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Litografi av kungamålaren John-E Franzén  

 

 

 

 

 

 

Skillinge Missionshus 

Skillinge Missionshus är en församling på Österlen som sedan vi gjorde en nystart 1986  

mångdubblats. Nu behöver vi mer utrymme särskilt för att kunna ta emot barn och ungdomar  

i verksamheten.  

 

Konstnären John-E Franzén 

Efter att ha gått en Alphakurs 2007 gick John-E Franzén med i församlingen. John-E är väletablerad i 

svenskt konstliv med bl.a. porträtt målningen av kungafamiljen som finns på Gripsholms slott och sin 

målning Hells Angels of California som finns på Moderna Museét. John-E har varit professor vid 

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt är ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna. 

 

Litografin  

För att möjliggöra en tillbyggnad av Missionshuset har John-E gjort en litografi. Intäkterna går oavkortat  

till församlingens byggfond. 
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John-E:s ord om bilden 

 Motivet är taget i gränstrakterna mellan Kalifornien och Arizona. Dessa trakter är ökenområden. På 

denna stora billboard finns texten Jesus is Lord samt ett porträtt av Jesus. Detta ledde mina tankar på 

Jesus när han under fyrtio dagar frestades av Djävulen i öknen och avvisade alla hans förslag. Detta gör 

att jag tänker på mina egna ökenfärder och då står Jesus som ett lysande exempel att följa.  

 

Fakta om bladet 

Litografins namn: Jesus is Lord 

 Litografins upplaga: 1/360-360/360 

 Liografins storlek: 34,5x52 cm (Bildyta) 

 Litografins papper: Portofino Granoso 300grs 

 Antal färger: 8st 

Tryckare: Lindströms Orginallito AB, Lasse Lindström 

Signerad och numrerad även a´tergo/baksida 

 

Försäljning 

Priset på litografin är 3900kr. Priset motsvarar dess marknadsvärde. Genom att köpa en litografi 

stöder du vår utbyggnad samtidigt som du får en litografi. 

 

Pris inkl frakt och emballage 4200kr 

Pris inkl ram 5000kr (Hämtas i Skillinge eller enligt överenskommelse.) 

 

Du beställer litografin genom att maila kalle@skillingemissionshus.se och ange ditt namn, tfn  

nummer och adress. Du får sedan en faktura och när den är betald sänder vi litografin. Det går  

även bra att ringa, tfn 0735-284328. 
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