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HÄRKE KONSTCENTRUMS 25:e VERKSAMHETSÅR

2016 har varit Härke Konstcentrums 25:e verksamhetsår. Det innebär att vi firar jubileum. Ibland kan 
det vara nyttigt att titta bakåt för att gå framåt. Jag tar fram den utredning som gjordes inför etable-
randet av Härke KC 1992. Utredningen undertecknades av dåvarande ordförande i kulturnämnden 
Jens Nilsson och kulturchef Anders Håkansta. Där kan man bl a läsa följande:  

”…som målsättning för kommunen att verka för en komplett kulturmiljö genom ökad kunskap och kom
petens inom det kulturpolitiska ansvarsområdet genom att: tillgodose behovet av moderna produktions
lokaler inom kulturområdet, främja etablering av kulturarbetsplatser till kommunen och medverka till att 
fler konst- och kulturverkstäder byggs.” 

Texten avslutas med följande rader: ”Genom att stödja utvecklingen av ett konstcentrum inom kom
munen, lokaliserat till den redan attraktiva kulturmiljön på Frösön, skulle konstlivet och bildkonstnärerna 
stimuleras och kulturprogrammets vision om kulturen som en mobiliseringsfaktor befrämjas.” 

Många av visionerna i texten har uppfyllts medan andra delar fått en negativ utveckling. 1990 skrev 
man:  ”I Östersund finns det många gallerier och konstnärerna har ett positivt klimat att arbeta i”. 

Det vi idag ser är tyvärr det motsatta, de flesta av Östersunds gallerier har lagt ner sina verksamhe-
ter och konstnärer får allt svårare att livnära sig på sitt yrke. 

Med det i beaktande har Härke KC en viktig roll i arbetet för konsten i Jämtlands län, ett uppdrag 
som sträcker sig utanför det egna huset. Härke KC driver och vidareutvecklar sin verksamhet för att 
gagna alla konstnärer och konstintresserades intressen och möjligheter att verka i Jämtlands län.

I vår ändamålsparagraf står att vi ska främja bild- och formkonst inom Jämtlands län samt medlem-
marnas ekonomiska intresse genom att förvalta och ansvara för fastigheten, Härke Konstcentrum, 
genom att driva ett centrum för konst och konsthantverk till gagn för aktiva konstnärer samt be-

Annika Persson 
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sökare vid den utåtriktade verksamheten, upplåta lokaler för konstnärlig verksamhet, utställningar 
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 kollekti-
va grafikverkstad (ÖKG).

HÄRKE KC HAR HAFT FÖLJANDE STYRELSE

Ordinarie ledamöter       Personliga suppl.       (A= Ateljéföreningen)

Anders Suneson (A) ordförande  Elisabeth Athle       (G=Grafikverkstaden)
Bodil Halvarson (A) vice ordförande Anna Erlandsson 
Kersti Grönlund (A) sekreterare  Cathrine Johansson
Johanna Bahlenberg (G)   Anna Widmark
Gunilla Classon (G)   Pernilla Cederlund
   
Åke Swärd, adjungerad kassör, har skött ekonomihanteringen.

Revisorer: Ylva Hagerlind, Gunnel Lundholm    suppl: Annika Persson

VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2016 

Vi har under verksamhetsåret 2016 haft 12 styrelsemöten. Årsstämma hölls den 20 april 2016. 

Härke KC berör många, de 15 ateljéinnehavarna och grafikverkstadens 80-tal medlemmar. Under 
utställningsperioder och Öppet hus-dagar kommer många besökare. Åredalens Konstskoleelever 
lär sig grafik här i verkstaden under några veckor varje år. Vi har ett stort antal studiebesök. Vi har 
gästande konstnärer som kommer och bor i gästbostaden för att få en arbetsperiod i grafikverksta-
den. 

Yoshie Sugito och Sho Hase-
gawa – två japanska konst-
närer verksamma i Hamburg 
gästade Härke under decem-
ber. Sho håller på med ett 
konstprojekt där han åker 
långfärdsskridskor och alstrar 
energi till ett batteri som 
driver en liten bildframställ-
ningsmaskin. 

