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VÅRT BEHOV AV ATT MÖTAS ÄR OÄNDLIGT

“Min åsikt är att man alltid bör göra det 
mesta av en hemsk situation. Kanske man 
bör göra det mesta av en hemsk situation 
bara när man har åskådare?”

Muminpappan i “Muminpappans memoarer”, Tove Jansson, 1950

“Vi ställer inte in, vi ställer om!” ljöd som ett 

stridsrop genom kultursverige pandemins år 2020. 

Det räknades besökare. Det serverades handsprit. Det 

hängdes upp plexiglasskärmar. Det ordnades digitala 

konstvisningar, digitala seminarier, digitala workshops 

och digital scenkonst. Det gjordes enorma ansträngningar 

för att konsten, ändå, på något sätt skulle möta sin publik. 

Så också på Österängens Konsthall. Tills verkligheten 

smög sig alldeles för nära inpå och vi till slut tvingades 

stänga helt, den 3 november, bara en vecka efter att Salad 

Hilowles och Fatima Moallims “Home is where the heart 

is Part II” hade öppnat.

Det tog emot. Det var en sorg. Men a konsthall´s gotta 

do what a konsthall´s gotta do. Och det var första 

gången under 2020 som vi inte alls kunde genomföra en 

utställning som planerat.

Pandemin slog till i mars, mitt under Anders Widoffs 

“No Pasarán”. Vi begränsade antalet besökare, men 

kunde hålla fortsatt öppet. Under Valeria Montti Colques 

“Molnskogen” gällde reserestriktioner. Då blev det 

svårare. Hur skulle vi kunna bygga upp en myllrande 

utställningsvärld, som annars skapades intuitivt och 

platsspecifikt av konstnären, utan konstnären på plats? 

Med hjälp av otaliga videosamtal, skisser, bilder, 

improvisation och en extraordinär generositet och 

flexibilitet från konstnären själv, gick det!

Vi hade också tur. 2020 var också året då vårt stora 

projekt “Naturen tar över” skulle sjösättas och det visade 

sig redan från början vara coronaanpassat, utan att vi 

planerat för en pandemi. Nästan alla aktiviteter knutna 

till projektet ägde rum utomhus och i mindre grupper. 

Den 18-19 september kunde vi genomföra vår invigning, 

nästan precis som det var tänkt. Nu har Österängen en 

skulpturpark. Och vad kan vara mer coronaanpassat än 

en konstvandring som du kan gå på egen hand, utomhus 

med hjälp av en karta och en audioguide?

I samband med “Naturen tar över” växte också en helt 

ny verksamhet fram på gräsmattan nedanför husen 

på Orionvägen: Kolonilotten. En community garden 

där vi odlar grönsaker och gemenskap, arbetar och 

lär oss tillsammans med österängsbor, volontärer och 

odlingsaktivister.

Sommaren blev kanske vår mest aktiva och 

arbetsintensiva sommar någonsin. Men hjälp av stöd från 

Jönköpings kommun och generösa bidrag från Vätterhem 

kunde Österängens Konsthall erbjuda kreativa aktiviteter 

i stort sett dagligen till barn och unga på Österängen i vår 

älskade trailer, den rullande konsthallen. Vi bemannade 

Vätterhems Sommarkraftbod på kvällarna. Vi kunde 

bemanna vår kolonilott med en kolonimästare som höll i 

odlingsträffar och workshops.

Något som inte riktigt blev som vi hade tänkt däremot var 

vårt 5-årsjubileum. Vi hade drömt om en konstfestival på 

Österängen och en stor fest för alla våra medlemmar. Så 

blev det inte. Men det blev en bok! “Allt för konsten - En 

bok om Österängens Konsthall” släpptes den 5 oktober 

2020, på dagen fem år efter att konsthallen slog upp 

dörrarna för första gången. 

Så paradoxalt nog, när man ser tillbaka på 2020, blev det 

trots det snöpliga slutet vårt mest arbetsintensiva, aktiva, 

kreativa år någonsin. Jag vill rikta mitt varmaste tack till 

alla våra medarbetare, volontärer, medlemmar och inte 

minst konstnärer som verkligen gjort allt och lite till för 

konsten under det här året.

Utan er - ingen konsthall.

Vi kommer att minnas 2020 som ett år då allting 

förändrades, för alla människor i världen. Där vi sörjde, 

längtade och anpassade oss. Och där en sak stod klart: 

Vårt behov av att mötas är oändligt.

Jag hoppas innerligt att vi får göra det snart igen.

Jönköping den 15 januari 2021

Johanna Linder

Verksamhetschef Österängens Konsthall



[krig] vänder på förhållandet mellan artist och publik, konstnär 

och dansgolv och mässar om galenskapen och kreativitetens 

rätt. Om att få vara som en är, inte orka med och brinna inuti.

[krig] vill inget speciellt, [krig] skapar en värld. [krig] är en 

idé om allt.

I samband med vernissagen den 18 januari framförde [krig] 

tillsammans med Jönköpingsbaserade dansaren Stina Nilsson 

krig verket ”Konst 008 [Tygla vårt sätt att andas]” där de 

framförde musik från sitt kommande album tillsammans med 

en improviserat byggd struktur. Den 21 januari arrangerades 

en guidad visning av “Perferia Mackapärium”.

[krig]
Perferia Mackapärium

 18 januari – 23 februari 2020
[krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon Perman och Karin Bäckström, som båda är bosatta och 

verksamma i Sandviken. De namngav sig själva enligt punkens traditioner och med en idé om ett motstånd och DIY-

etik. Tillsammans släpper de skivor, skapar installationer, driver ett självorganiserat galleri och organiserar konstnärliga 

projekt. De har tidigare ställt ut på Österängens Konsthall i samlingsutställningen “Performing Craft” 2017. Nu återvände 

de och tog hela konsthallen i besittning. I utställningen “Perfieria Mackapärium” på Österängens Konsthall utforskade 

[krig] textilens och musikens möjligheter att bygga rum, objekt och forma nya verkligheter genom att uppfinna processer 

som utvecklas i nuet, en blandning av upplevelsen av det materiella och immateriella. Hantverksprocesser blir till 

dans, utforskande till performance. Genom att prova först och tänka sen blandar de idéer om performativa händelser 

med material. Deras verk byggs upp av musik, dans, rytm, trassel, vävning eller virkning, saker en känner igen blir 

tillsammans en ny ordning. Som ett möte mellan världar, ett dansgolv, en berättelse om en stad eller den påstådda 

sanningen om verkligheten. 



