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Bodil Halvarson, ”You ll never walk alone” II (VI). Venetiansk glasmosaik (smalti).

Östersunds sjukhus, Akuten, Observationsavdelningen.
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VI BESKRIVER NU HÄRKE KONSTCENTRUMs 23:e VERKSAMHETSÅR 

och vi finner det lämpligt att börja med att repetera vår än-
damålsparagraf från 1992. Mycket har hänt men de formu-
leringar som för 23 år sedan sattes på pränt känns än i dag  
aktuella. 

Härke KC, organisationsnummer 893202-2745, har till ända-
mål att främja bild- och formkonst inom Jämtlands län samt 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 

att förvalta och ansvara för fastigheten, Härke Konstcen-
trum, genom att driva ett centrum för konst och konsthant-
verk till gagn för aktiva konstnärer samt besökare vid den 
utåtriktade verksamheten. 

att upplåta lokaler för konstnärlig verksamhet, utställning 
och försäljning av konst och konsthantverksprodukter samt 
utbildning i enlighet med föreningens intentioner.

Föreningen har dessutom till uppgift att på effektivaste sätt tillgodose medlemsorganisationernas 
behov. Föreningens medlemmar är Östersunds kommun, Ateljéföreningen och Östersunds kollek-
tiva grafikverkstad.

HÄRKE KC HAR HAFT FÖLJANDE STYRELSE

Ordinarie ledamöter           personliga suppl. 
Anders Suneson (A) ordförande  Elisabeth Athle  (A= Ateljéföreningen)
Ingegärd Pettersson (G) vice ordförande Katarina Franck (G=Grafikverkstan)
Kersti Grönlund (A) sekreterare  Ewa  Carlsson
Anki Hallqvist (G)    Anniki Andersson
Bodil Halvarson (A)    Cathrine Johansson  
Åke Svärd, adjungerad kassör

Revisor: Ylva Hagerlind          Suppl: Lars Nylund, Annika Persson

VERKSAMHETSÅRET HAR SETT UT SOM FÖLJER 

Vi har under verksamhetsåret 2014 haft 9 styrelsemöten, årsstämma hölls den 9 april 2014. 

Det är ett stort antal konstnärer (idag närmare ett 80-tal), som verkar i huset antingen genom 
ateljéplatser eller medlemsskap i Östersund kollektiva grafikverkstad. Verksamheten på Härke 
Konsttcentrum har bedrivits flitigt av ateljéinnehavare, grafikverkstans medlemmar, Östersunds 
Konstskolas elever, många gästande konstnärer. 
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Utställningsverksamheten i den egna utställningslokalen, där både lokala konstnärer och konstnä-
rer från övriga landet visat sina verk, har lockat många ur en konstintresserad allmänhet. Vi kan se 
ett ökat intresse för de utställningar och öppna hus som genomförts under året.

Härke Konstcentrum med underföreningar har förnyat sin webbsida med samma adress som 
tidigare. Formgivningen är gjord av Annica Nordin och ett redaktionsråd har tillsatts för att hålla 
sidan uppdaterad.

HÄRKES KONSTNÄRSSTIPENDIUM

Det nya tre-åriga avtalet mellan Regionförbundet Jämtlands län, Östersunds kommun och Härke 
KC har befäst Härke-stipendiet som ett viktigt och uppskattat stipendium. Stipendiaten erhåller 
en penningsumma på 30.000 kr samt en månads fri vistelse i gästlägenheten på Härke och till-
gång till arbete i grafikverkstan. Stipendiaten erbjuds också en utställningsperiod på Ahlbergshal-
len. 2014 inkom 92 ansökningar av mycket hög kvalitet från 6 länder.

En jurygrupp om tre konstnärer utser Härke Konstcentrums stipendiat och ordnar med stipendie-
utdelningsevenemanget.