FOTO ODD LARSSON
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HÄRKE KONSTNÄRSSTIPENDIUM 

Stipendiet är ett samarbete mellan Regionförbundet Jämtlands län, Östersunds kommun och   Härke 
KC. Stipendiaten erhåller 30.000 kr samt en månads fri vistelse i gästlägenheten på  Härke och 
tillgång till arbete i grafikverkstaden. Stipendiaten erbjuds också en utställningsperiod i Ahlbergshal-
len. 2016 inkom 150 stipendieansökningar. Syftet med stipendiet är att främja utbytet med konst-
närer från andra delar av landet/världen. Avtalet om stipendiet är 3-årigt och en utvärdering sker 
under det sista avtalsåret, det innevarande avtalet är 2014-2017. 

Styrelsen har formulerat ett utvecklingsförslag där vi påpekar vikten av att än mer synliggöra sti-
pendiet och stipendiaten. Vi har också efterfrågat en digitalisering av ansökan. Juryarbetet är också 
ett uppdrag som tar alltmer tid i anspråk i takt med att antalet ansökningar ökat. Ett uppdrag som 
styrelsen anser skall arvoderas. 

En jurygrupp om tre konstnärer utser Härke Konstcentrums stipendiat och ordnar med utdelningse-
venemanget. 

Härke KC vill lyfta fram och än mer synliggöra Härkestipendiaterna. Vi kommer att under utställ-
ningarna arrangera dialogkvällar där konstnärerna, i den form som passar, närmare kommer att 
presentera sitt konstnärskap för den lokala publiken. Vi kommer också att i Verksamhetsberättelsen 
presentera stipendiaterna. Vi börjar med 2015 års stipendiat Mattias Bäcklin. 

Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklin är den 20:e stipendiaten sedan konstnärsstipendiet instiftades 1996. Mattias är född 
1969. Han bor och arbetar i Stockholm. Hans arbete beskrivs så här av Malin Zimm:

”Bäcklin har i sin konstnärliga verksamhet funnit ett förhållningssätt där det handlar om att avbilda 
tid, inte natur. Växande, inte växter. Sopberg, sly, barn, grenverk, insekter – allt detta är ohjälpligt 
växande, spränger tiden framåt. 

Ibland ser vi såningsmän, ruiner, medeltida scener, lämningar av människans tafatta grymhet, alla 
dessa i spåren efter tidens krigare. I denna bildvärld finner vi nästan alltid vittnen, som precisa och 

Mattias Bäcklin i grafikverk-
staden på Härke KC. 

FOTO ANDERS SUNESON
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lätta små ur; fåglar och insekter, en annan rörelse, ett annat perspektiv och en annan tidmätning 
än människans av steg tyngda tid. I vissa bilder kröker sig tiden, dagisbarn lämnas ensamma på en 
apokalyptiskt övergiven lekplats, förvridna 1400-talsgestalter färdas våldsamt genom konsthistorien 
och materialiseras på en parkeringsplats framför en köplada. 

Denna berättelse om tid, mätt i naturens generativa kraft, skildras i bilder där övermäktiga distanser 
blyerts har tillytalagts, men den har också frammanats genom 3d-skrivare, träreliefer, glas och kera-
mik, betong och formskum. I Bäcklins produktion finns också samtida brukskonst i form av musikvi-
deor och animationer, samt filmljudcollage som splitsar och skarvar bildvärldar över stora kulturella 
avstånd.”

HÄRKES MEDLEMMAR ÄR AKTIVA

Konstnärer från Härke KC visar sin konst och konsthantverk på ett flertal ställen. Det är allt från 
offentliga utsmyckningar till utställningar av måleri, grafik, keramik och skulptur. 

De flesta konstnärer i huset är medlemmar i de olika nationella yrkesförbunden, KRO/KIF, Svenska 
Tecknare, Skulptörförbundet eller Grafiska Sällskapet. Odd Larsson har under året varit ledamot i 
KROs riksstyrelse. Elisabeth Athle är medlemsansvarig ledamot i styrelsen för KC Nord.

Anders Suneson är KLYS-representant (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) 
för de fria kulturskaparna i samrådsgrupp rörande kulturplan och samverkansmodellen för Jämt-
land/Västernorrland. Björn Dahlström har varit vår representant i mötesserien Forum för konst där 
representanter för kommuner, regionen och Jamtli träffats. 