Anders Widoff

no pasarán
7 mars – 19 april 2020

 

”Under en stIpendIevIstelse I parIs 2018 började jag 

sUmmera varje dag tIll en målnIng, en färg. Det blev 

både ett sätt att hitta en andning och ett sätt att knyta an 

till staden. Efterhand växte dagarna, liksom färgerna. 

Några av dem visas här likt ett partitur. En tid.

Under samma tid började jag också göra en serie 

anspråkslösa skulpturer, eller förslag, av det material 

som gatorna och min omgivning tillhandahöll (som 

gåva?). Skulpturerna bär ibland enkla textrader av den 

rumänska poeten Paul Celan. Såväl målningarna som 

skulpturerna utgör ett försök att ta tillbaka ett språk – 

och en tillit. Bilden, och formen, börjar här om. Stavar 

sig fram.

Lies nicht mehr – schau!

 Schau nicht mehr – geh!”

 

Det var med stor glädje och stolthet som Österängens 

Konsthall under 2020 kunde presentera en stor 

separatutställning med en av Sveriges främsta 

konstnärer i början av 2020. Anders Widoff är född 

i Stockholm 1953 och arbetar med måleri, teckning, 

skulptur och fotografi. Han har varit professor på 

Konsthögskolan i Oslo, Konstfack och gästprofessor på 

Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har ställt 

ut på en rad gallerier och museer runt om i Sverige och 

Europa, bland annat Moderna Museet i Stockholm. 

Mest omtalad är hans Mariaskulptur i Uppsala 

Domkyrka från 2005.

Under vernissaget den 7e mars genomfördes ett 

konstnärssamtal med Thomas Elovsson, professor på 

Konstfack. Den 3 april gjordes en digital visning på 

Facebook av utställningen.

“I utställningen i Österängen närmar han sig Arte 

povera-rörelsens poetiska önskan att finna alltet i 

det till synes triviala och enkla, en devis som tycks 

sammanfatta en stor del av hans konstnärskap. 

Han verkar aldrig rädas för att testa nya grepp, 

vilket inte bara är nyckeln till ett glädjande liv och en 

glädjande konst men även fungerar som en stillsam 

protest mot den inrutade konstmarknaden, som ofta 

suktar efter signaturverk utförda i en statisk stil. 

Detta är helt och hållet en lektion i seende.”

Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten, 19 mars 2020



Valeria Montti Colque

 2 maj – 14 juni 2020

MOLNSKOGEN

Valeria Montti Colque 
rörde sig i utställningen ”Molnskogen” 

kring teman som rötter och 
moderskap. Utställningen var  en 

installation bestående av målningar, 
mattor och akvareller. 

Himmel, träd, bergskedjor, regnbågar 
och fåglar är återkommande motiv 

 i Montti Colques konstnärskap som får 
representera våra drömmar och en annan 

dimension där varje individ är ett universum.

Valeria Montti 
Colque är född 1978 i 

Stockholm och är utbildad i 
Mexico, Costa Rica och Sverige. 
Hon tog sin examen vid Kungliga 

Konsthögskolan i Stockholm 2004.
 Montti Colque har bland annat visats på Museum of Contemporary 
Art, Chile, Moderna Museet i Stockholm och Tokyo Art Fair, Japan. 

Valeria Montti Colque arbetar med såväl installation, måleri, fotografi 
och performance och har också gjort ett flertal offentliga gestaltningar.

I samband med öppningen den 2 maj  sändes ett digitalt konstnärssamtal 
med Valeria Montti Colque och den 29 maj sändes en digital guidad visning 

av Molnskogen på Facebook.

“Jag anar att alla dessa föremål även har en personlig 

innebörd, men de är inte begränsade till en individuell 

eller entydig tolkning.  

 Kraften i bildspråket är allmängiltig. Dessa 

märkvärdiga installationer är som en värld i sig själva, 

lika vackra som gåtfulla. De äger en mångfald och 

fantasirikedom som måste upplevas.”
Johan Fingal, Jönköpings-Posten, 28 maj 2020

 



I utställningen “Naturen tar över” visades skisserna, modellerna och 

processerna bakom verken i projektet med samma namn.

”Naturen tar över över” var ett projekt vars syfte var att undersöka om konstnärliga 

gestaltningar kan bidra till ökad biologisk mångfald i detaljplanerade områden. Antingen 

direkt eller genom att kommentera eller  belysa olika aspekter av artrikedom och diversitet. 

Projektet ville också hitta sätt att vidga  begreppet offentlig konst så att även tillfälliga 

eller semipermanenta uttryck kan representeras.

De sju svenska och internationellt verksamma  konstnärerna eller konstnärsgrupperna 

Jan Carleklev, Jens Evaldsson, Gemenskapspraktik,  Nonhuman Nonsense,  SymbioLab,  

Katarina Vallbo och  Sissi Westerberg uppförde  under sommaren 2020 sina verk på 

Österängen. Utställningen var en möjlighet att fördjupa dig i konstnärernas gestaltningar 

och praktik.

Curator: Katarina Vallbo

I samband med öppningen sändes ett performance av SymbioLab 

på konsthallens Facebook-sida.

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall 

och Biosfärområde Östra Vätterbranterna och finansieras av 

Statens Konstråd och Vätterhem.

Naturen tar över 
– Skissutställning

23 juni — 14 Augusti 2020



Gemenskapspraktik

SymbioLab

Sissi Westerberg

Jan Carleklev

Nonhuman Nonsense

Katarina  Vallbo

Jens Evaldsson



I ett unikt samarbete mellan konstnärsduon Lisa 

Jeannin & Rolf Schuurmans, ett länsmuseum och en 

självorganiserad konsthall visades utställningen 

“As Above So Below” i två delar  - en på Österängens 

Konsthall och en på Jönköpings läns museum, som 

tillsammans bildade en enhet.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans utställning i form av en 

koncentrerad retrospektiv var en originell uppvisning av laddade 

verk. Deras konst låter sig inte ringas in och placeras i ett fack 

utan formas av personliga erfarenheter och en barnslig nyfikenhet.

Genom Jeannin & Schuurmans verk bjöds vi in till deras värld 

med maskiner, performances, videor, installationer, meditation 

och tryckta publikationer. Utställningen var en gåtfull blandning 

av vetenskap, mytologi, religion och det ockulta. Jeannin och 

Schuurmans skakar om sin publik, uppmanar oss att öppna våra 

sinnen och fråga oss själva: Vad är egentligen verkligt?

