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JÄMTLANDS	  LÄNS	  KONSTFÖRENINGS	  MEDLEMSLOTTERI	  
	  
Här	  presenteras	  verk	  och	  vinnare!	  
	  
Söndagen	  den	  25	  november	  2012	  kl	  14.30	  i	  Rentzhogsalen,	  Jamtli	  
	  
	  
1.	  	  GÖRAN	  LUNDVALL,	  	  Östersund.	  En	  fågel	  i	  järntråd	  och	  trä.	  	  Göran	  Lundvall	  är	  
konsthantverkare	  och	  skapar	  föremål	  i	  järntråd	  och	  trä,	  främst	  fåglar.	  Järntråds-‐
föremålen	  är	  en	  utveckling	  av	  luffarslöjd	  -‐	  en	  modern	  form	  av	  gammal	  slöjd.	  Verksam	  
sedan	  1992.	  	  Hämtar	  sin	  inspiration	  från	  fjällvärlden,	  och	  då	  främst	  Edsåsdalen.	  	  
	  
Medlemsnr	  732	  	  	  Bengt	  Jonsson	  
	  
	  
2.	  	  ODD	  LARSSON,	  Frösön.	  	  Bältor	  i	  solen.	  Odd	  har	  sin	  bostad	  och	  ateljé	  på	  Härke	  
konstcentrum.	  Är	  lärare	  på	  Östersunds	  konstskola	  vid	  sidan	  om	  sitt	  konstnärskap.	  	  
Konstverket	  inköptes	  på	  julutställningen	  i	  Ahlbergshallen	  i	  december	  förra	  året.	  Odd	  
låter	  sig	  alltid	  inspireras	  av	  musik	  i	  sina	  bilder.	  Har	  nu	  en	  separatutställning	  på	  Ahl-‐
bergshallen.	  
	  
Medlemsnr	  436	  	  	  Karin	  Engström	  
	  
	  
3.	  	  ANNIKA	  PERSSON,	  Östersund.	  Uggla,	  konstverket	  är	  utfört	  i	  rakuteknik.	  Annika	  har	  
sin	  ateljé	  på	  Härke	  konstcentrum	  där	  hon	  också	  bränner	  sina	  föremål.	  Hon	  ingår	  i	  
konsthantverkskooperativet	  Drejeriet	  	  med	  tretton	  medlemmar.	  Har	  nu	  en	  separatut-‐
ställning	  på	  GalleriS.	  Liksom	  Odd	  har	  hon	  varit	  verksam	  i	  Östersund	  under	  många	  år.	  
	  	  
Medlemsnr	  427	  Eva	  Törnlund	  
	  
	  
4.	  	  LINDA	  SVEDBERG,	  Östersund.	  	  Burk	  i	  stengods.	  Verket	  ingick	  i	  Lindas	  utställning	  
”Ideell	  idioti”	  på	  Drejeriet	  i	  januari.	  Linda	  är	  en	  av	  kollektivets	  nya	  medlemmar.	  Utställ-‐
ningen	  innehöll	  mycket	  guld	  –	  konservburkslock,	  godispapper	  etc.	  	  Hennes	  föremål	  är	  
humoristiska	  och	  utförda	  med	  stor	  teknisk	  skicklighet.	  
	  
Medlemsnr	  421	  	  	  Johanna	  Bahlenberg	  
	  
	  
5.	  	  BIRGIT	  ANGMAR-‐MÅNSSON,	  Sundbyberg,	  Jag	  målar	  –	  alltså	  lever	  jag.	  	  Konstver-‐
ket	  inköptes	  på	  Liljevalchs	  vårsalong	  2012.	  Birgit	  Angmar-‐Månsson,	  född	  1939,	  är	  pro-‐
fessor	  i	  kardiologi	  vid	  Karolinska	  Institutet	  och	  ”har	  börjat	  måla	  på	  äldre	  dar”.	  Hon	  sä-‐
ger:	  Jag	  hoppas	  att	  bilden	  kan	  förmedla	  något	  av	  den	  glädje	  vi	  känner	  över	  måleriet	  som	  
en	  livsyttring	  och	  en	  ständig	  källa	  till	  inspiration.	  
	  