SAMARBETSPROJEKT

Härke KC är med i konstprojektet North Cultitude 6263. Projektet är ett Interregprojekt mellan Sveri-
ge, Norge och Finland. Syftet är att stimulera utbyte och kontakter mellan konstnärer längs den 62:a 
och 63:e latituden. Vår representant Elisabeth Athle deltog i arbetet. Ett närmare samarbete med 
Vasa konstgrafiska verkstad i Finland har startats. Art-dinners där vi via Skype hållit ett antal pitchar 
för konstnärliga projekt med möjlighet till samarbete har hållits i North Cultitudes regi.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET PÅ HÄRKE KONSTCENTRUM 2016

 13 – 28/2 Staffan Saether, Frösön. Måleri/Teckning.
 5 – 20/3   Framkallning – Ode till en familj. Elin Ståhl, Järpen.
 9 – 24/4  Livets Sommar. Elisabeth Eriksson, Göteborg. Broderi/Teckningar/Objekt.
 7 – 22/5  ”Blå Insida”. Elisabeth All, Östersund. Teckning/Collage.
 10 – 25/9  ”Övermålningar”. Carl-Olof Tronje, Hallstavik. Måleri.
 1 – 16/10   Konstens Vecka. Östersunds Kollektiva Grafikverkstad. ”Mångfald”.
 22/10 – 6/11 Cecilia Larsson & Håkan Eriksson, Bandhagen. Måleri.
 12 – 27/11  Kersti Grönlund, Häggenås.
 3 – 18/12  Cathrine Johansson, Östersund.
 27 – 29/12  Siv Anneli Göransson. ”Ullens Drottning från Uruguay”.
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Carl-Olof Tronje

Håkan Eriksson

Elin Ståhl

Siv Anneli Göransson
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ÖVRIG VERKSAMHET 2016

Representanter från Härke deltog den 28 januari vid möte i Östersund med Statens Konstråd röran-
de deras verksamhet och inköp. 

Anders Suneson deltog vid KLYS-konferensen och vidarutbildningsdagar om konstnärspolitik i Gävle 
8-9 februari.

20 juni delades det årliga Härkestipendiet ut 
under ett festligt tårtkalas. 2016 års Härkesti-
pendiat blev Peter Johansson från Malmö. Han 
berättade om sitt konstnärskap och överlämna-
de konstböcker om sin produktion. 

Kul Tur genomfördes 7-8 maj, 11 ateljéer stod öppna för besökare. Demonstration och prova-på av 
grafiska tekniker i verkstaden och många besökare. I år räknade vi ca 300 besökare.

Keramikern och konstnären Marina Jonsson hade under ett veckoslut i maj en kurs i Rakubränning.

Åredalens Konstskolas elever fick under några veckor undervisning i Grafikverkstaden av Kristina 
Wrang och Odd Larsson. Anna Erlandsson och Anders Suneson genomförde två dagars animations-
introduktion för elever från skolans årskurs 1.

Under UNESCOs Creative Cities evenemang som hölls vecka 37 hade Härke KC en programkväll ons-
dag 14 septeber med namnet ”Fantasin är en muskel”. Vi bjöd på fasadprojicerad film producerad av 
medlemmar, demonstration av olika grafiska tekniker i grafikverkstaden, öppna ateljéer och serve-
ring med konst-gastronomiska kopplingar. Carl-Olof Tronje visade sin konstutställning och föreläste. 
Ett välbesökt och uppskattat program. 

Under våren blev Härke KC kontaktade av Åsa Eriksson-Ahnfelt som arbetade med en utredning för 
Östersunds kommun om att ansöka om att bli värd för ”fristadskonstnärer”. Styrelsen svarade att vi 
ställer oss positiva till förfrågan och vill bli en del i det mottagande som Östersunds kommun kan er-
bjuda. Vi kan erbjuda social/kollegial gemenskap, tillgång till den grafiska verkstaden, men att ateljé 
eller boende inte idag kan erbjudas.

Ett program- och kursverksamhetsutbud lanserades under september, ett initiativ för att än mer 
synliggöra vår verksamhet. Öppen kroki hölls på Härke under 12 onsdagar under våren och hösten. 

FOTO ODD LARSSON
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Kurs i serigrafi för nybörjare hölls av Cathrine Johansson.

Under Konstens vecka hölls ett möte där Härke KC bjöd in länets konstföreningar den 3 oktober. En 
föreläsning av Anders Suneson som berättade om sina träskulpturprojekt runt om i landet inledde. 
Därefter var det tillfälle till besök i ateljeerna och möjlighet till inköp. Ett lyckat initiativ som bör åter-
komma regelbundet. Grafikverkstans utställning Mångfald pågick i utställningslokalen.

17 november hölls ett informationsmöte på Storsjöteatern med KROs jurist Sofie Grettve om 
MU-avtalet, där flera representanter från Härke deltog.