Lisa Jeannin är född i Uppsala och utbildad vid Konsthögskolan 

i Malmö och The Art Academy of s’Hertogen Bosch i 

Nederländerna. Rolf Schuurmans är född i Oss, Nederländerna 

och utbildad vid Art Academy of Tilburg, Nederländerna. De har 

numera sina ateljéer i ett missionshus i Hakebo, Jönköpings län 

och i Gnesta, Södermanlands län. Tillsammans har de medverkat 

i en stor mängd utställningar, både i Sverige och utomlands.

Utställningen invigdes av Johan Gärskog, länsmuseichef och 

Johanna Linder, verksamhetschef på Österängens Konsthall.

5 september – 18 oktober 2020



AMULETTWORKSHOP
26 september 2020

II samband med utställningen arrangerades också en amulettworkshop med Lisa  samband med utställningen arrangerades också en amulettworkshop med Lisa 
Jeannin och hennes dotter Lila på Österängens Konsthall. Jeannin och hennes dotter Lila på Österängens Konsthall.     



HOME IS WHERE THE HEART IS PART II
Salad Hilowle feat. Fatima Moallim
24 oktober - 17 januari 2021

”Min kropp brinner av skam när jag inte samtalar 

eller delar konsten med någon. Mitt första minne 

av konsten är ett närmande, ett sökande av beauty. Jag 

skriver beauty eftersom svenska översättningen inte 

räcker. Jag vill inte. Orkar inte. Vettefan. 

Vi ser på tv och allt man känner är apati. Min far sa 

alltid: Apati är vad som kvarstår efter sökandet av 

synliggörande. Ett synliggörande av beauty som inte 

existerar på tv. Om jag måste definiera beauty: vördnad 

elegans.

I ”Home is where the heart is” ser vi en man i en 

stillsam iscensatt bildsekvens, bära sin privata sarong 

på offentliga platser. Den vardagliga sarongen, som i 

hemlandet Somalia normalt bärs i offentliga miljöer, 

har i det nya landet kommit att bli ett plagg reserverat 

för hemmet och privata sammanhang. Det som tidigare 

var offentligt blev något privat. I detta gränsland, 

diasporans verklighet i det nya hemlandet, ville jag 

förhöja sarongen tillbaka in i det offentliga rummet. 

Detta projekt fortstätter i ”Home is where the heart is 

Part II.”

Jag har också bjudit in Fatima Moallim. Moallim arbetar 

med text, perfomance,video,skulptur. Min upplevelse av 

Moallims konst är beauty, en vördnad som jag inte sett 

tidigare. Jag vill se vad som händer när våra verk tillsammans 

finns ett rum. Men framförallt så är jag inte ensam. För 

mig är konsten ett samtal, att bjuda in en konstnär till min 

utställning är just det. Att ha ett samtal genom verken. Jag 

vet inte vart det leder, men jag vet några saker som är sanna:

Detta konstrum heter Österängens konsthall.

Världen är inte som den var igår.

Jag bjuder in Fatima Moallim för att hon gör beauty.

Jag försöker göra beatuy.”

– Salad Hilowle

I samband med vernissagen ägde ett konstnärssamtal mellan Salad Hilowle och Fatima Moallim rum. Mellan 
den 14 december och 17 januari var utställningen på grund av pandemin endast möjlig att uppleva efter 
tidsbokning. Den 13 januari sändes en digital visning av utställningen på Facebook och Instagram.
 
 
 



Salad Hilowle (f. 1986) är konstnär och filmskapare, 
född i Mogadishu, Somalia och uppvuxen i Gävle. 
Han tog sin examen från Kungliga Konsthögskolan 
2020. Hilowle har också studerat på Konstfack, 
där första delen ”Home is where the heart is” 
visades 2018. Filmen ”Letter to Sweden” (2017) 
fick juryns hedersomnämnande i kategorin ”Bästa 
kortfilm” på Tempo dokumentärfestival 2017.

Fatima Moallim (f.1992) är konstnär, född i Moskva, 
bosatt och verksam i Stockholm. Hon arbetar 
främst med performance- och videokonst. Fatima 
Moallim medverkande i Modernauställningen 2018 
på Moderna Museet i Stockholm och har också 
gjort performances på Göteborgs Konstmuseum 
och Skånes Konstförening.

FATIMA MOALLIM

SALAD HILOWLE



Våren 2020 fick Österängens Konsthall i uppdrag 

av Jönköpings kommun att arbeta med någon 

form av konstnärliga interventioner i centrala 

Jönköping under sommarmånaderna. Vi arbetade 

fram konceptet ”Interference” – en rad, tillfälliga, 

konstnärliga installationer av professionella konstnärer 

med lokal och regional anknytning.

Verken var uppe mellan 1-7 veckor och var möjliga att 

uppleva för en stor publik på ett coronavänligt sätt, då 

samtliga installationer var utomhus. Urvalet av konstnärer 

gjordes utifrån vår kännedom om konstnärernas praktik 

och vi eftersökte en bredd i uttryck men också ålder och 

kön.

Inom ramen för samma projekt framfördes också 

performanceverket ”Light Pollution” i samband med 

invigningen av projektet ”Naturen tar över” den 18 

september utanför Österängskyrkan.

Samtliga engagerade konstnärer tog sig an uppgiften 

med stort allvar och levererade unika konstnärliga 

gestaltningar på en mycket hög nivå, trots utmanande 

förutsättningar. Verk i det offentliga rummet kräver ofta 

gestaltning i stor skala för att inte ”försvinna”, alternativt 

ett större antal skulpturer. Verken var tvungna att vara 

beständiga i ett antal veckors tid och utstå väder, vind 

och annan påfrestning, men det fanns inte inom ramen 

för projektet att göra permanenta installationer. 

Det är också mycket svårt att förutsäga hur stor risken för

vandalisering är vid den här typen av installationer. 

Lyckligtvis förstördes inget av verken.

Projektet fick ett mycket fint mottagande av 

publiken och i medierna. Sveriges Radio gjorde 

inslag, Jönköping-Posten skrev artiklar och många 

delade, gillade och kommenterade verken i sociala 

medier.

Erik Olsson - Trädkramaren



Marcus Appelberg - GESTALTEN

Jesper O.T Andersson
SET/SÄTT

Erik Olsson - Trädkramaren

Liselott Bjurgard Wassborg
Lupinus Polyphyllus



2020 var året då Österängens Konsthalls största 

projekt någonsin, ”Naturen tar över” invigdes och 

avslutades. Nu finns en konstvandring och en skulpturpark 

på Österängen, bestående av sju verk som på olika sätt 

belyser och diskuterar begreppet biologisk mångfald.