Medlemsnr	  1260	  	  Sverker	  Arver	  
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6.	  	  ULLA	  GUSTAFSSON,	  Östersund.	  Några	  blommor	  i	  hyttarbetat	  glas.	  Ulla	  är	  en	  av	  tre	  
medlemmar	  i	  Storsjöhyttan.	  Tillsammans	  med	  Nilla	  Eneroth	  och	  Annalena	  Kauppi	  star-‐
tade	  hon	  Storsjöhyttan	  1995.	  Hon	  har	  fått	  sin	  utbildning	  bland	  annat	  vid	  glasskolorna	  
Kosta	  och	  Orrefors.	  Ulla	  ingår	  i	  kollektivet	  Blås	  &	  Knåda.	  
	  
Medlemsnr	  27	  	  Per	  Berg	  
	  
	  
7.	  	  ANDERS	  SUNNA,	  är	  uppvuxen	  I	  Kieksiäisvaara	  och	  är	  verksam	  i	  Umeå.	  Han	  har	  fått	  
sin	  utbildning	  vid	  Umeå	  konstskola	  och	  Konstfack.	  Anders	  skapar	  samiska	  bilder	  ofta	  
med	  stark	  politisk	  laddning	  –	  politisk	  konst	  med	  sprängkraft.	  	  Hans	  bildspråk	  var	  från	  
början	  traditionell	  samisk	  turistkonst	  men	  åren	  på	  Konstfack	  med	  de	  öppna	  diskussion-‐
er	  som	  där	  förekom	  inspirerade	  honom.	  Han	  gick	  Konstfack	  tillsammans	  med	  bl	  a	  Anna	  
Odell.	  Screentryck.	  
	  
Medlemsnr	  636	  	  Carina	  Fjellner	  
	  
	  
8.	  	  FREDRIK	  LINDQVIST,	  Hoppa	  hopprep.	  	  Fredrik	  är	  född	  1968	  i	  Kristianstad.	  Har	  
utbildat	  sig	  vid	  Konsthögskolan	  i	  Umeå	  samt	  Kunstakademien	  i	  Düsseldorf.	  Han	  är	  
bosatt	  i	  Düsseldorf.	  Han	  säger:	  I	  Tyskland	  finns	  en	  mycket	  starkare	  tradition	  av	  expres-‐
sionism	  med	  kraftfulla	  färger	  och	  dramatiska	  motiv	  och	  jag	  känner	  mig	  hemma	  där.	  
Ärligt	  talat	  tycker	  jag	  nog	  att	  en	  hel	  del	  av	  den	  svenska	  konsten	  är	  lite	  blek	  och	  försiktig.	  
	  
Medlemsnr	  649	  	  Yvonne	  Bågling-‐Murén	  
	  
	  
9.	  	  SUSANNA	  SLÖÖR,	  Kjartanros.	  Hon	  är	  född	  1962	  i	  Nyköping,	  är	  svensk	  målare,	  
konstkritiker	  och	  utställningskommissarie.	  Hon	  har	  varit	  verksam	  inom	  vitt	  skilda	  yrken,	  
här	  kan	  nämnas	  som	  riskanalytiker	  på	  Carnegie	  fondkommission.	  Sin	  konstnärliga	  utbild-‐
ning	  fick	  hon	  vid	  Gerlesborgsskolan	  i	  Stockholm.	  	  Susanna	  grundade	  tillsammans	  med	  Leif	  
Mattsson	  2002	  nättidningen	  Omkonst	  och	  har	  varit	  medredaktör	  för	  denna	  2002-‐09.	  Hon	  
efterträdde	  i	  januari	  2010	  Olle	  Granath	  som	  ständig	  sekreterare	  i	  Kungliga	  Akademien	  för	  de	  
fria	  konsterna.	  
	  
Medlemsnr	  1156	  	  Eva	  Mooe	  
	  
10.	  	  PETER	  LUCAS	  ERIXON,	  författare	  och	  konstnär.	  Han	  är	  uppvuxen	  i	  Raftälven	  och	  född	  i	  
Strömsund.	  Han	  har	  publicerat	  ett	  flertal	  böcker	  och	  romanen	  Silversnöret	  är	  den	  senaste,	  
den	  kom	  2011.	  Han	  	  tror	  på	  förnuftet,	  logiken,	  den	  i	  alla	  lägen	  mänskligt	  produktiva	  och	  po-‐
tenta	  godheten,	  ett	  sjätte	  sinne	  och	  tror	  inte	  på	  det	  organiserade	  våldet,	  obildning,	  det	  
politiska	  och	  religiösa	  tvångsföreställningarna.	  	  Blev	  kysst	  av	  Joan	  Baez	  1980	  och	  tackade	  nej	  
till	  en	  middag	  med	  Lou	  Reed	  sommaren	  2010.	  	  “Gul	  version”	  samt	  bok.	  
	  