Ett stormöte med efterföljande fest hölls 18 november. Hur ser våra lokalbehov ut idag och hur ser 
vi på vår närmiljö? Styrelsen har tittat på möjligheter för utbyggnader, vi skulle behöva fler lokaler 
för att utveckla verksamheten. Vi har tittat på den bebyggelse som finns runt omkring Härke KC, 
det som en gång i tiden var Frösö köpings ålderdomshem med tillhörande ladugård, personalbygg-
nad och förrådsbyggnader. Vi vill slå vakt om det kulturhistoriska minnet. Vi anser att en varsam 
exploatering av marken kan skydda stora kulturhistoriska värden för framtiden, samtidigt som vi 
ser en möjlighet att etablera en konstnärlig verkstad för konstprojekt som idag inte kan utföras i 
våra befintliga lokaler. Vi skulle också kunna tillgodose t ex behov av gästateljé/bostad i Östersunds 
kommuns strävan att stå som värd för fristadskonstnärer, därför lämnade Härke KC in ett medbor-
garförslag om detta.

Under hösten arbetade vi fram en ansökan för Projektet ”Härke Konstcentrum galleri och program-
verksamhet”. Anders Suneson och Odd Larsson besökte Statens Kulturråd i Stockholm 1 septem-
ber. Vi arbetade därefter fram en ansökan  som resulterade i att vi vid beslutet 15 november tilldela-
des ett projektbidrag. Projektets startdatum var 1 december 2016. 

Härkes hemsida har nu en form och ett innehåll som på ett bra sätt avspeglar verksamheten. En 
Facebook-sida har byggts upp, och den har närmare 500 ”följare”. 

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN I AHLBERGSHALLEN 2016

13 – 28 FEB  HANS LIF, Stockholm

9 – 24 APRIL  HENRIK ERIKSSON, Stockholm  (Stipendiat 2014)

24 SEP – 9 OKT  MAGNUS LARSSON, Göteborg

12 – 27 NOV  ULLA GRANQVIST, Häggenås

Ahlbergshallen är en utställningslokal i centrala Östersund där utställningsverksamheten sköts i 
form av föreningsverksamhet av Härke KC och Östersunds Konstklubb (ÖKK). Huset ägs av Öst-
ersunds kommun. Arbetet med Härke KCs utställningar på Ahlbergshallen leds av en utställnings-
grupp som under året varit Linda Petersson, Hans Kvam och Annica Nordin. Under året har det 
bestått av två möten mellan Östersunds kommun och oss arrangörer där en utveckling och profes-
sionalisering av verksamheten har efterfrågats. Härke KC anser att Ahlbergshallens roll har vuxit i 
ljuset av ”galleri döden”. Vi vill verka för en utveckling av verksamheten. 

Vi har tillsammans med ÖKK och KRO/KIF begärt omförhandling med Östersunds kommun av ut-
ställningsersättningsnivåerna för utställande konstnärer på Ahlbergshallen.
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Ulla Granqvist

Henrik Eriksson Hans Lif

Magnus Larsson
FOTO ODD LARSSON
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GÄSTBOSTADEN 

Gästbostaden har varit regelbundet bokad av 
medlemmar, konstelever och gästande konstnä-
rer.

ATELJÉER

Husets samtliga 14 ateljéer har varit uthyrda. 
Elsie Berg har under en period delat ateljé med 
Cecilia Marsel. Inger Jacobson som hyrt Ewa 
Carlssons ateljé har flyttat ut och Ewa C har 
kommit tillbaka.

ATELJÉFÖRENINGENS  
VERKSAMHET 2016

Ateljéföreningens styrelse har under året be-
stått av 

Cathrine Johansson, ordförande 
Annika Thofelt, sekreterare 
Kåre Henriksson, kassör

Ateljéföreningen har haft tre protokollförda 
medlemsmöten samt medverkat i ett Stormöte 
i huset. 

Ewa Carlsson Anki Hallqvist

Odd Larssons ateljé

FOTO ODD LARSSON
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KONSTNÄRER MED ATELJÉ PÅ HÄRKE KC – VERKSAMHET 2016

ELISABETH ATHLE 

Ordförande i Östersunds kollektiva Grafikverkstad. 

Besökte Vasa i Finland i början på året för att påbörja ett samarbete mellan Härke och Vasa konst-
grafiker. Janika och Sini från Vasa konstgrafiker besökte Härke 8 - 11 sept. Då planerade vi inför 
utbytet mellan verkstäderna, ett samkväm på Härke Konstcentrum ordnades med 10-15 deltagare. 
Vi visade Ahlbergshallen, konstarenan Lat63 och Jamtli.