Naturen tar över är mötet mellan Österängens Konsthall, 

Biosfärområde Östra Vätterbranterna, och sju konstnärer och 

konstnärsgrupper med svensk och internationell bakgrund. 

Projektet var en del av Statens Konstråds landsomfattande 

satsning “Lokala konstprojekt” som ska inspirera utveckling 

av offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse 

för en god livsmiljö.

En utgångspunkt för projektet på Österängen var att 

undersöka om konstnärliga gestaltningar kan bidra till ökad 

biologisk mångfald i detaljplanerade områden, antingen 

direkt eller genom att kommentera eller belysa olika aspekter 

av artrikedom och diversitet. Vi har också velat hitta sätt att 

vidga begreppet ”offentlig konst” så att också tillfälliga eller 

semi permanenta uttryck ska kunna inkluderas.

Projektet inleddes i maj 2019 då samtliga deltagare och 

samarbetspartners bjöds in till en tvådagarsexkursion i 

Biosfärområdet samt ett seminarium i konsthallen.

Vi vandrade över Claes Hellstens restaurerade ängsmarker 

i Ormanäs, tittade på hamlade träd, drack björksav, letade 

NATUREN TAR ÖVER



landsnäckor och ramslök i Narbäcks naturreservat, 

uppmärksammades på lämpliga habitat för vilda bin, blev 

varse de långsiktiga konsekvenserna av övergödning, 

klättrade utför stup vid Vätterleden och kurade skymning 

i Råbyskogens tystnad, där vi också övernattade. 

Helgen avslutades med en vandring tillbaka till Österängens 

Konsthall genom Bondbergets naturreservat och en öppen 

och välbesökt föreläsning med Världsnaturfondens Ola 

Jennersten på temat ”Randiga djur – biologisk mångfald i 

världen och i östra Vätterbranterna”.

Med detta i ryggen kunde konstnärerna påbörja 

utvecklingsarbetet. Under den kommande hösten, vintern 

och våren återvände flera av konstnärerna regelbundet till 

Österängen för research och workshops tillsammans med 

boende och skolklasser. Många hade också en pågående 

dialog med representanter för biosfärområdet. 

Under sommaren 2020, parallellt med de första 

installationerna, genomfördes en skissutställning i 

konsthallen där konstnärerna gavs möjlighet att fördjupa 

eller vidga sina arbeten, samtidigt som de kommande 

gestaltningarna presenterades för en allmän publik. 

Helgen den 18-19 september kunde den officiella 

invigningshelgen med vissa pandemijusteringar, i stort sett 

äga rum som planerat, med workshops, konstvandringar, 

invigningstal, seminarium samt föreställningen ”Light 

Pollution”, framförd av ljudkonstnären Jan Carleklev, 

poeten Annika Paldanius och dansaren Stina Nilsson.

“Lokala konstprojekt” avslutades och summerades i 

Statens Konstråds konferens “Vad händer när lokala 

konstaktörer initierar offentliga konstprojekt?” den 2-4 

december 2020 då samtliga projekt presenterades. 

I samband med konferensen släpptes också rapporten 

“Vi förändrar varandra - Kunskapsnav offentlig konst” 

där “Naturen tar över” finns med. Kunskaperna och 

erfarenheterna från projektet delades också av Katarina 

Vallbo på webbinariet “Ingen å är en ö” arrangerat av 

Göteborgs Universitet den 10 september.

Under hösten har ett antal guidade vandringar av 

“Naturen tar över” går att uppleva på egen hand med 

hjälp av Skådebanan Smålands audioguide “Kulturspår i 

Småland” som man kan ladda ner till sin telefon. Du kan 

hitta den via QR koden här bredvid.

Projektledare och konstnärlig ledare:  Jesper O.T 

Andersson. 

Styrgrupp: Johanna Linder, Österängens Konsthall, 

Petra Hansson och Claes Hellsten, Biosfärområdet Östra 

Vätterbranterna, Katarina Vallbo, konstnär, Dan Johansson 

och Maria Carelli Martinsson, Vätterhem, Filip Zezovski 

Lindh, Jönköpings kommun.

Naturen tar över genomfördes med stöd av Statens 

Konstråd och Vätterhem.

Text: Katarina Vallbo & Johanna Linder

Konstvandringen ”Naturen tar 
över” på Österängen kommer 
att finnas kvar minst tre år 
framåt och består av
följande verk:

Sissi Westerberg

Katarina  Vallbo

SymbioLab

Jens Evaldsson

Gemenskapspraktik

Jan Carleklev

Nonhuman Nonsense



Allt för konsten - En bok om 
Österängens Konsthall

Den 4 oktober 2020 var det exakt fem år sedan 

Österängens Konsthall slog upp dörrarna 

för första gången. Det firade vi genom att ge ut 

boken “Allt för konsten - En bok om Österängens 

Konsthall”. I den berättar vi hur konsthallen gick 

från att vara ett litet gräsrotsinitiativ till att bli en 

sammanhållande faktor i sitt lokalsamhälle och en 

betydande aktör på den svenska samtidskonstscenen.

I boken berättar vi om hur idén till Österängens 

Konsthall föddes, om varför vi kallar oss 

konstaktivister, om den eviga konsthallsdebatten i 

Jönköping och om alla utställningar och projekt vi 

genomfört. Vi intervjuar några av de människor som 

betytt mycket för konsthallens utveckling och delar 

också med oss av våra allra bästa tips, för den som 

själv vill bli konstaktivist.



Boken är rikligt illustrerad med bilder från konsthallens 

femåriga historia och bland skribenterna finns Sören 

Josefsson, Katarina Vallbo, Per Hasselberg, Mattias 

Åkeson och Jesper O.T Andersson. Redaktör för boken är 

Johanna Linder, Marcus Gyllborg fotograferade och den 

är formgiven av Anna Wennberg och Melina Khademi.

På grund av pandemin kunde vi inte ha den storslagna 

femårsfest vi hade tänkt oss. Men det blev ett väldigt 

trevligt boksläpp på Birkagården med tårtkalas samt ett 

panelsamtal med Johanna Linder, Sören Josefsson och 

Michella Zayat under ledning av Per Hasselberg.

Boken finansierades via en kickstarterkampanj där 87 

generösa backare samlade ihop sammanlagt 53158 

kronor samt stöd från Längmanska fonden. 