Medlemsnr	  373	  	  Henrik	  Bergman	  
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11.	  	  JAKOB	  DANHARD,	  	  keramiker	  från	  Färila.	  	  Han	  har	  gått	  konstlinjen	  på	  Gävle	  
folkhögskola	  samt	  glas	  och	  keramik	  vid	  Konstfack.  Jakob	  Danhards	  keramik	  finns	  
ofta	  till	  försäljning	  hos	  Drejeriet.	  
	  
Medlemsnr	  458	  	  Eivor	  Halling	  
	  
	  
12.	  	  NILLA	  ENEROTH,	  Ås.	  	  Ett	  par	  skidor.	  Se	  presentation	  Ulla	  Gustafsson.!	  Nilla	  är	  	  
utbildad	  vid	  Beckmans	  designskola	  samt	  Orrefors	  glasskola.	  
	  
Medlemsnr	  851	  	  Kerstin	  Göransson	  
	  
	  
13.	  	  SUSANNE	  FRUNCK,	  Östersund.	  Alg.	  Susanne	  gick	  Östersunds	  konstskola	  
2001	  –	  2003	  och	  det	  tredje	  året	  2008	  –	  2009.	  Hon	  har	  också	  utbildat	  sig	  	  på	  Gerles-‐
borgsskolan,	  Bouslän	  med	  kurser	  i	  abstrakt	  måleri	  mm.	  	  
	  
Medlemsnr	  114	  	  Bengt-‐Erik	  Björch	  
	  
	  
14.	  	  HANS	  LIF,	  Fänkål.	  Han	  föddes	  1958	  i	  Ådalsliden,	  bor	  och	  arbetar	  i	  Stockholm.	  
Är	  u	  tbildad	  vid	  Konsthögskolan	  I	  Stockholm	  samt	  vid	  Konstfack.	  På	  hans	  
utställning	  på	  GalleriS	  I	  mars	  kunde	  man	  se	  en	  manshög	  glasburk	  med	  gröna	  oliver,	  
meterstora	  sockerkakor,	  ansikten	  och	  tennkannor	  I	  olika	  vinklar	  samt	  denna	  
utsökta	  lilla	  målning	  som	  alltså	  föreställer	  Fänkål.	  
	  
Medlemsnr	  520	  	  Lena	  Sterner	  Thörnlund	  
	  
	  
15.	  	  STAFFAN	  SCHÖNBERG,	  På	  stranden.	  Staffan	  har	  sin	  ateljé	  på	  Härke	  
konstcentrum.	  2004	  hade	  han	  sin	  första	  stora	  utställning	  I	  Östersund,	  tillsammans	  
med	  Lars	  Oluf	  Kolsrud	  och	  Lars	  Nylund	  på	  Ahlbergshallen.	  Någon	  sa	  att	  Staffan	  
Schönberg	  är	  bättre	  än	  han	  själv	  förstår	  och	  så	  är	  det	  kanske.	  Olja	  och	  träsnitt	  är	  de	  
tekniker	  som	  han	  återkommer	  till,	  många	  motiv	  är	  hämtade	  från	  hans	  resa	  till	  
Mongoliet	  för	  några	  år	  sedan.	  
	  
Medlemsnr	  896	  	  Mikael	  Lindgren	  
	  
	  
16.	  	  ÖRJAN	  NORING	  lilla	  målning	  är	  inköpt	  på	  Hackås	  Maskin	  och	  Kultur	  och	  det	  
var	  i	  Hackås	  som	  Örjan	  Noring	  verkade	  som	  konstnär.	  Han	  föddes	  1920	  i	  Hackås	  
och	  avled	  2008.	  Han	  hade	  sin	  ateljé	  på	  övervåningen	  i	  sin	  bostad,	  med	  utsikt	  mot	  
Oviksfjällen.	  Han	  var	  iakttagande	  och	  beskrivande	  av	  landsbygden	  och	  dess	  vardag.	  
	  