Jag ställde ut på Grafikverkstans utställning ”Mångfald” på konstens vecka på Härke. Jag ställde ut på  
grafikverkstans Julutställning på Ahlbergshallen, tillsammans med Ewa Carlsson, Annika Persson och 
Kåre Henriksson.

ELSIE BERG

Arbetat kontinuerligt med mina bilder i ateljén. Varit delaktig i utställningsarrangemangen på Härke 
KC. Arrangerat öppna kroki-kvällar med modell på Härke KC under våren. Ställt ut på Galleri S i Öst-
ersund. Deltog i Kul Tur med öppen ateljé.

EWA CARLSSON

Deltog i Kul Tur-rundan (2 dagar) med öppen ateljé. Deltog i Workshop i grafik, Carmarthenshire, 
Wales (med deltagare från USA och UK). 

Illustrerat barnbok (”När Grisen Nisse kom till Skolan”) utgiven på Jengels förlag. 

Kursledare i grafik för bildlärare på Wargentinskolan tillsammans med Kristina Wrang 

Medverkat i utställningar: 4th tiny Biennale, Temple University, Rom, Italien. 4th tiny Biennale, 
(fortsättning) Tyler School of Art, Philadelphia, PA, USA. ”8th Biennial” i Duoro, Portugal. Medlems-
utställning med temat ”Mångfald” med grafikverkstan på Härke. Medlemsutställning på Grafiska 
Sällskapet i Stockholm. Grafikutställning, Ahlbergshallen, Östersund med Annika Persson, Elisabeth 
Athle och Kåre Henriksson.

BJÖRN DAHLSTRÖM

Ordförande i Drejeriet ek. förening. Tagit emot studiebesök av konstintresserade seniorer m fl. Del-
tog i Kul Tur-rundan 2 dagar med öppen verkstad.

- Workshop 2 dagar på Härke arrangerat av Drejeriet ek. förening för kooperativets medlemmar. Vi 
gjorde schabloner och gjutformar den här gången.

- 2 st saltbränningar genomfördes med hjälp av Ulla Salomonsson, Oviken och Maria Luksepp, Tav-
näs och Kerstin Staake, Ås.

- Produkt/produktionsdrejning av bruksföremål  till Jamtlibutiken i Östersund, Åre Hemslöjd, By-
huset i Röde By,  Drejeriet butik & galleri i Östersund,  Frösötornet, Jazzköket i Östersund, och Lilla 
Norrland i Gamla stan, Stockholm.
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ANNA ERLANDSSON

- Dec. Jobbar med animation, ljudmaskiner och egna bilder.

- Nov. Workshops för alla i åk 8 i Östersunds kommun (2 veckor) Skapande skola.

- Okt. Workshops: Kultur för nyanlända, Teckning/Broderi. Separatutställning Kiruna konstgille.  
Samlingsutställning ”Mångfald” Konstens vecka, Härke.

- Sept. Jobbar med animation, ljudmaskiner och egna bilder. Utställning Biblioteket Krokom 

- Maj-aug. Utställningar Gåxsjö, Vålådalen, Edsåsdalen. Kreativ konsult på Inlandsbanan. Animerar 
egna produktioner. En cellanimation och en stopmotionfilm.  Jobbar med två dokumentärfilms-
piloter. 

- Feb-April. Separatutställning: Sundsvalls Konstförening.  2 mindre utställningar i Åre resp. Krokom. 
Bygger ljudmaskiner och jobbar med fria bilder i Grafikverkstaden. Jobbar med två nya animationer, 
egna produktioner. 

- Jan. Premiär Göteborg Filmfestival för min kortfilm ”Hur man illustrerar en grävling”. Har Maya 
Westlund projektanställd på timmar.

KERSTI GRÖNLUND

I maj var det dags för Kul Tur med ett par intensiva dagar. Tillsammans med grafikverkstans med-
lemmar utställningen ”Mångfald” på Härke KC. Separatutställning på Härke i november. Sekreterare 
i Härke KC. 

ANKI HALLQVIST

Jag var med när Härke hade Öppna Ateljéer vid Kul Tur i maj och vid Konstens vecka på hösten, det 
var mycket uppskattat av många besökare. Jag var även med på Östersunds Kollektiva Grafikverk-
stads grafikutställning ”Mångfald” i oktober.