Stort tack till alla som bidragit och till alla som köpt 

boken!

“Boken om Österängens konsthall i Jönköping är 
berättelsen om skapandet av en konsthall genom hårt 
arbete, gemenskap och en obändig tro på konstens 
kraft. Den är också en underhållande gör-det-själv-
handbok. Glödande visioner varvas med krass humor 
och praktiska tips om hur man bygger en plattform där 
konsten är tillgänglig för alla.”

“Med boken ”Allt för konsten” lyfter Österängens 
konsthall fram bredden och djupet i sitt arbete. 
Men framför allt visar den att det är fullt möjligt att 
kombinera en stark integritet och höga ambitioner 
med en kompromisslös öppenhet. Det är en bok att 
rekommendera för var och en med minsta intresse för 
vad konst är och kan vara.”

Carolina Söderholm, Jönköpings-Posten, 13 januari 2021





Vi lanserar #pysselpåsen!

Alla kreativa barns och trötta föräldrars räddning!

Från och med söndag 22 mars kl.13.00, 

kan du helt gratis hämta en påse med material 

för att skapa och pyssla hemma!

Max en påse per barn, så länge påsarna räcker,

hämtas under våra ordinarie öppettider.

OBS! Du måste vara helt frisk när du besöker konsthallen!

Håll utkik på @ok_kids_konsthall - där kommer vi så småningom 

lägga ut videos med tips på vad du kan skapa hemma!

KONSTiga söndagar är INSTÄLLDA!

Tillsvidare på grund av Coronaviruset.

Hämta

GRATIS
#pysselpåse

Barnverksamheten och KONSTiga Söndagar 

på Österängens Konsthall har som allt annat 

påverkats av pandemin under 2020. Men med 

uppfinningsrikedom och kreativitet har vi ändå kunnat 

genomföra en stor del av vår verksamhet.

Under året har vi haft 17 KONSTiga Söndagar, varav 

flera workshop hölls utomhus vid vår gula trailer. 

Lovverksamheten vi brukar erbjuda under läsåret har 

även den i viss grad påverkats av Corona. Sportlov, 

påsklov och höstlov har tillsammans erbjudit fyra 

workshops. 

KONSTigt Påsklov hölls detta år utomhus, utanför 

Birkagården där barnen kunde komma förbi och 

måla med miljövänliga färger på asfalten. När vi i 

våras behövde ställa om verksamheten på grund av 

restriktionerna lanserade vi “Pysselpåsen” - som blev 

en succé!. Alla barn kunde hämta sig egen papperspåse 

fylld med kreativt material för att kunna skapa hemifrån. 

På våren delade vi ut 150 pysselpåsar. När konsthallen 

åter behövde stänga under hösten skapade vi en jul-

variant av pysselpåsen. Totalt delades 250 pysselpåsar ut 

under 2020 och konceptet kopierades av många, bland 

annat Jönköpings Läns Museum. Som ett komplement 

till pysselpåsen lades inspirationsvideor ut på sociala 

medier.

BARNVERKSAMHET
Under våren samarbetade barnverksamheten med ÖK:s 

Kolonilott som då var under uppstart. När all annan 

verksamhet var tvungen att ställas in p.g.a corona 

märktes tydligt hur odlingsträffarna blev populära och att 

deltagarna ofta tog med sina barn. Vi såg då att behovet 

av möjlighet till barnverksamhet på odlingsträffarna. Vi 

gjorde våra egna fröbomber som vi kastade på ängen 

bredvid trädgården och vi  målade med gatkritor. Detta 

samarbete fortsatte under “Sommarhäng” där barnen 

fick vara med att bygga upp konsthallens kolonilott och 

bidra med en lekdel till trädgården.

Barnen hade även en egen odling där de fick följa 

odlingsprocessen. I samband med invigningen av 

“Naturen tar Över” den 18-19 september hölls en 

lerworkshop för barn där deltagarna fick använda växter 

och blad för att bevara naturens former i leran. 

På konsthallens 5-årsjubileum i oktober började vi 

firandet med att ha en vimpelworkshop utomhus vid 

Birkagården. Då kunde barn som passerade göra 

tygvimplar med textilfärg. 

 

           

   pysselpåsar delades ut i 

Österängens centrum vid sammanlagt fyra tillfällen. 
250
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instruktionsvideor till pysselpåsarna på 

Instagram & TikTok.

KONSTiga Söndagar, inomhus och utomhus.

verkstäder  under lovdagar (utöver sommaren) 

3övriga workshops

Barnverksamhet en i siffror



I mars visste ingen av oss hur det skulle bli med sommaren. Vilka aktiviteter skulle vi kunna genomföra på 

grund av pandemin? Vilka aktiviteter skulle vi kunna genomföra på grund av ekonomin?

Sen sa det “pang”.

Jönköpings kommun fick till slut loss medel att fördela i de prioriterade områdena för sommaraktiviteter för barn 

och ungdomar. Och Vätterhem beslutade sig för att genomföra en stor coronasatsning, “Sommarkraft”  med fokus 

på trygghet och aktiviteter för de boende i sina områden.

Och båda vände sig till oss. Kan ni hjälpa till? 

Svaret var självklart JA. Vi levlade, som kidsen säger  - och det med besked.

På några veckor gick Österängens Konsthall från att vara tre anställda till att bli nästan 20 medarbetare, 

feriepraktikanter inräknat. Tack vare medel från Vätterhem kunde vi ta in en ställföreträdande verksamhetsledare 

när ordinarie personal hade semester som kunde projektleda och arbetsleda. På grund av pandemin och svårigheten 

för många unga att få sommarjobb, tog vi också in fler feriepraktikanter än vanligt, totalt sju ungdomar.

Sommarhängstrailern hade vi rutin på, och utarbetade 

arbetsmetoder kring sedan länge. Kolonilotten låg i sin 

linda, men var ett projekt med enorm potential. Och till 

konsthallen hade vi en fantastisk utställning planerad, 

som vi nu skulle kunna ha öppet i och visa hela sommaren.

Det blev en sommar av sjudande aktivitet och kreativitet 

där människor väldigt sällan var “besökare” eller 

“åskådare” utan istället deltagare och medskapare.