NORTH-CULTITUDE 62-63

Härke KC är med i det gränsöverskridande konstprojektet North-Cultitude 62-63. Vår roll är asso-
ciated partner. Projektet är ett Inter-reg projekt mellan Sverige och Norge och syftar till att sti-
mulera utbyte och kontakter mellan konstnärer längs den 62:a och 63:e latituden. Under våren ge-
nomfördes en utställning med grafik på Ahlbergshallen av den kollektiva grafikverkstan Lademoen 
kunstnerverksteder i Trondheim. Det är en del i ett utbyte och under 2015 kommer 12 konstnärer 
från Östersunds kollektiva grafikverkstad  att ställa ut på Babel art space i Trondheim.

HÄRKES MEDLEMMAR ÄR AKTIVA

Härkes medlemmar producerar konst och konsthantverk. Det rör sig om separatutställningar och 
deltagande i samlingsutställningar runt om i landet och även internationellt. Till exempel fanns 
Härke KC representerat på Umeå kulturhuvudstadsår och Grafiktriennalen i Uppsala.

Många konstnärer i huset är medlemmar i Konstnärscentrum Nord och de nationella yrkesförbun-
den, KRO/KIF, Svenska Tecknare, Skulptörförbundet och Grafiska Sällskapet. Odd Larsson sitter 
med i KROs riksstyrelse och Elisabeth Athle är medlemsansvarig ledamot i styrelsen för KC Nord .
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UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET PÅ HÄRKE KONSTCENTRUM

15/2 – 2/3  Kristina Torstendotter, Östersund, visade bl.a. dockkläder i en annorlunda utställ-
ning.

6/3 – 23/3  Gunvor Karlstrand, Östersund. Måleri.

23/4 – 13/4  Martin Arvidsson, sistaårselev vid Östersunds konstskola, visade måleri och 
fantasi  fulla skulpturer som sedan bidrog till att han antogs vid Umeå Konsthög-
skola.

10/5 – 25/5 Johanna Bahlenberg, Östersund visade måleri och serigrafi.

6/9 – 21/9 Leif Öhr, Gällö, visade stora oljemålningar och läste egna dikter vid vernissaget.

27/9 – 12/10 Anders Suneson, Frösön. Målningar, teckningar och skulpturer. Utställningen var 
en retrospektiv med verk som spände över 30-år. Ett sökande efter den röda tråd 
som genom åren visat sig i de tematiska återkomsterna. 

18/10 – 2/11 Ingrid Larsson, Östersund och Eva Lindén, Ås, visade ”abstrakta, minimalistiska fält 
och ytmåleri” i akvarell.

8/11 – 23/11 Anniki Andersson, Östersund, fyllde galleriet med hängande u-båtar i knallgult 
tillsammans med ljusklot i keramik och svartvit grafik.

29/11 – 14/12  Ylva Hagerlind, Ottsjö, visade fotopolymér, serigrafi och måleri.

Härkes utställningar håller öppet alla dagar. Det är öppet för alla konstnärer/konsthantverkare 
att ansöka om utställningstid. Genom åren har även många konstnärer från andra delar av landet 
ställt ut. Många konstintresserade besökare hittar till Härkes utställningar, inte minst genom fina 
reportage i lokalpressen.

Anniki Andersson fyllde galleriet med hängande u-båtar i knallgult tillsammans med ljus- 
klot i keramik och svartvit grafik.
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ÖVRIGA EVENEMANG 2014

29 - 30 april  Marina Jonsson höll en kurs i Raku-keramik.

3 - 4 maj  Till de årligen återkommande Kul-Tur-dagarna med öppna ateljéer kom ca 400 
besökare. Det var fler besökare än tidigare år och det blev trevliga dagar.

13 juni Stipendieutdelning. Henrik Eriksson, Johanneshov blev 2014 års stipendiat.

5 juli  Många besökare kom och lyssnade när Henrik Eriksson berättade om och visade 
bilder av sina konstprojekt. Henrik föreläste också på Tingshuset/kommunens 
ungdomshus inför en stor och ungdomlig publik. 
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UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN I AHLBERGSHALLEN 2014

15/2 - 2/3  Kristina Stark och Eva Beierheimer, Stockholm, visade grafik, skulptur och objekt i 
en vacker utställning.

