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Hur sammanfattar man ett år där vi presenterade 

ett tidigare helt okänt konstnärskap, sänkte ner ett 

konstverk i Vättern, gjorde en podd och anlade en 

skogsträdgård? Tja -  kanske som ett helt vanligt år 

på Österängens konsthall?

Att driva fri konsthall är många dagar ett högst oglamouröst 

slit. Det är ansökningar som ska skrivas och redovisas, det är 

budgetar som inte vill gå ihop, det är överfulla mailkorgar, 

det är blod och svett och inte sällan tårar. Men så är det också 

magi. De där ögonblicken som inte hade inträffat om det 

inte var för konsten. Alla de där fantastiska sakerna som inte 

hade hänt om det inte vore för att det fanns en konsthall på 

Österängen.

2022 började med en papegoja som ropade den jugoslaviske 

expresidentens namn “Tito” i Behzad Khosravi Nooris och 

Magnus Bärtås nekromantiska utställning “Brioni”, som vi var 

först med i Sverige att visa. Och det slutade med en interaktiv 

och helt unik konstupplevelse i Lundahl &Seitls “Ett språk för 

det som inte kan sägas”, där tio dansare guidade besökaren 

genom verken.

En kall, men vindstilla dag i mars sänkte vi med hjälp av en 

båt, två dykare samt snälla och starka volontärer, ner Katarina 

Vallbos konstverk “viska, lyssna” på sex meters djup i Vättern 

utanför Hästholmen.

I april öppnade utställningen “Knut Andersson - kritisk 

realist” med den tidigare helt okände konstnären Knut 

Andersson, som verkat som fårbonde på gården Tubbebo 

utanför Månsarp i hela sitt liv. Den postuma utställningen 

med Anderssons socialrealistiska måleri väckte stor 

uppmärksamhet, inte bara i Jönköping. Våren 2023 gick 

utställningen vidare till Liljevalchs konsthall i Stockholm. I 

juni använde konstnärerna Linnea Rygaard konsthallen som 

sin ateljé och Jakob Holmlund skapade ett platsspecifikt verk 

som numera ingår i konsthallens skulpturpark. I september 

visade fotografen Cletus Nelson Nwadike utställningen “Min 

mamma är en ängel nu”, om sin alzheimersjuka mammas sista 

år i livet.

Däremellan har vi producerat ett podd och anlagt en 

skogsträdgård inom ramen för projektet “Jorddyrkare” och 

upplevt en lång, kreativ sommar tillsammans med Österängens 

alla barn och unga.

Vad som står helt klart efter 2022 är att Österängens konsthall 

på sju år gått från att vara en liten gräsrotsorganisation 

till en etablerad och oumbärlig institution på den lokala, 

regionala och nationella konstscenen. Vad vi behöver från 

politiker och beslutsfattare nu, för att kunna fortsätta verka på 

samma sätt under de kommande åren, är ett klart och tydligt 

ställningstagande för tillföra de resurser som krävs för att 

driva konsthallen på ett hållbart sätt.

Mitt varmaste tack till alla medlemmar, volontärer, besökare, 

deltagare för ett fantastiskt år. Österängens konsthall är en 

plats som vi skapar tillsammans.

Johanna Linder,
Verksamhetschef och konstnärlig ledare 
 Österängens Konsthall

EN HÅLLBAR FRAMTID MED MER MAGI



30 januari — 7 mars

Foto: Marcus Gyllborg

Utställningen “Brioni – en nekromantisk teater” var 

ett samarbete mellan konstnärerna Magnus Bärtås 

och Behzad Khosravi Noori som delar ett intresse 

för essäistisk dokumentärfilm och mikrohistoria. 

På olika sätt har de båda arbetat med frågor kring historiskt 

material och historieskrivning – inte minst vad det gäller 

Balkan och postjugoslavien.  