Vi hade verksamhet sju dagar i veckan, från morgon till 

sen kväll, hela sommaren och hade totalt 2 556 besök - en 

helt fantastisk siffra. Av dem var hälften barn och unga 

under 18 år. Vi är tacksamma över det förtroende som 

visats oss från Jönköpings kommun och Vätterhem och 

stolta över all den kreativitet, glädje och gemenskap som 

våra fantastiska medarbetare Sophie, Marcus, Melina, 

Karin, Maggie, Fatima, Johanna, Niklas, Jannie, Sofia, 

Jonatan, Alexander, Miyako, Emil, Lina, Hanna, Noel, 

Dani och Erik  har levererat. Vi är också tacksamma att 

arbeta på en plats där samarbete och generositet är ledord 

och där vi alla arbetar för områdets och barnens bästa.

En alldeles galen, underbar sommar!

Sommarhäng
Period: 22 juni - 14 augusti

Platser: Österängen & Öxnehaga

Antal tillfällen: 45

Bemanning: 2-3 pedagoger vid varje tillfälle 

samt feriepraktikanter

Antal deltagare: 1061 personer varav: 

55% flickor, 27% pojkar, 18% vuxna



Sommaren 2020 hade vi Sommarhängstrailern för 

fjärde året i rad. Vi gav barnen möjlighet att prova på 

olika konstnärliga uttryckssätt varje dag. Det har funnits 

möjlighet att göra egna saker att ta hem och lite större 

gemensamma projekt där vi har fått samarbeta. I de 

gemensamma projekten har vi skapat gestaltningar och 

utsmyckningar till det offentliga rummet på Österängen.

Vi har utforskat en rad olika tekniker, material  och 

metoder som alginat, cyanotype, textil, färg, odling och 

musik. Även i år samarbetade vi med Svenska Kyrkan 

på Österängen. Axel Dahlin spenderade en vecka med 

oss. Han hade med instrument man fick spela och 

veckan avslutades med att vi spelade in en egen låt, 

“Sommarhängslåten 2020”.

Samarbetet har varit viktigt för att kunna fokusera på 

skapandet. Det har varit äldre som fått hjälpa yngre och 

barnen har ibland fått hjälpa till med tolkning när alla 

inte talat svenska. Det även har kommit flera barn som 

kommunicerat med teckenspråk. För att vara tillgängliga 

och flexibla har vi därför lärt oss att kommunicera på 

många olika sätt. 

Efter sommarhäng på Österängen, avslutade vi med en 

vecka ”best of” aktiviteter på Öxnehaga. Vi tog med oss de 

aktiviteter som barnen verkade uppskatta mest och hade 

sedan popupverksamhet där, utanför Fritidsgården Forum 

måndag till fredag. Aktiviteterna var mycket uppskattade 

och välbesökta!

Text: Johanna Linder & Karin Johansdotter



MULMHOLKAR / KATARINA VALLBO KOLONILOTTEN
På ÖK kolonilott  odlar vi grönsaker, blommor, 

bär och gemenskap på en yta nedanför Orionvägen.  

Kolonilotten började våren 2020  på initiativ av 

Österängens Konsthall som en spinn-off på projektet 

“Naturen tar över” och verket “Österängens Öppna 

Utekök” men drivs till stor del som en gräsrotsrörelse 

av boende, volontärer och andra ideella krafter. Under 

sommaren 2020 fick vi dessutom medel från Vätterhem 

för att kunna bemanna kolonilotten hela sommaren med 

en kolonimästare, vilket blev en fantastiskt tillgång. 

Vi vill involvera allmänheten och göra platsen till 

ett samarbete mellan människor och med naturen. 

Kolonilotten har blivit en mötesplats, inte bara när vi har 

verksamhet. Under säsongen har vi stött på familjer som 

bestämt träff med äldre släktingar på kolonilotten, familjer 

som lagat mat på det öppna uteköket, barn som tagit 

några tomater eller morötter på vägen hem från skolan 

och mindre barn som sprungit några varv på inte nudda 

marken-banan som ligger i anslutning till kolonilotten på 

vägen hem från förskolan.

Barnen har också fått en egen mötesplats på kolonilotten: 

sagostigen på ängen med inte nudda marken-bana, 

mudhead, totempåle och buskar med fläder och hallon 

som vi gjort saft på. De har gjort figurer som fått ta plats 

för att skapa en mer sagolik stämning. Kolonimästaren har 

tillsammans med volontärer byggt och format landskapet 

så att det inbjuder till lek. 

Under odlingsträffarna, som under sommaren ägde 

rum varje onsdag har vi testat på alla möjliga saker som 

behöver göras i en trädgård. Till exempel uppdrivning av 

plantor, anläggning och täckodling. Det har även blivit 

många olika maträtter när vi tillvaratagit skörden. Vi har 

även haft lite större, mycket uppskattade skördefester med 

många deltagare.

Text: Melina Pollack

Kolonilotten
Period: 22 juni - 15 augusti

Plats: Kolonilotten, Orionvägen, 
Österängen

Bemanning: 1 kolonimästare dagligen 
vardagar samt feriepraktikant

Antal tillfällen: 44
Deltagare: 730 personer varav 42% 

kvinnor, 31% män och 28% barn.
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I studio476 året 2020:

30 december - 20 januari, KONSTiga Söndagar 

21 januari - 2 februari, Vivianne Karlsson 

4 februari - 16 februari, Aishling Muller 

3 mars - 15 mars, Sami Hänninen

17 mars - 19 april, Maria Ahlberg

20 april - 26 april, Annefrid Sjöman

12 maj  - 14 maj, Karin Viktoria Johansdotter

26 maj -14 jun, Anna Kjellander

23 juni - 5 juli, Cecilia Qvarnström

7 juli - 3 augusti, Caroline Tengblad

12 augusti  - 23 augusti, Schults & Lindberg

8 september - 20 september, ÖK Kids

22 september -  4 oktober, Melina Pollack

6  oktober - 18 oktober, 5år med ÖK

27 oktober - 3 november, Bobo Hallberg

STUDIO476 är vår experimentyta där vem som helst kan 

boka in sin egen utställning. Här har det visats konst i alla 

material och uttryck från konstnärer i alla åldrar och med många 

olika bakgrunder. Vi ser det som ett demokratiprojekt.



STÄNGT
Till och med 5 januari 2021

Konsthallen är stängd till och med 5 januari 2021

MEN: Du kan gå konstvandringen ”Naturen tar över” här på 
Österängen på egen hand. Karta och audioguide finns i appen 
”Kulturspår i Småland” Kulturspår i Småland - Ladda ner här!

Utställningen ”Home is where the heart is Part II”  
är förlängd till 17 januari.
Boka personlig visning!
Läs mer och boka på vår webb.

