissle
Rolf Lidberg föddes den 26 maj 1930 i skogsarbetarhemmet
Stenhammarn i Järkvissle, vid Indalsälvens dalgång i Medelpad. En
grogrund med en naturnära uppväxt, där hallonplantorna växer upp
genom det dåligt isolerade golvet. Och Rolfs nyfikenhet växer till
en passion att outtröttligt utforska världen, att lära mycket om
mycket och att förstå hela det ekologiska systemet.

Folkbildaren & vistolkaren
Rolf dokumenterade sina upptäckter och som vetenskapsman och
folkbildare delade han med sig av sina kunskaper på inspirerande
föredrag, som han efter kaffet kryddade med sina mustiga och
bildande visor.

Rolf Lidberg
Mångfaldens mästare

Konstnären
Som konstnär är Rolf mest känd för sina underbara målningar av
troll, men hans konstnärskap var mycket mer omfattande. Han var
dessutom natur- och blomstermålare, porträtt- och landskaps-
målare samt facktidningsillustratör och serietecknare.
Rolf började teckna redan i 3-årsåldern och han fortsatte teckna i
skolan, eftersom han kunde läsa och skriva före skolstarten. När
Rolf var 13 år hade han sålt drygt 300 tavlor och det hann bli
många tusen målningar.
I Rolfs fantastiska målningar finns många perspektiv. Han har doku-
menterat den urmänskliga folksjälen. Det är en blandning av histo-
ria, natur och folkliv och han beskriver relationerna och samspelet
mellan människa, natur och kulturliv.

Botanikern & miljökämpen
Rolf var en vetenskapsman, en världsauktoritet på vilda orkidéer
och en högt aktad botaniker som bland annat samarbetade med
den botaniska institutionen på Palermos universitet. En av Rolfs
starkaste drivkrafter var hans rättvisepatos. Han retade upp sig på
någon orättvisa eller något miljöövertramp, men istället för att bara
klaga, gjorde han nåt åt problemen.

Mångfaldens mästare
Rolf var begreppet mångfald samlat i en och samma person. En stor
konstnär, en engagerande vetenskapsman och folkbildare, en
internationellt erkänd botaniker, en miljökämpe, en sann humanist,
ett språkgeni som kommunicerade på 14 språk och en folklivets
vistolkare med skapelsen som specialitet.

Trollmanacken 2009
Vi hoppas att ni får mycket njutning av Rolfs makalösa målningar
och att Trollmanacken 2009 kommer till god användning. Och vi
hoppas att 2009 blir ett gott år med mycket trolltur till alla!