När världens ledare ville träffa den jugoslaviske 

regeringchefen Josip Broz Tito på femtio- och sextiotalet fick 

de i regel bege sig till ln Brioni i Adriatiska havet.

Tito styrde Jugoslavien i trettiofem år och lät forma ön till en 

fantasiplats full av märkvärdigheter. Förutom exotiska djur 

fanns där tjugo sorters druvor och sjuhundra arter träd och 

buskar, luxuösa hus och hotell, en perfekt trimmad golfbana, 

en stor utomhusbiograf.

Brioni blev en plats där allt strålade samman, alla världens 

djur, alla landskap och alla dignitärer. Ön skulle vara 

världens centrum, något som liknade en koloni i hjärtat av 

Europa. Projektet hade redan påbörjats av den österrikiske 

industrialisten Paul Kupelweiser. Efter att malarian utrotats 

på ön i början av förra seklet var Brioni under en period 

ett blomstrande societetsfäste. Kupelweiser-familjen tycks 

däremot ha söndrats och gått under.

Tito var under kalla kriget drivande i skapandet av den 

alliansfria rörelsen (NAM). Med antiimperialistisk retorik 

fångade Tito upp de nya nationer som gjort sig fria från 

Magnus Bärtås & Behzad Khosravi NooriBRIONI - EN NEKROMANTISK TEATER

5 februari  — 20 mars

kolonialismen. Afrikas och Asiens ledare kom till Brioni 

för att skaka hand med Tito. De anlände med ekipage av 

burar med vilda djur. På så sätt utvecklades Brioni till en 

geopolitisk gestaltning av den alliansfria rörelsen och än 

idag finns ättlingarna till djuren kvar på öns savannliknande 

fält: zebror, antiloper, ellipsvattenbockar, lamadjur, strutsar.

Kakaduan Koki, som Tito skänkte till sitt barnbarn, är 

nu närmare sextio år och ropar fortfarande ”Tito”. Det 

var kakaduans ”röst” som gav konstnärerna  impulsen 

att använda den ”nekromantiska” metoden när de 

gjorde filmen som var huvudverket på utställningen på 

Österängens konsthall. Nekromantik är ett begrepp för de 

metoder man under antiken använde för att få kontakt med 

de döda. Ceremonierna och ritualerna syftade ytterst till att 

få kunskap om historien.

Behzad Khosravi Noori (f. Teheran 1976) har nyligen inlett 

post doc-projektet ”Landscape of Imagination” i samarbete med Konstfack, Habib University, Karachi och Goldsmiths University i 

London. Hans verk har bl.a. visats på Research Pavillion, Venedig 2017, Art Kalmar Konstmuseum, Malmö Konstmuseum och HDLU 

Zagreb.

Magnus Bärtås (f. Jönköping 1962) har ställt bland annat ställt ut på Moderna Museet i Stockholm, Gwangjubiennalen och 

Göteborgs Konsthall. Bärtås är också författare, bl.a till den Augustprisnominerade ”Alla monster måste dö” (tillsammans med 

Fredrik Ekman) och chef för forskningen på Konstfack.

I samband med vernissagen hölls ett konstnärssamtal 

mellan Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori och 

konsthallens chef Johanna Linder.

Foto: Marcus Gyllborg



Foto: Marcus Gyllborg

2022 var året då den  tidigare helt okände 

Jönköpingskonstnären Knut Andersson fick sitt stora 

genombrott. I en retrospektiv på Österängens konsthall 

visades ett 40-tal verk från hans samlade produktion. I 

samband med utställningen gavs också katalogen “Knut 

Andersson - Kritisk realist” ut, med text av Johanna 

Linder och förord av Mårten Castenfors.

 

KNUT ANDERSSON - KRITISK REALIST
2 april — 22 maj

Knut Andersson (1934-2021) verkade som fårbonde på 

gården Tubbebo utanför Månsarp i Jönköping under hela sitt 

liv. Vad få visste om var att han också var konstnär.