Stay safe!
Välkommen åter!

www.osterangenskonsthall.se

Som alla andra kultur- och konstinstitutioner 

påverkades Österängens konsthall av pandemin.

Som alla andra kultur- och konstinstitutioner påverkades 

Österängens konsthall av pandemin. Först smög den 

sig på. Under Anders Widoffs utställning “No Pasarán” 

begränsades antalet besökare i konsthallen.

Vi gjorde vår första, stapplande, digitala visning.

Sedan kom reseförbudet.

Valeria Montti Colques utställning fick byggas upp utan 

Valeria själv på plats. Det var en utmaning. Men med 

otaliga facetimesamtal och en fantastisk generositet från 

konstnären själv, gick det. Vi hade ingen traditionell 

vernissage, utan öppnade bara dörrarna. De här gången var 

vi också bättre förberedda på den digitala utmaningen och 

filmade ett konstnärssamtal och gjorde en digital visning. 

Och så fortsatte det. Inga vernissage, men digitala 

visningar, performances och artist talk som vi filmade 

och gjorde tillgängliga via sociala medier. Vi lärde oss, 

vi blev bättre och vi upptäckte också att vi nådde en ny 

publik. Vi drabbades inte ekonomiskt på samma sätt 

som konstnärerna gjorde. Därför lät vi våra pengar rulla, 

betalade ut förskott, skapade uppdrag.

Under sommaren lättade restriktionerna, smittspridningen 

sjönk och vi kunde genomföra sommarens alla 

verksamheter ungefär som planerat.

Till höstens första utställningen, “As Above, So Below” 

med Lisa Jeannin och Rolf Schuurmanns,  vågade vi oss 

till och med på en dubbelvernissage, på konsthallen och 

Jönköpings läns museum. Med begränsat antal besökare. 

Men ändå! Vi fick träffas! Vi fick samtala!

Sedan kröp smitttalen uppåt. Vi anade vad som komma 

skulle. När de lokala restriktionerna kom den 3 november, 

en vecka efter att vi öppnat “Home is where the heart 

is” av Salad Hilowle feat. Fatima Moallim, var vi väl 

förberedda på att stänga. Vi gjorde vad vi måste, även om 

det kändes sorgligt.

Under återstoden av året arbetade vi alla hemifrån i så stor 

utsträckning som möjligt, och fortsatte med att göra vårt 

utbud tillgängligt digitalt, samt att hitta kreativa lösningar. 

KONSTiga Söndagar delade ut gratis pysselpåsar och 

odlingsgruppen träffades online.

Vi har tvingats att hitta nya arbetssätt och metoder. Många 

av dem har visat sig vara användbara och kommer följa 

med oss in i framtiden.

Men det räcker inte.

Konsten behöver det mänskliga mötet.

Vi hoppas att vi snart kan ses igen.



Visningar och föreläsningar

Under 2020 blev det flesta fysiska visningar och 

föreläsningar inställda på grund av pandemin.  

 

Vissa kunde dock genomföras på plats innan 

restriktionerna i mars, andra kunde genomföras digitalt. 

Under 2020 hade vi bland annat visningar för Per 

Brahegymnasiet, Jönköpings Konstskola och IASPIS. På 

Facebook genomförde vi tre digitala visningar visningar 

av pågående utställningar och livesände tre samtal/

pandeldiskussioner. 

Publicerat

Österängens Konsthall har varit synliga i såväl 

tryckta som digitala medier under året som gått - i 

båda egna och andras kanaler. Jönköpings-Posten är 

som tidigare den medieaktör som gör den mest omfattande 

bevakningen av vår verksamhet. 

Konsttidskriften Paletten ägnade ett helt nummer (Nr. 321-

322) åt att beskriva självorganiserade konstverksamheter, 

där Österängens Konsthall var en.

Jönköpings-Posten: 14

Inslag P4 Jönköping: 2

Artiklar “Vi i Vätterhem”: 2

Paletten: 1

Utöver den bok vi publicerat själva, “Allt för Konsten 

- En bok om Österängens Konsthall” (2020), omskrivs 

också Österängens Konsthall och projektet “Naturen tar 

över” i rapporten “Vi förändrar varandra - Kunskapsnav 

offentlig konst” (Statens Konstråd-, 2020). samt i boken 

“Nya Småland” (red. Habib Engqvist, Arvinius+Orfeus 

Publishing, 2020)

Vi publicerar också oss själva flitigt i sociala medier. I 

slutet av 2020 hade vi 1 721 följare på instagram, vilket 

är en ökning med +477 sedan 2018 då senaste mätningen 

gjordes, samt 2 296 följare på Facebook, en ökning med 

+415 sedan 2018.

Nätverk och samverkan
Under 2021 har representanter för Österängens 

Konsthall på en rad olika sätt engagerat sig i 

nätverk och civilsamhälle - samt medverkat i ett 

antal tidskrifter och publikationer.

Samtidskonstdagarna 2020
Ett av 2020 års större åtaganden var Samtidskonstdagarna, 

som skulle ägt rum på Vandalorum här i Småland men som 

fick bli digitalt på grund av pandemin. Johanna Linder, 

verksamhetschef på konsthallen, satt med i kärngruppen 

som planerade konferensen tillsammans med Amanda 

Ferrada, Grafikens Hus, Södertälje, Petra Johansson, 

Art Inside Out, Halland, Caroline Lund Sveriges 

konstföreningar, Carl Oscar Sjögren, The Non Existent 

Center/Ställbergs gruva, Elna Svenle, Vandalorum, 

Värnamo, och Annika Enqvist, Andreas Roth, Giorgiana 

Zachia och Joanna Zawieja från Statens konstråd. 

Konsthallens medverkan i kärngruppen finansierades av 

Region Jönköpings Län.

Samtidskonstdagarna ägde rum på den digitala plattformen 

Zoom den 22-23 oktober och hade de nya politikområdet 

“Gestaltad livsmiljö” som tema. Konsthallen höll 

sammanlagt fyra uppskattade presentationer under 

konferensen: Två om “Naturen tar över” (Katarina Vallbo) 

och två om Österängens Konsthall (Johanna Linder) med 

boken “Allt för konsten” som utgångspunkt.

JU Sustainability Festival
Vi deltog också i Jönköping Universitys “Sustainability 

Festival 2020” 5-9 oktober där Melina Pollack talade 

under ett seminarium med temat “Urban Farming” och 

sedan guidade en grupp studenter och andra deltagare på 

konsthallens kolonilott under en Urban Farming Tour.