29/3 - 13/4  Helena Roos, Göteborg, gjorde en effektfull utställning med graffiti och installation.

27/9 - 12/10  Cathrine Johansson, Östersund, fyllde lokalerna med sina serigrafier på plåt.

8/11 - 23/11  Lina Bjerneld - Christoffer Paues - Samuel Sander visade utställningen ”Attraktion  
och Repulsion”, en välarbetad och effektfull installationsutställning.

Arbetet med utställningarna på Ahlbergshallen leds av en jurygrupp som under året varit Odd 
Larsson, Jimmy Dahlberg och Annica Nordin. Gruppen gör ett stort arbete med urval, hantering 
och hjälp till de gästande utställarna. 

Helena Roos.

Cathrine Johansson.

Lina Bjerneld, Christoffer Paues, Samuel Sander
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GÄSTBOSTADEN 

Gästbostaden har varit relativt jämnt bokad. Den har bl.a. använts av gästande utställare och 
konstnärer som ställt ut eller jobbat med offentliga utsmyckningar i länet. Deltagare i det tvär-
nordiska samarbetsprojektet North-Cultitude 62-63 har också bott här.  

ATELJÉFÖRENINGENS VERKSAMHET 2014 

Till det årligen återkommande ”Kul Tur” 2014 med öppna ateljéer kom drygt 400 besökare.

Två dagars kurs i naken raku hölls av Elin Ståhl – Ida Bratt för Drejeriets medlemmar. Kurs i raku 
under ledning av Marina Jonsson hölls utomhus på Härke konstcentrum den 29-30 maj.

Den 14 juni arrangerade Elisabeth Athle och Annika Thofelt sommarfest på Härke konstcentrum 
med livemusik framförd av duon Tove Thofelt och Peter Danielsson.

I juni lämnade vår käre kollega och vän Lars Nylund oss hastigt och oväntat, med saknad och fina 
minnen efter sig.

Ett KLYS-möte med representanter från alla kulturyttringar i Mellannorrland hölls på Härke konst-
centrum.

Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Björn Dahlström, Sekreterare Annika Thofelt,  
Kassör Kåre Henriksson.

Härke Konstcentrums ateljéinnehavare under året har varit: Elisabeth Athle, Elsie Berg, Ewa Carls-
son, Björn Dahlström, Anna Erlandsson, Kersti Grönlund, Anki Hallqvist, Bodil Halvarson, Kåre 
Henriksson, Inger Jacobsson, Cathrine Johansson, Odd Larsson, Lars Nylund, Annika Persson, 
Anders Suneson, Annika Thofelt, Maya Westlund.
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PRESENTATION AV KONSTNÄRER MED ATELJÉ PÅ HÄRKE KC

ELISABETH ATHLE, Norderön
(Ykesverksam på heltid sedan 2013, atlejé på Härke KC sedan 2005.)
Separatutställning på Galleri Remi, Östersund. Deltog i workshop under Konstens vecka på Kultur-
huset i Järpen med konstnären Marie Lindgren. Deltagarna skapade verk ute i samhället, Elisabeth 
samarbetade med några elever i 6:an från Racklöfska skolan. 
Medlem i KC-Nords styrelse, medarrangör av KC-Nords årsmöte på Härke konstcentrum 2015.

ELSIE BERG, Östersund
Separatutställning på Tingshuset, Östersund 2014.

EWA CARLSSON, Östersund 
Separatutställning på Galleri S i Östersund, Sommarutställning ”Ede 519 ” i Offerdal (m. Susanne 
Perry), Grupputställning ”Ankomst” på Konstnärshuset i Stockholm, Jurybedömd ”minigrafik”- ut-
ställning på Center for Contemporary Printmaking i Norwalk, Connecticut, USA.

BJÖRN DAHLSTRÖM, Östersund. 
(Yrkesverksam som keramiker på heltid sedan 1984)
Under 2014 har jag arbetat fram några nya kollektioner i porslinslera som är handdekorerat. 
Denna serie har inköpts av bland andra Jamtli butiken Östersund, Jazzköket Östersund och 
 Frösötornet Frösön. Min produktion  säljs på Drejeriet butik & galleri i Östersund som är ett konst-
hantverkskooperativ som jag tillsammans med 12 andra medlemmar drivit i snart 28 års tid.