Medlemsnr	  723	  	  Jan	  Oledal	  
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JLK	  är	  medlem	  i	  tre	  konstklubbar	  och	  medlemskapet	  innebär	  att	  föreningen	  
får	  konst	  till	  sitt	  medlemslotteri.	  	  De	  tre	  föreningarna	  är	  Våga	  Se,	  Grafiska	  
Sällskapet	  och	  Föreningen	  för	  Grafisk	  Konst.	  Vi	  lottar	  nu	  ut	  	  
	  
2	  grafiska	  verk	  från	  konstklubben	  Våga	  se	  –	  blir	  två	  vinster	  
17.	  NILS	  KÖLARE,	  nr	  5	  
Medlemsnr	  345	  	  Rolf	  Björch	  
18.	  GUNNAR	  LARSSON,	  	  Österlensvit	  1	  
Medlemsnr	  973	  	  Hans	  Holmgren	  
	  
	  
En	  mapp	  med	  3	  grafiska	  verk	  från	  Grafiska	  Sällskapet	  –	  blir	  en	  vinst	  
19.	  Gun	  Rosenius	  Den	  uppnosiga,	  Leif	  Elggren	  Y	  &	  B,	  	  Annalena	  Törnström	  Dahlior	  
	  
Medlemsnr	  1295	  	  Ingrid	  Forsberg	  
	  
	  
20.	  KRISTINA	  TORSTENSDOTTER,	  Rödön.	  Ur	  sviten	  Inkas	  historia.	  Kristina	  
hade	  i	  maj	  en	  utställning	  på	  Härke	  konstcentrum	  där	  hon	  visade	  teckningar	  från	  sin	  
resa	  till	  Peru	  och	  Ecuador.	  Vinsten	  är	  en	  del	  I	  sviten	  om	  Inkas	  historia.	  Kristina	  är	  
född	  1945	  och	  växte	  upp	  på	  Rödön.	  Har	  ett	  förflutet	  som	  formgivare	  inom	  damkon-‐
fektion	  och	  som	  arbetsteraupeut.	  Har	  gått	  Östersunds	  konstskola.	  
	  
Medlemsnr	  891	  	  Anita	  Stjernström	  
	  
	  
21	  BENGT	  HAMRÉN	  och	  22	  GUSTAV	  EDWALL	  är	  två	  vinster	  som	  är	  skänkta	  av	  	  
familjen	  Lindelöw.	  Carl	  Göran	  Lindelöw	  arbetade	  som	  rådman	  i	  Östersund	  och	  var	  
politiskt	  engagerad	  i	  folkpartiet.	  Var	  initiativtagare	  till	  Östersunds	  kulturnämnd,	  
var	  under	  många	  år	  engagerad	  i	  JLK	  och	  länsmuseet.	  
	  
Medlemsnr	  15	  	  Kerstin	  Lundholm	  (Bengt	  Hamrén)	  
Medlemsnr	  	  322	  	  Kjell	  Hansson	  (Gustav	  Edwall)	  
	  
	  
23	  	  BIANCA	  MARIA	  BARMEN,	  Kristorforos	  huvud.	  Född	  1960	  i	  Malmö,	  är	  en	  
svensk	  bildkonstnär,	  skulptör	  och	  tecknare.	  Hon	  utbildade	  sig	  på	  arkitektlinjen	  vid	  
Lunds	  Tekniska	  Högskola	  1979-‐81,	  därefter	  två	  år	  på	  Grundskolan	  för	  konstnärlig	  
utbildning	  i	  Stockholm	  och	  tre	  år	  på	  Hovedskous	  konstskola	  i	  Göteborg	  och	  på	  Det	  
Kongelige	  Danske	  Kunstakademi	  1985-‐92.	  Hon	  hade	  sin	  första	  separatutställning	  
på	  Galleri	  Forum	  i	  Stockholm	  1992.	  I	  sin	  konst	  skildrar	  hon	  ofta	  i	  scener	  möten	  
mellan	  människor	  och	  djur	  och	  andra	  möten.	  Skalan	  är	  ofta	  liten	  och	  konstverken	  
en	  lågmäld	  ton.	  
	  
Medlemsnr	  576	  	  Torbjörn	  Aronsson	  
	  
	  
24	  	  MARINA	  JONSSON,	  Östersund.	  Till	  min	  älskade.	  På	  Östersunds	  kommuns	  
hemsida	  finns	  sedan	  någon	  tillbaka	  en	  konstwebb,	  där	  finns	  Marina	  presenterad	  
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med	  följande	  information:	  Konstnären	  Marina	  Jonsson	  rör	  sig	  ofta	  i	  gränslandet	  
mellan	  skulptur,	  design	  och	  funktion.	  I	  sina	  produkter/konstobjekt	  är	  det	  
formspråket	  som	  är	  den	  naturliga	  röda	  tråden.	  Hon	  är	  utbildad	  vid	  konsthögskolan	  
i	  Bergen	  och	  har	  sedan	  dess	  genomför	  flera	  uppmärksammade	  konstprojekt.	  På	  
Storsjöbadet	  i	  Östersund	  har	  hon	  sten	  för	  sten	  byggt	  upp	  barnavdelningen	  som	  är	  
anpassad	  för	  barn	  från	  3	  mån	  upp	  till	  10	  år	  med	  plats	  även	  för	  deras	  föräldrar.	  
Närvarolotteriet.	  
	  