Genom sitt måleri analyserar och kommenterar Knut 

Andersson de stora världshändelserna: militärkuppen 

i Chile,  mordet på Olof Palme, Berlinmurens fall, 

Sovjetunionens upplösning, Kuwaitkriget, talibanernas 

maktövertagande i Afghanistan.

Hans hållning är djupt humanistisk: Han ställer sig på 

den lilla människans sida och skildrar världen ur hennes 

perspektiv. Konsten blir en sköld mot krig, våld och förtryck.

Det är via Dagens Nyheter som världen kommer till 

Tubbebo. Nyhetsbilderna i tidningen tjänar som inspiration 

till motiven. Men han lägger till, drar ifrån och förskjuter i 

ett fotorealistiskt måleri som för tankarna till konstnärer som 

Ola Billgren och John-E Franzén. Knut Andersson  kallade 

sig själv “kritisk realist” och sa sig vilja skapa en radikal och 

engagerande målning.

Under sin livstid medverkade Knut Andersson i två 

samlingsutställningar, en 1977 och en 2016, men han fick 

aldrig möjlighet att visa sina verk i en separatutställning.

För första gången någonsin visades Knut Anderssons 

samlade produktion i en postum,  retrospektiv utställning 

på Österängens konsthall, med verk som sträckte sig mellan 

1950-tal och 2010-tal.

I samband med utställningen lanseras utställningskatalogen “Knut Andersson – Kritisk realist” med 

förord av Mårten Castenfors. I februari 2023 öppnade utställningen “Knut Andersson - fårbonden från 

Tubbebo” på Liljevachs konsthall i Stockholm, i ett samarbete med Österängens konsthall.



För första gången någonsin ställde konstnärsparet 

Linnea Rygaard och Jacob Holmberg ut tillsammans i 

sommarens stora utställning “Split Vision”.

 Båda konstnärerna arbetade platsspecifikt på 

konsthallen. Jakob Holmberg innan utställningens 

öppnande  med skulpturen “Monterad gran”, 

placerad på en grässlänt på ute på Österängen. 

Linnea Rygaard gjorde tvärtom, och kom till 

Österängens konsthall med fem tomma dukar.

Under utställningens fem första dagar använde Linnea 

Rygaard konsthallen som sin ateljé och arbetade fram 

målningarna på plats i utställningsrummet. En successivt 

växande värld  där målningarnas tillblivelse blottlades. Varje 

enskild målning påbörjades och avslutades under en och 

samma dag och där besökarna kunde följa processen.  Ett 

snabbt och intuitivt arbete som samtidigt är noggrant uträknat 

och underställt en förutbestämd struktur. Genom att både 

betraktaren och konstnären befinner sig mitt i en pågående 

process fick hela utställningen en dynamisk och föränderlig 

aspekt. 

4 juni  — 14 august

Jacob Holmberg bygger fragment och sekvenser av 

potentiella och historiska tillgångar. Med sin ateljé 

lokaliserat i ett skogslandskap i Ljusdal arbetar han 

som med landskapet som helhet och med detaljer.

I växelverkan mellan monumentala och små gester 

bygger Holmberg konkreta skulpturer som bjuder 

in till nya fysiska och föreställda rumsligheter.

I samband med vernissagen 
hölls ett konstnärssamtal 
med Linnea Rygaard,  Jakob 
Holmberg och Johanna 
Linder.

Foto: Marcus Gyllborg

Formaten på skulpturerna riktar betraktaren mot 

funktionella modulära strukturer såsom 

arbetsmetoder, byggnadsdetaljer, möbler och 

redskap.

Jacob Holmberg är född 1990 i Stockholm och utbildad 

vid Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Han bor och 

arbetar i Sandvik Ljusdal sedan 2016. Han är bland annat 

representerad på Region Gävleborg.