ANNA ERLANDSSON, Rödön
(Yrkesverksam på heltid sedan 1981)
Separatutställning Galleri S, Samlingsutställning filmtema Galleri Mono, samlingsutställning Mor 
och Son, Galleri Mono, inbjuden som en av sex konstnärer till Jamtlis broderiutställning, Sam-
lingsutställning Gåxsjö kulturvecka, samlingsutställning Vålådalens kulturvecka, manusutveck-
ling av film; Hunden som var en tråkmåns, jobbat med filmerna ”Hur man illustrerar en grävling” 
och Casata Passionata, samlingsutställning tema tänder, mosaikbild med animerad mosaik och 
punkmusikvideo, Stor väggmålning (2,5 x 5m) uppdrag Vintersportcentrum, Campus Östersund, 
illustrerade skyltar till naturstig, Wången.

KERSTI GRÖNLUND, Häggenås
Separatutställning i Järpens Kulturhus på inbjudan av Åre Konstförening. Deltog i samlingsutställ-
ning på Galleri Remi.

ANKI HALLQVIST, Äspnäs
Har under året bla arbetat vidare en del med grafik efter workshop i grafikverksta ń. Planerar och 
förbereder inför 2015 års LandArt-utställning vid Locknesjön. Har ett stort men långsamt fokus på 
måleri. Och har även utfört ett litet uppdrag i skulptur i keramik till Lockne församling.
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ELISABETH ATHLE

ELSIE BERG

EWA CARLSSON

BJÖRN DAHLSTRÖM

ANKI HALLQVIST
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ANNA ERLANDSSON

KERSTI GRÖNLUND

BODIL HALVARSON

KÅRE HENRIKSSON

INGER JACOBSSON
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BODIL HALVARSON, Östersund
Arbetade med utställningar i det egna galleriet Galleri S, Östersund www.galleris.se. Visade ett an-
tal egna verk i en av galleriets utställningar. Arbetade med förberedelser inför deltagande i Projekt 
Konstgödning www.konstgodning.se. Skapande av verk till Härjedalen Pride (är ”deras konstnär”) 
som går av stapeln sommaren 2015. ”Fritt skapande”, måleri och teckning.

KÅRE HENRIKSSON, Östersund
Utställningar: Exercishallen Norr (f.d. Färgfabriken Norr) (m/Jon Arne Mogstad), Östersund 2014. 
Sundsvalls Konstförening (m/Jon Arne Mogstad), Sundsvall 2014. Konstlitografiska museet, Tida-
holm 2014.

INGER JACOBSSON, Frösön
Jag gillar att prova på olika material och tekniker och har arbetat med betong, lera, papper, acryl, 
tusch och koppartryck. I nuläget arbetar jag mest med träsnitt, collografi samt blandade tekniker.

CATHRINE JOHANSSON, Östersund
Jag har under både 2013 och 2014 arbetat för en separatutställning på Ahlbergshallen i septem-
ber 2014. Den besöktes av över 400 besökare. Under sommare 2014 deltog jag i Umeå Kulturhu-
vudstadsår, inbjuden till en svensk/sydkoreansk utställning. Under Kul tur deltog jag med öppen 
ateljé. I grafikverkstan har jag undervisat estetelever från Järpens gymnasieskola i koppargrafik. 
Deltog i Konst i Kaxås - en multikulturell utställning i glesbygd. Under 2014 påbörjades arbete 
med fortsatt verksamhet som är deltagande i Konstrundan i Skåne påsk 2015 och utställning på 
Karlshamns konsthall september 2015.

ODD LARSSON, Frösön
Under juni-juli undervisade jag i akvarell vid en kurs i Toscana, Italien.
I augusti genomförde jag en mer än fulltecknad kurs i experimentell akvarell på Birja folkhögskola, 
Ås. Vår och höst undervisade jag och var mentor för elever vid Östersund Konstskola och under 
hösten skrev jag manus till en guidad visning av Primus Mortimer Petterssons konst i Primusrum-
met, landstinget. Jag läste in den på band och anpassade bildupplevelsen för synskadade och 
blinda personer.