Vinst	  i	  närvarolotteriet:	  	  Alva	  Willemark	  
	  
	  
25	  	  SEVERUS	  TENENBAUM	  ,	  konstverket	  Gips	  samt	  boken	  Emotions.	  Severus	  
Tenenbaum	  är	  en	  pseudonym	  för	  en	  svensk	  fotograf,	  född	  19	  april	  1984	  i	  Öster-‐
sund.	  Tenenbaum	  fotograferade	  allt	  för	  Amanda	  Jenssens	  debutalbum	  Killing	  My	  
Darlings	  och	  har	  även	  jobbat	  med	  artister	  som	  Laleh,	  Malena	  Ernman,	  Magnus	  Ug-‐
gla	  m	  fl.	  Hon	  ställde	  ut	  för	  första	  gången	  på	  Fotomässan	  2009.	  
	  
Medlemsnr	  861	  	  Bob	  Persson	  
	  
	  
26	  -‐	  31	  
6	  grafiska	  verk	  från	  Föreningen	  för	  Grafisk	  Konst	  –	  blir	  sex	  vinster	  
26	  	  Einar	  Persson	  Stilleben	  
27	  	  Hans	  Wigert	  Grodgölen	  
28	  	  Rune	  Claesson	  Självporträtt	  med	  finger	  mot	  näsan	  
29	  	  Leif	  Ericson	  Speglingar	  av	  lek	  
30	  	  Einar	  Höste	  Utvikbar	  kub	  
31	  	  Cajsa	  Holmstrand	  	  Pythagoras	  sats	  
	  
26	  	  Medlemsnr	  953	  Ingeborg	  Redfors	  Flur	  
27	  	  Medlemsnr	  1290	  	  Nicki	  Eby	  
28	  	  Medlemsnr	  	  1125	  	  Barbro	  Jönsson	  
29	  	  Medlemsnr	  	  914	  	  Tommy	  Jonsson	  
30	  	  Medlemsnr	  	  25	  	  Gösta	  Andersson	  
31	  	  Medlemsnr	  	  812	  	  Helle	  Heide-‐Jörgensen	  
	  
	  
	  
32	  	  ELISABETH	  JANSSON-‐SANDHAMRE,	  Höstsol.	  Elisabeth	  Jansson	  Sandhamre	  
har	  en	  konstnärlig	  utbildning	  på	  10	  år,	  fem	  vid	  Konstfack	  och	  fem	  vid	  Konsthögsko-‐
lan	  i	  Stockholm.	  Konstverket	  köptes	  in	  vid	  Galleri	  Remis	  15-‐års	  jubileum	  där	  hon	  
ställde	  ut	  tillsammans	  med	  bl	  a	  Urban	  Engström	  och	  Karin	  Granqvist.	  
	  
Medlemsnr	  393	  	  Bo	  Segerström	  
	  
	  
BOKVINSTER:	  
33.	  	  EN	  LITEN	  KONSTNÄR	  –	  LARS	  LERIN	  	  
Medlemsnr	  305	  	  Bo	  Anders	  Jonsson	  
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34.	  	  MÖTE	  MED	  BROR	  HJORTH	  
Medlemsnr	  528	  	  Carin	  Lunnehed	  
35.	  	  HELENE	  BILLGREN	  –	  THE	  END	  
Medlemsnr	  216	  	  Gun	  Brännström	  
36.	  KVINNOMÖDA	  SKAPARGLÄDJE	  –	  Ulla	  Oscansson	  
Medlemsnr	  1022	  	  Britta	  Andersson	  
	  
	  
NÄRVAROLOTTERIET:	  
MARINA	  JONSSON:	  TILL	  MIN	  ÄLSKADE	  (nr	  24)	  
Vinnare:	  Alva	  Willemark	  
37.	  	  COPPERHILL	  KONSTKATALOG	  och	  väska	  
Vinnare:	  Gunilla	  Johansson	  
38.	  	  ERNST	  JOSEPHSON	  –	  HANS	  HENRIK	  BRUMMER	  
Vinnare:	  	  Karin	  Viksten	  
39.	  	  1000	  BERÖMDA	  KONSTVERK	  
Vinnare:	  Yvonne	  Eklund	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Textsammanställning:	  JLK/Margareta	  Stålhandske	  