Linnea Rygaard är född 1990 i Göteborg och utbildad vid 

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Skowhegan School 

of Painting and Sculpture i Maine, USA. Linneas Rygaards 

offentliga gestaltning “Nurmengaard” på Magnus Ladulås 

plats i Jönköping invigdes våren 2022.



Cletus Nelson Nwadike är bosatt i Aneby och har varit 

verksam som fotograf och poet sedan 1990-talet. I en 

utställning på Österängens konsthall hösten 2022 

visade han för första gången det fotoprojekt där han 

på plats i hembyn i Nigeria följt sin alzheimersjuka 

mamma under hennes sista år i livet. I samband med 

utställningen arrangerade vi en välbesökt poesikväll 

där Cletus Nelson Nwadike läste dikter och berättade 

om utställningen.

”Min mamma gick bort den 26 september 2021. Hon hade 

ont i magen men läkaren kunde inte rädda hennes liv. Jag var 

inte hemma men har följt henne varje steg genom Whatsapp. 

Jag har känt och älskat och litat på henne i mer än 50 år. 

Men helt plötsligt var hon inte längre där. Och det finns inget 

jag kan göra. Jag är så tacksam att hon var min mamma och 

hon gav mig allt hon kunde. 

Foto: Marcus Gyllborg

”Utställningen präglas av en barnlik 
förundran för färg och form. Varför kan 
inte en tiger vara blå? Eller en groda ha 
rosa stövlar? Allt är möjligt när lekens 
regler gäller.”

Johan Fingal, Jönköpingsposten, 28 juli 2021

Min mamma fru Caroline Nwadike bodde i byn Abagana 

i Nigeria. Det är en het plats både politiskt och på annat 

sätt. Sjukhus fungerar inte och sjuka människor får inte den 

uppmärksamhet de behöver.

En dag när jag kom hem kände mamma inte igen mig. Först 

trodde jag att hon skämtade men sedan märkte jag att hon 

inte såg på mig som hon brukade göra… Hon var i sin egen 

värld och jag fick inte komma in där. Senare samma dag tog 

jag henne till en läkare och han sa att det kan vara demens 

och att mammas situation kommer att bli värre. Folk i byn 

tror att demens är galenskap eller voodoo eller ockultism.

Vissa människor har inte sympati för de som lider av demens. 

Ibland var min mamma väldigt arg och sa saker som gör 

folk ledsna. Så många människor missförstod henne. Vi har 

spenderat så mycket pengar på att försöka skruva tillbaka 

tiden men alla ansträngningar var förgäves.

Min mamma var stark som ett lejon och min pappa kallade 

henne ”kvinnan som kunde läsa tankar” Min mamma födde 

elva barn och jag är nummer ett. Min mamma har förlorat sex 

av sina elva barn. ” – Cletus Nelson Nwadike

Cletus Nelson Nwadike har nominerats till och vunnit en 

rad internationella fototävlingar. Tidigare i år kom han på 

andra plats i kategorin ”Still life” i Sony World Photo Award, 

Somerset House, London. Nwadike har bland annat visats på 

Fotografiska i Stockholm, Arbetets Museum i Norrköping och  

Gallery Rivaa, New York. Som poet debuterade Cletus Nelson 

Nwadike 1998 med diktsamlingen ”En kort svart dikt” och 

har sedan dess gett ut ytterligare tre diktsamlingar, varav den 

senaste  ”Jag vill inte sörja dig”  kom 2006.

Med stöd av Region Jönköpings Län och Jönköpings kommun

MIN MAMMA ÄR EN ÄNGEL NU   CLETUS NELSON NWADIKE

9 september  — 6 november



För första gången någonsin gjorde den världsberömda 

konstnärsduon Lundahl & Seitl en separatutställning 

i hemstaden Jönköping. I deras verk är det besökarens 

syn- hörsel och känselintryck som utgör själva 

konstverket. Utställningen på Österängens konsthall 

visade inte mindre än tre av Lundahl & Seitls 

interaktiva verk, bland annat “Symphony of a Missing 

Room” där besökarna guidades med hjälp av dansare.