Mer samverkan
Den 14 maj 2020 var Österängens Konsthall med 

och formellt bildade föreningen “Den kollektiva 

hjärnan”. Nätverket bildades 2015 och består av ett 20-

tal självorganiserade konstaktörer. Föreningens syfte 

är att tillgängliggöra och stärka de självorganiserade 

verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera 

deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.

Den 6-7 juni delade vi monter med Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna under en minimässa på IKEA i Jönköping 

med temat “Hemestra” – semestra på hemmaplan”.

Under året har vi också som tidigare deltagit på regelbundna 

möten med Österängens områdesgrupp, som förutom 

företrädare för föreningslivet består att representanter 

för skola, bibliotek, polis och socialtjänst. Österängens 

Konsthall har också representanter i styrelserna för såväl 

Skådebanan Småland som Birkagårdens Folkets hus-

förening.



Under året utökade konsthallen sin personalstyrka med 

Melina Pollack som projektassistent och kolonimästare 

och har nu sammanlagt 3,15 årsverken.

Johanna Linder, verksamhetschef

Marcus Gyllborg, koordinator

Jannie Sidenvik, kommunikatör & projektledare

Maggie Elkhouri, publikvärd

Melina Pollack, projektassistent & kolonimästare

Utöver detta anlitar konsthallen frilansmedarbetare vid 

behov. Under året har Karin Johansdotter, Jesper O.T 

Andersson, Anna Wennberg och Katarina Vallbo gjort 

viktiga och värdefulla insatser.

Föreningen och personal

Under 2020 hade Österängens Konsthall 289 

betalande medlemmar, något vi är både glada och 

stolta över! Vi behåller därmed vår ställning som en 

av Jönköpings största ideella kulturföreningar. Många av 

våra medlemmar är engagerade i föreningen på olika sätt, 

som styrelsemedlemmar och volontärer. Ett särskilt tack 

till alla er som valt att engagera er i konsthallen under året 

som gått!

Styrelsen under 2020 bestod av:
Sören Josefsson, ordförande

Thomas Gyllborg, kassör

Maria List-Slotte, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Helena Imland Blom, ledamot

Radu Harald Dinu, ledamot

Jenny Meyer, ledamot

Silvana Jancovic, suppleant

Johanna Bergström, suppleant

Personalaktiviteter
I november var tanken att vi skulle ha gjort en 

personalresa till Stockholm. Men på grund av 

pandemin fick musei- och galleribesök i storstaden bytas 

mot vandring och studiebesök på och omkring Omberg, 

den 10-11 november. 

Vi inledde med ett studiebesök på Tåkerns Naturrum, där 

vi blev guidade av Malin Granlund-Feldt om våtmarkers 

betydelse för artrikedom och biologisk mångfald. 

Därefter vandrade vi Ellen Keys led, åt medhavd matsäck 

på Hjässan och läste högt ur “Skönhet för alla” vid Ellen 

Keys Strand. 

Vi åt middag och övernattade på Ombergs Turisthotell vid 

Ombergs fot. Dagen efter inleddes med kreativ workshop 

hos keramikern Lasse Frisk i hans ateljé på Kullegården. 

Efter lunch i Väderstad åkte vi vidare till Vadstena och 

en guidning av skulpturparken i Vadstena Folkets Park 

av konstnären Maria Segersäll. Dagens avslutades med 

ett nätverksmöte med Kulturförgreningen Ugglan i 

deras utställningslokal Magasinet i Vadstena hamn med 

planering inför det kommande projektet “Rätten till 

Vättern”.

Under året som gått har vi också ägnat tid åt att fortbilda 

och förkovra oss på olika sätt. Flera av de anställda 

deltog i Volontärbyråns digitala workshop “Engagera 

fler”, Kulturrådets webbinarium “Ungas rätt till kultur” 

och  vi har tecknat ett medlemskap i Moderskeppet som 

ger alla anställda tillgång till hundratals onelinekurser i 

bildbehandling, video och design.

Övriga aktiviteter och programpunkter 
18 februari: Min libanesiska revolution - Föreläsning 
med Nabila Abdul Fattah. I samarbete med ABF och 
Libanesiska Föreningen i Jönköping. 

7 mars: Internationella kvinnodagen 2020 på 
Birkagården.  
I samarbete med ABF och Rädda Barnen 

Språkkafé - torsdagar i samarbete med NBV och 
Jönköpings kommun. 

På grund av pandemin har de flesta publika evenemang fått ställas in



Besöksstatistik 
Österängens 
Konsthall 2020

Totalt antal 
besökare

Fysiska besök

Under 2020 har vi haft sammanlagt 4 707 fysiska besök i 

konsthallen eller dess verksamheter (Kolonilott, Sommarhäng, etc)

Av dem var 30 procent män, 32 procent kvinnor, 16 procent pojkar och 21 procent 

av dem var flickor.

Utöver detta har vi haft 3 629 digitala besök på följande:

Performance SymbioLab: 543 visningar på Facebook.

Digital visning av “Molnskogen” Valeria Montti Colque: 1000 visningar på Facebook.

Digital visning “No Pasarán” Anders Widoff: 597 visningar på Facebook.

Livesänt panelsamtal om Naturen tar över: 909 visningar på Facebook.

Livesänt panelsamtal om “Allt för konsten - En bok om Österängens Konsthall - 580 

visningar på Facebook.

Totalt fysiska och digitala besök: 8 336 personer

Digitala besök



ABF

Skådebanan Småland

Birkagårdens Folkets Hus

NBV Sydost

Den kollektiva Hjärnan

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Jönköpings Konstskola

Jönköpings Läns Museum

Odlingsnätverket i Jönköping

Hyresgästföreningen

Konstfrämjandet

Sveriges Konstföreningar

Österängskyrkan

SPONSORER & BIDRAGSGIVARE
Vi vill rikta ett stort tack till följande företag 
som på olika sätt stöttat vår verksamhet under 
året.

Under 2020 har Österängens Konsthall 
erhållit verksamhetsbidrag / projektbi-
drag från:

SAMMARBETSPARTNERS UNDER 2020



Fotograf: Marcus Gyllborg där ej annat angivits.

Fotograf: ”Naturen tar över” samt 5-årsjubileum, Anna Wennberg

Form: Anna Wennberg & Jannie Sidenvik 

På omslaget: Bild från Kolonilotten, Melina Pollack, 2020 

Text: Johanna Linder där ej annat angivits.

© Österängens Konsthall / Fotografer
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