BODIL HALVARSON

Vice ordf. i Härke konstcentrums styrelse, konstnärlig rådgivare i Jämtlands läns konstförenings 
stipendiekommitté.

- Organiserade sex teckningskvällar med modell, Öppen kroki, på Härke i oktober och november.

- Drev Galleri S Östersund, under 2016 uthyrning av lokalen till utställningar.

- Hade öppen ateljé på Härke under Kul Tur i maj och under Konstens vecka i oktober.

- Deltog i Härkes program ”Fantasin är en muskel”, under UNESCO:s CC Gastronomi- och kulturvecka 
i september.

- Arbete med måleri och teckning

KÅRE HENRIKSSON

Jag har deltagit i grafikverkstans julutställning på Ahlbergshallen, tillsammans med Ewa Carlsson, 
Annika Persson och Elisabeth Athle. Ett spännande projekt där vi tillsammans tryckte upp 26 seri-
grafier - poängen var att vi tryckte på varandras tryck - i en turordning.
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Elisabeth Athle

Elsie Berg

Björn Dahlström FOTO ODD LARSSON

Workshop 2 dagar på Härke arrangerat av Drejeriet 
ek. förening för kooperativets medlemmar. Vi gjorde 
schabloner och gjutformar den här gången.

FOTO BJÖRN DAHLSTRÖM

Ewa Carlsson



14

Kåre Henriksson

Bodil Halvarson FOTO ROLF ANDERZON

Anki Hallqvist

Anna Erlandsson

Kersti Grönlund FOTO ODD LARSSON

Odd Larsson
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Anders Suneson

Kristina Wrang Annika Thofelt

Annika Persson FOTO ODD LARSSON

Cathrine Johansson
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CATHRINE JOHANSSON

Ordförande för Härke Ateljéförening. Sekreterare i Östersunds kollektiva grafikverkstad. Förestån-
dare för serigrafiverkstaden. Suppleant i Härke Konstcentrums styrelse. Ledamot i KRO Jämtland.

Utställningar 2016: Karlshamns Konsthall, separat. Härke Konstcentrum, separat. Galleri M, Eslöv, 
grupputställning. Grafiska sällskapet, Stockholm, medlemsutställning. Konstens vecka - Östersunds 
kollektiva grafikverkstad, Härke Konstcentrum, medlemsutställning. Bastionen 2, text i trädgård, 
Järpen, projekt med grupputställning. Tidaholm, Konstlitografiska museet, grupputställning

Trycker upplaga för Grafiska Sällskapet till grafikportfölj 2017, 132 ex 
Arrangerat och undervisat i serigrafi på Härke KC.

ODD LARSSON

- Från februari till september deltog jag i utställningen ”En skov av Tryk” på Kunstcentret Silkeborg 
Bad i Danmark.

- Gjorde en monter i Storsjöteatern som presenterade Härke Konstcentrum och Östersunds Kollek-
tiva Grafikverkstad.

- Utformade KRO/KIF:s monter på Super Market Art Fair/Konstfack i Stockholm samt skötte program 
i den under veckan.

- Uppvaktade Statens Kulturråd, Stockholm tillsammans med Anders Suneson beträffande utställ-
ningsverksamheten på Härke KC.

- Visade nya målningar i Hammerdals Konstförening under Konstens Vecka.

- Deltog i Grafikverkstans utställning ”Mångfald” under Konstens Vecka på Härke Konstcentrum.

- Skötte flera utställningar under året på Härke Konstcentrum och ansvarade för hängningen av tre 
utställningar. 

- Arbetade i KRO/KIF:s riksstyrelse som ledamot. Gick igenom protokoll och stadgar från 1952 och 
framåt för Konstnärernas Kårhus/Gästbostad på Mosebacke och förberedde valberedningen.

- Ingick i Carina Ari-Stiftelsens arbetsgrupp för gästateljén i Paris.

ANNIKA PERSSON

- Deltog i Kul Tur 2 dagar med öppen ateljé + insats i cafe .́

- Workshop 2 dagar arrangerad av Drejeriet ek. förening för kooperativets medlemmar. Vi gjorde 
schabloner och gjutformar den här gången.

- Tagit emot besök i min ateljé ett antal gånger under året, bl a konstintresserade seniorer.

- Under hela året producerar jag keramiska skulpturer som säljs på Drejeriets butik  & galleri i Öst-
ersund. Som medlem i detta kooperativ ingår c:a 50 arbetsdagar/år. Vi har öppet 6 dag/vecka året 
runt.