Utställningen ett språk för det som inte kan sägas var en 

retrospektiv av verk från perioden 2009-2022. Verken har 

ofta skapats på uppdrag av museer, konsthallar eller biennaler 

från hela världen och utställningen på Österängens konsthall 

var ett unikt tillfälle att uppleva dem i relation till varandra. 

Lundahl & Seitl rör sig fritt i ett universum bestående 

av virtual reality, koreografi, minnen, andlighet och 

Foto: Marcus Gyllborg

lundahl & seitl
ett språk för det som inte kan sägas 

19 november 2022 — 8 januari 2023

mellanmänskliga relationer. Konstverken i utställningen 

vägleder på olika sätt besökaren genom upplevelser som 

överskrider gränserna för det vi vet och där konventionella 

strategier för förståelse och rationalisering visar sig vara 

otillräckliga. 

Martina Seitl (f. 1978) är koreograf och konstnär och 

Christer Lundahl (f. 1979) är konstnär och curator. De 

är båda födda och uppvuxna i Jönköping och har arbetat 

tillsammans sedan 2005. Under flera år var de bosatta och 

verksamma i London men flyttade under pandemin hem 

till Sverige. Lundahl & Seitls verk har bland annat visats 

på Nationalmuseum i Stockholm, Centre Pompidou-Metz i 

Frankrike och Documenta i Kassel, Tyskland. I Jönköping 

har de tidigare kuraterat Jönköpings Läns Museum John 

Bauer-samlingar i utställningen “Bauer” (2014) och 

genomfört performanceverket “Unknown Cloud” på uppdrag 

av Jönköpings kommun (2018).

Med stöd av Region Jönköpings Län och Jönköpings kommun



Under året har vi haft 35 KONSTiga Söndagar och 

flertalet kreativa barnworkshops på andra platser i 

kommunen. 

Under sportlovet lanserade vi konceptet “Konst är också en 

sport!” där barnen fick skapa på temat OS. Barnen fick göra 

egna mobiler att hänga i fönstret hemma, tillverka medaljer 

och utifrån OS-ringarna tittade vi på konstnärer som jobbat 

med ringar och prickar - t.ex. Hilma af Klint. 

I maj höll vi till i city som en del av projektet Skåderier, vi 

höll bland annat i två dagar av barnworkshops på temat “Vem 

bor i jorden?” Barnen fick tillsammans med oss utforska 

vilka som bor i jorden och bygga ihop egna insekter med 

diverse material som trä pärlor och piprensare. Vi fortsatte 

med det utforskande naturtemat på vår barnworkshop på 

Grenna Bluegrass festivalen i augusti. Österängsdagen var 

fullt av aktivitet, bland annat tillverkade vi tillsammans 

med barn från området ett stort insektshotell. Flera barn 

fick för första gången. med stor förtjusning, borra med en 

borrmaskin.

I oktober samarbetade vi med våra grannar på biblioteket, 

en välbesökt Familjesöndag med teaterföreställning och 

kreativ workshop för alla. Senare under hösten gästades vi 

av Teater Tabberas och deras föreställning “Miras magiska 

anteckningsbok”. Vi får alltid många besökare till vår verkstad 

under skolloven, under höstlovet gottade vi oss i allt läskigt 

som hör Halloween till. Vi dukade upp en pysselbuffé där 

barnen kunde skapa och experimentera självständigt. Våra 

pedagoger ledde läskiga workshops under söndagarna. Under 

samma vecka arrangerade vi en mysig konstvandring för barn i 

vår skulpturpark. Mycket för barnen att upptäcka och utforska, 

vi avslutade tillsammans runt brasan uppe på kolonilotten där 

det serverades varm choklad. 