LARS NYLUND, Östersund
Lars skulle fylla 80 år och var fortfarande dagligen aktiv som konstnär när han hastigt avled i juni. 
I mars gav han ut boken om sitt liv med titeln ”På mitt sätt sett. Minnen och tankar.” 

ANNIKA PERSSON, Östersund.
(Yrkesverksam på heltid sedan 1983)
Ställde ut separat på Galleri Lokomotiv, Örnskölsdvik. okt.2014
Under 2014 har jag även arbetat med mitt vanliga sortiment av keramiska skulpturer till Drejeriet 
butik & galleri i Östersund som är ett konsthantverkskooperativ som jag och 12 andra medlem-
mar drivit i snart 28 år. Sommaren 2014 visades mina harskulpturer i en separatutställning hos Jini 
Hedblom i Ljusdal på Hantverket.
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CATHRINE JOHANSSON

ANNIKA PERSSON

ANDERS SUNESON

ANNIKA THOFELT

ODD LARSSON
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ANDERS SUNESON, Frösön
(Yrkesverksam på heltid sedan 1980)
Lekskulpturer i trä Björn, Rådjur, Räv, Får och lamm till förskolan Junotäppan Gamla stan i Stock-
holm. Lekskulpturer Ko, gris och kalv till Gammlia museum Umeå. Skidlekstation ”Alvars bageri”  
till Tänndalens skidområde Härjedalen. Allt skulpturarbete är gjort i samarbete med snickaren 
Leif Eriksson. Separatutställning på café Grädda Åre ”Barnens after ski” med högläsning ur mina 
barnböcker, separatutställning på Härke. Deltog som representant för Svenska Tecknare i arrange-
randet av den europeiska illustratörskonferensen ”Sharing possibilites”i Oslo okt 2014. 

ANNIKA THOFELT, Östersund
Separatutställning på Drejeriet, Östersund, februari-mars. Deltog i Kul-Tur, Östersund, med öppen 
ateljé i maj. Separatutställning måleri, skulptur och grafik på biblioteket, Änge, Offerdal, juni-juli. 
Deltog med skulpturer i Öppen Trädgård arrangerat av Tidningen Land, Rödön, i juli. Öppen ateljé 
under Konstens vecka i september.

MAYA WESTLUND
Anders Suneson och Anna Erlandsson samarbetar i eget filmbolag för animerad film och har haft 
Maya Westlund anställd som assistent under 2014.

ÖSTERSUNDS KOLLEKTIVA GRAFIKVERKSTAD

Styrelse 
Ordförande  Gunnel Lundholm
Sekreterare Cathrine Johansson   
Kassör  Ylva Hagerlind  
Ledamot Anniki Andersson   
Ledamot Johanna Bahlenberg  
Suppleant Åsa Jönsson   
Revisorer Annica Nordin, Madeleine Heldorsson, suppleant Ulla Granqvist  

  

Medlem i riksorganisationen KKV Riks (Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation).

Östersunds kollektiva grafikverkstad är en mycket välutrustad verkstad för högtryck, flera typer av 
djuptryck inklusive fotopolymer/ImageOn, serigrafi, digital verksamhet och foto. Grafikverkstan är 
en nationell förebild vad gäller miljöanpassning. Successivt har verkstan miljöanpassat arbetssät-
tet och konstnärer från övriga Sverige och andra länder söker sig hit för att ta del av kunskapen. 

Östersunds Konstskola hyr verkstan under 10 veckor per år för sin grafikutbildning. Även estet-
elever från Järpens gymnasieskola har fått undervisning i koppargrafik.