- Levererar keramiska skulpturer till Lilla Norrland i Gamla stan, Stockholm

ANDERS SUNESON

Ordförande för Härke Konstcentrum. Deltog i Kul Tur-dagarna med öppen ateljé.

Arbetat med träskulpturer för offentlig miljö. Träräv 2 meter lång till naturlekplats Årstaberg. Lek-
skulpturer sköldpadda, kanin och undulat till förskola Hägerstensåsen. Två trälekskotrar till Björn-
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landet till Skistar Åre. Fått uppdraget att tillverka trädjur till samiska lekparkerna i Härjedalen, etapp 
1 Björnrike: Björnhona med två björnungar, en lämmel 150 cm stor, 10 fjällripor, fjällrävsfamilj.

Arbetat med konstnärlig gestaltning för Östersunds kommun, till Remonthagens förskola.

Ansvarat för scenografi och affisch till Teater Fjällhumlornas föreställning Cafeet som försvann. 

Utställningar: Café Grädda Åre under sportlovsveckorna, barnboksilllustrationer samt högläsning 
för barnen varje fredag kl 16.00 under sportlovsveckorna. Utställningen tillsammans med Anna Er-
landsson. Utställning på Bykontoret i Lit. Deltagit på grafikverkstans medlemsutställning ”Mångfald”. 
Deltagit med trädjur fjällko, häst, ren och kottdjur till Jamtlis jurybedömda konsthantverkssalong 
Högtid. 

Jobbat med en barnbok ”En dag i Skidfabriken”. Föreläst om barnboksillustration på Åre bibliotek 8 
mars. 

Undervisat i bilderboksillustration för Åre konstskola, varit lärare på akvarellkurs en vecka i juni 
månad, Cortona, Italien.

Hållit i workshop för nyanlända under temat ”det är roligt att teckna” tillsammans med Anna Erlands-
son, Hammerdal, Hammarstrand, Mörsil och Hede.

Jobbat med Härkes projektansökan om utveckling av program och galleriverksamhet, tillsammans 
med Odd Larsson besökt Statens Kulturråd i Stockholm 1 september. 

ANNIKA THOFELT

Utställningar: Svenssons ramar, skulpturer, julutställning, december 2015-januari 2016. Galleri Tore-
kov, Torekov, separatutställning, grafik, måleri, skulptur 28-29 maj 2016. Galleri ”Bryggstun”, Brunflo, 
separatutställning, grafik, måleri och skulptur, 28 maj-27 juli. ”Mångfald”, Östersunds kollektiva gra-
fikverkstads utställning under konstens vecka, Härke Konstcentrum, Frösön, 1-10 oktober.  

Kul Tur, öppen ateljé, 7-8 maj 2016. Sekreterare i Härke Konstcentrums ateljéförening. 

KRISTINA WRANG

Separatutställningar på Galleri Remi Östersund, Kramfors konsthall, Galleri Lindberg Luleå.

Medlemsutställning med temat ”Mångfald” med grafikverkstaden på Härke Konstcentrum. Julut-
ställningen på Svenssons Ramar. Medlemsutställning på Grafiska Sällskapet, Stockholm. European 
Contemporary Print Triennial, Frankrike.

Hade öppen ateljé under Kul Tur-dagarna i maj och under Konstföreningarnas besök under Kon-
stens vecka. 
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ÖSTERSUNDS KOLLEKTIVA GRAFIKVERKSTAD

Styrelsen har 2016 bestått av 

Elisabeth Athle, ordförande  
Cathrine Johansson, sekreterare  
Ylva Hagerlind, kassör 
Anniki Andersson, Åsa Jönsson  
Staffan Schönberg, suppleant

I år startade styrelsen Verkstans Vänner, Kristina Wrang är kontaktperson. Anna Cronheden var  
först ut att få uppdraget att göra grafiskt blad till VVs medlemmar. Vid årets slut var det 33 medlem-
mar,  6 föreningar eller företag och 27 enskilda medlemmar som sponsrade föreningen detta år.

Kristina Wrang och Ewa Carlsson höll en kurs i fotopolymer för gymnasieskolans estetlärare. Cathri-
ne Johansson har hållit en helgkurs i serigrafi. Kristina Wrang har även haft fotopolymerkurser.