Vid första advent hålls det varje år en gammaldags julmarknad i 

Smedbyn i Huskvarna. Vi höll tillsammans med ett antal andra 

föreningar öppet hus i vår gästateljé. Alla barn välkomnades in 

på pepparkaksworkshop där de både fick bygga och dekorera 

med pepparkakor och kristyr.  Året avslutades med en jul- och 

nyårsworkshop tillsammans med föreningen “Hand till hand” 

på Birkagårdens Folkets Hus. 

Text: Jannie Sidenvik



Plats: Österängen & Öxnehaga

Datum: 20 juni - 10 augusti

Antal dagar: 24

Antal barn 837

Sommarhäng 2022 var  - som vanligt -  otroligt uppskattat 

och välbesökt. Runt 30 barn besökte varje dag den gula 

trailern utanför Birkagården där vi arbetade med lera, odling, 

måleri, musik, textil, hade fotbollsturnering, skördade och 

lagade mat tillsammans. Även denna sommar serverades 

alla deltagande barn ett mellanmål, vilket varit mycket 

uppskattat. Vi hade bland annat samarbetat med Hand till 

hand, Birkagårdens Folkets Hus, Kulturskolan, biblioteket, 

Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen och vår egen 

kolonilott. 

Under de två sista veckorna flyttade Sommarhäng upp 

till tältet i Öxnehaga centrum där vi  bland annat gjorde 

gatukonst, målade och jobbade med lera.

Pedagoger var Karin Johansdotter, Maggie Elkhouri, Melina 

Pollack och Donya Sohili som hade hjälp av ett stort antal 

feriepraktikanter.

Tack alla för en magisk sommar!

Sommarhäng genomfördes med stöd av Jönköping kommun.

SOMMARHÄNG



Hang Out
Plats: Österängen

Datum: 21 juli - 20 augusti

Antal dagar: 15

Antal deltagare: 288

För andra året i rad samarbetade Österängens 

konsthall med Birkagårdens Folkets Hus om 

sommarprojektet “Hang Out” som riktar sig till unga 

mellan 13-16 år. Vi hade en rad olika aktiviteter som 

smyckesworkshop, tie-dye och boxning. Tillsammans 

med konsthallens pedagog Karin Johansdotter 

skapade ungdomarna en stor muralmålning på Alice i 

Underlandet-tema som invigdes på Österängsdagen.

Ledare på Hang Out var Evelina Hanna, 

Donya Sohili och Aya Alfaki.



17 december — 23 januari

2022 har varit kolonilottens år.

Tredje året på lotten och nu börjar vi slå rot på allvar. En flitig 

odlingsgrupp tar hand om platsen varje onsdag från mars till 

november. Vi sår, vattnar, skördar komposterar, konstruerar, 

samspelar, byter erfarenheter, recept, odlingstips och njuter 

av att få arbeta i gemenskap. Vi har skapat en plats som lär 

oss saker om naturen, odling, oss själva och varandra och 

som dessutom förser oss med mat. Varje vecka har vi kunnat 

ta med oss skatter från trädgården i form av färska örter, 

ett knippe sallat, litervis av jordgubbar, kålrabbi, potatis, 

blombuketter, vindruvor, rädisor, bönor, ärter, lila grönkål, 

rädisor, hallon och morötter.

En varm och behagligt solig kväll i slutet av maj hade 

vi trädgårdsfest på lotten i samarbete med Skådebanans 

projekt “Skåderier”. Bluegrassbandet Duke of Haze 

hade trädgårdsspelning i strålande sol under magnifik, 

kalasstämning bland grillkorv och fint umgänge. Alla var 

bjudna och alla var där. Det här var så trevligt att det nog 

måste bli en tradition. 

kolonilotten

Under sommaren bemannades kolonilotten flera dagar i 

veckan och det fanns aktiviteter att delta i utöver de vanliga 

onsdagsträffarna. Man har bland annat kunnat delta i 

workshops där vi pressat blommor, byggt med sly, bundit våra 

egen midsommarkransar och att gjort egna teblandningar av det 

som finns i trädgården. 