Ett projekt verkstan har deltagit i är North Cultitude 62-63. Projektet syftar till nätverksbyggan-
de runt jordklotet på 62:a-63:e breddgraden mellan konstnärer. En utbytesutställning med 12 av 
Lademoens grafiker anordnades i Ahlbergshallen 19 juli - 4 aug. Utställningen annonserades som 
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en del av Storsjöyrans program. Kristina Karlsen, konstnär på Lademoen Kunstnerverksteder i 
Trondheim, inbjuder till ett grafiskt samarbetsprojekt där även verkstäder i Västernorrland och 
Österbotten kommer att ingå.

Den årligen återkommande Julutställningen på Ahlbergshallen visade grafik av Johanna Bahlen-
berg, Pernilla Cederlund, Åsa Maria Hedberg och Bernadetta Nordlinder. 

Under hösten har 3 st 2-dagarsworkshops anordnats med temat collografi.

Ett flertal utställningar har arbetats fram i grafikverkstan och visats i Östersund, Umeå, Örn-

sköldsvik, Stockholm, Nacka, Södertälje och Göteborg med flera...

Grafikverkstan har under 2014 bestått av 73 medlemmar.

Lademoens grafiker på Ahlbergshallen.
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HÄRKE KCs EKONOMI 

En bra konstnärlig utställningsverksamhet har som vanligt genomförts i Ahlbergshallens lokaler, 
och den försäljning som skett har också genererat en del provisionsintäkter.
 
Men, de fyra utställningar som genomförts, har förbrukat hela det kommunala bidrag som tillde-
lats Härke KC för år 2014. Det är dels det särskilda utställningsbidraget och dels det årliga fören-
ingsbidraget som erhållits för en mer allmän nyskapande verksamhet vid Härke KC. 
Förenings bidraget har tyvärr sänkts under flera år. I år 2014 ledde sänkningen till att all annan 
verksamhet på Härke KC, utom Ahlbergshallen, har självfinansierats. Detta har inte varit möjligt 
att fullt ut genomföra, vilket har lett till årets ekonomiska underskott.    

Aktiviteter, bland annat utställningar, som genomförts på Härke har gått mycket bra och genererat 
överskott som bidragit till att underskottet totalt inte har blivit alltför stort. Men verksamheter på 
Härke kan inte fortsättningsvis på ideell basis hålla Ahlbergshallen under armarna.

Sparsamhet inom administrationen är mottot här på Härke, men viss förnyelse och utveckling 
parallellt med den löpande driften sker hela tiden, så även i år. Härkes hemsida har förnyats och 
en ny mer kraftfull dator har installerats i kontorsutrymmet i källaren. Det belastar naturligtvis 
kostnadsmassan att förnya gammal utrustning för att kunna genomföra en verksamhet med hög 
kvalitet. 

Åke Svärd har skött ekonomihanteringen under 2014.

Kostnader har även i år hållits inom givna ekonomiska ramar, men intäkter, från utställningar med 
mera på Härke har inte gett önskat utfall jämfört med föregående år. Härke redovisar därför ett 
underskott för år 2014.

ÅRSBIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR, HÄRKE KONSTCENTRUM

År                                               2013                        2014

Årsbidraget                             38 000:-                  30 000:-
Resultatet                                15 691:-                 -14 092:-



16

SLUTORD

Vår omtyckta kollega och gode vän Lars Nylund 
som hade ateljé här i huset avled hastigt i som-
ras. Lars skulle fylla 80 år och var fortfarande 
dagligen aktiv som konstnär. Han lämnar efter 
sig stor saknad och ett varmt minne. 

Lars syskon överlämnade Lars kvarvarande 
konst, måleri, teckningar och grafik till Härke KC 
att förvalta. 

LARS NYLUND OCH KOLLEGAN ANNIKA PERSSON.

ETT VARMT TACK riktas till dom som bidrar till att främja Konsten  
och Härke Konstcentrums verksamhet.

Styrelsen för Härke KC

………………………………………………   ………………………………………………
Anders Suneson, ordförande   Kersti Grönlund, sekreterare 

………………………………………………   ………………………………………………
Ingegärd Pettersson, vice ordförande   Anki Hallqvist 

………………………………………………   ………………………………………………
Bodil Halvarson    Åke Swärd, kassör