Östersunds kollektiva grafikverkstad 
är medlem i KKV Riks (Konstnärernas 
Kollektivverkstäders Riksorganisation). 
Det är en mycket välutrustad verkstad 
för högtryck, flera typer av djuptryck 
inklusive fotopolymer/ImageOn, 
serigrafi, digital verksamhet och foto. 
Successivt har verkstaden miljöanpas-
sat arbetssättet och konstnärer från 
övriga Sverige och andra länder söker 
sig hit för att ta del av kunskapen.

Under 2016 har Åredalens Konstskola 
haft sin grafikundervisning i verkstan.

Staffan Schönberg

Grafiskt blad 2016 till medlem-
marna i Verkstans Vänner. Konst-
när Anna Cronheden.
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Medlemmar i verkstaden visade grafiska tekni-
ker under Kul Tur dagarna. Många besökare såg  
fascinerade på hur en bild växte fram. Under 
Konstens vecka hade föreningen en utställning 
med tema ”Mångfald” i utställningslokalen på 
Härke Konstcentrum. Det var ca 400 besökare 
på två veckor, 34 konstnärer visade sina verk.

North Cultitude 6263 och framtida utbyte med 
Vasa Konstgrafiker: Projektet är en nätverksbyg-
gande verksamhet där strävan ligger i att skapa 
kontakter mellan konstnärer och andra kultur-
arbetare runt hela jordklotet på breddgraden 
6263-norr. 

Första utbytet har genomförts med Norge, 
Trondheim, för fortsättning på den vägen har ut-
byte med Vasa Konstgrafiker inletts. Janika Her-
levi och Sini Björkholm (projektledare i Finland) 
var här 8-11 september och planerade och skrev 
projektplan tillsammans med Ylva Hagerlind och 
Elisabeth Athle. De gjorde en presentation av 
sin verkstad samt sina egna konstnärskap un-
der vistelsen här för intresserade medlemmar. 
Etapp 1 och 2 i projektet kommer att genom-
föras 2017, en workshop i Vasa sommaren 2017 
och en jurerad  utställning på Ahlbergshallen 
hösten 2017. 

Elisabeth Athle

Kåre HenrikssonEwa Carlsson

Annika Persson

Vernissage 

lö 10 dec kl 12-16 

 

Rådhusgatan 42 

831 34 Östersund 

Ti - fr 12-17 

lö - sö 12-16

Stängt måndagar  

samt 24/12, 25/12, 

31/12 och 1/1

GRAFIKUTSTÄLLNING  

2016.12.10 - 2017.01.08

Janika Herlevi och Sini Björkholm, projektledare i 
Finland (nr ett resp. tre fr. v.), tillsammans med Ylva 
Hagerlind och Elisabeth Athle, ÖKG.

Grafikverkstaden har 63 betalande medlem-
mar, 16 stipendiemedlemmar och två heders-
medlemmar. 

Året avslutades med den årliga ”julutställningen” 
med grafik av fyra av grafikverkstadens medlem-

mar i Ahlbergshallen.
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SLUTORD

Härke KCs verksamhet under 2016 har utvecklats och professionaliserats på flera sätt, bl a har en 
verksamhetsplan initierats och en tydligare marknadsföring av program- och kursverksamheten har 
presenterats. I takt med att lokaltidningarna skurit ner sina resurser för bevakning och presentation 
av det lokala konstlivet måste vi ersätta detta med egna insatser för kommunikation. Härke KCs roll 
att främja bild- och formkonst inom Jämtlands län känns angelägen och vi jobbar vidare med att 
utveckla den utåtriktade verksamheten.

I samband med årsmötet kommer Åke Swärd, vår mångårige adjungerade kassör, att avsluta sin tid 
i styrelsen. Åke har genom många år ansvarat för ekonomin på Härke, ett uppdrag som han utfört 
på ett föredömligt sätt. Hans förståelse för vikten av ordning och reda i en förenings ekonomi har 
varit ovärderlig för oss. Vi tackar Åke för alla åren och alla kvällar med styrelsemöten i vinterkyla och 
sommarvärme.

Ett stort tack till er alla som bidrar till att förvalta och utveckla Härke konstcentrums verksamhet!

Styrelsen för Härke KC

………………………………………………   ………………………………………………

Anders Suneson, ordförande   Bodil Halvarson, vice ordförande 

………………………………………………   ………………………………………………

Kersti Grönlund, sekreterare    Gunilla Classon 

………………………………………………   ………………………………………………

Johanna Bahlenberg    Åke Swärd, kassör