Vi har haft ett nära samarbete med ÖK kids och Sommarhäng, 

så barnen har fått fortsätta med att utveckla sin egen 

odlingsplats. Vi har byggt och dekorerat egna odlingsbäddar. 

Sen lärde vi oss skillnaden mellan skräp och kompost och 

tog reda på hur det går till när man bygger jord. Tillsammans 

upptäcker vi att giftfria grönsaker ibland har insekter på eller 

i sig. Vi provar mogna och omogna smultron för att förstå hur 

solenergi gör frukten söt och mogen. Vi tillagar egen saft och 

blir självförsörjande på saft hela sommaren. De pedagogiska 

momenten går in i varandra på ett lekfullt sätt.

Tack för 2022, nu ser vi fram emot vår, spirande gräslök och 

spadtag i doftande mylla. 

ÖK Kolonilottlott hade under sommaren 2022 stöd av 

Vätterhem och har under året samarbetat med bland andra 

Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Odlingsnätverket i 

Jönköping och Skådebanan Småland.

Text: Melina Pollack



omsorg om jorden - omsorg om människan - rättvis fördelning

Med projektet “Jorddyrkare” lyfte vi fram och exponerade 

den växande och nödvändiga kopplingen mellan konst - 

odling - hållbarhet. Vi har genom workshops, performance 

och samtal med konstnärer och deltagare fördjupat 

oss i permakulturens principer, såväl teoretiskt som 

praktiskt. Projektet har uppmuntrat en kritisk blick på 

konsumtionssamhället, men också på permakulturen i sig.

Genom korsbefruktningen konst - odling har vi nått nya 

målgrupper och genom att dokumentera projektet med 

en podcast har vi nått en stor publik. Projektet har också 

erbjudit en rad möjlighet för deltagarna för eget skapande, 

odlande slöjdande och matlagande.

Med stöd av Kulturrådet och Jönköpings kommun

Mars

De tre etikerna i Karamåla 

Vi besöker Niclas Hallberg och Stina Pehrsdotter på deras 

permakulturgård i blekinge.

April

Kultivator: Lägg mönstret först, fyll i detaljerna sedan

Poddinspelning och workshop med Malin och Mathieu. Vi 

flätar ett hägn till skogsträdgården. 

Maj 

Stina Pehrsdotter: Tillämpa självreglering och acceptera 

återkoppling 

Vi planterar vallört, jordärtskockor och blommor i 

skogsträdgården.

Claes Hellsten: Tillämpa små och långsamma lösningar

Trädplantering av träd som säkerställer att pollinatörer 

har mat under hela säsongen. Vi bygger biholkar och 

igelkottshotell.  

Niclas Hallberg: Använd och värdesätt förnybara resurser 

och tjänster 

Vi slöjdar feststänger av lokalt anskaffat material. 

Juanma Gonzalez: Iaktta och samspela 

Juanma tar oss med på en sinnlig, konstnärlig vandring på 

naturreservatet “Bondberget”. 

Juni  

Linda Tedsdotter: Svara kreativt på förändring 

Preppingworkshop med Linda. Vi planterar kål och lägger 

upp en plan för att tillsammans bygga upp vår gemensamma 

resiliens. 

Juli 

Jorddyrkare med ÖK kids varje vecka. Vi utforskar ängen, 

dess djur och blommor och lär oss mer om kompost. Barnen 

får vara med och bygga en egen odling och vara delaktiga 

i alla moment från att bygga jord till att så. Sedan lär vi 

oss hur vi kan skörda olika grödor och lagar eget fika av 

trädgårdens avkastning.

Vi samlar material till skogsträdgården, tar hand om det vi 

förvärvat och inventerar behov.

Augusti  

JORDDYRKARE
13 avsnitt
Finns där poddar finns



Malin Lobell: Integrera hellre än segregera 

Vi tittar på relationer och samspel på platsen, både ovan och 

under jord. Vi planterar skogsträdgårdsväxter som med sina 

egenskaper och komposition blir ett integrerat system. 

September 

Frihetsförmedlingen: Skapa inget avfall  

Vi deltar i ett avvecklingssamtal där vi utvärderar oönskande 

beteenden och lär oss att sluta med dem. Vi ställer oss i kö för 

nystartsfrihet.  

Robin Tidblom/Under Tallarna: Dra fördel av kantzonerna 

och värdesätt det marginella

Robin lär oss feministisk trädplantering.

Niclas Hallberg och Stina Pehrsdotter: Förvärva en 

avkastning 

Under workshopen lär vi oss hur vi tillvaratar trädgårdens 

avkastning på bästa sätt. Vi samlar fröer syrar grönsaker och 

mustar äpplen. 

Symbiolab: Fånga in och lagra energi 

Vi använder oss av ekens lagrade energi genom att göra ek-

gallbläck och ekolloncrêpes. Vi skriver poesi med gallbläck, 

avnjuter crêpes och upplever hur lagrad energi även kan vara 

spirituell.  

Oktober

Alla träd planteras på sin utvalda plats i skogsträdgården med 

hjälp av volontärer och odlingsgruppen. Växter vi samlat på 

oss och förökat planteras ut. 

November

aghili/karlsson: Främja och värdesätt mångfald 

Teritual med Nasim och Björn. 

14 workshops på ÖK Kolonilott

3 workshops för barn på Grenna Bluegrass, Skåderier och 

Österängsdagen

13 poddavsnitt

1358 lyssnare

1 skogsträdgård anlagd i anslutning till ÖK Kolonilott

1 barnträdgård i anslutning till ÖK Kolonilott

20 träd planterade
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Vildtulpaner och klockliljor – Ukraina har en 

unik flora av lök- och knölväxter. Ukrainska 

biologer och botaniker har under flera år samlat 

bilder och material för att kunna ge ut “Flora of 

Ukraine”. Sedan kom kriget och projektet stod utan 

finansiering. Men tack vare ett samarbete mellan 

Österängens konsthall och Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna kunde en första upplaga av Flora 

of Ukraine tryckas hösten 2022.

Våren 2022 sände Sveriges Radio en serie intervjuer av 

vetenskapsjournalisten Lena Nordlund med ukrainska 

forskare om hur kriget påverkat dem och deras arbete. Två 

av dem var biologerna Olesya Bezsmertna, universitetet i 

Kyiv, och Andriy Novikov, naturhistoriska museet i Lviv. 

De berättade om hur de nu arbetade på volontärcentrum 

samtidigt som de försökte hålla kontakt med sina studenter 

och kollegor över internet. Hur de försöker skydda 

hundraåriga herbarium för att förstöras av fukt och hur de bar 

ner ömtåliga mammutskelett i källaren för att skydda dem 

mot bombanfall.

De berättade också om projektet “Flora of Ukraine”. Det 

startades 2016 av botanisten Mykyta Peregrym som en 

facebookgrupp med data om landets flora samt nyheter inom 

botanik och miljö. Idag har gruppen 20 moderatorer från 

vetenskaps-, utbildnings- och miljöinstitutioner.

Den kunskap och det stora bildmaterial som samlats skulle 

2022 ha publicerats i bokform som ”Ukrainas Ephemorida 

flora”. Kriget förhindrade dock utgivningen. När Österängens 

konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna fick 

höra talas om projektet och kom i kontakt med forskarna, 

bestämde vi oss för att försöka hjälpa till. Vi tog fram fem 

vykort med fem olika motiv från floran. Alla inkomster från 

försäljningen gick oavkortat till finansieringen av “Flora of 

Ukraine”

I oktober 2022 hade vi fått in pengar för en första upplaga 

och den 20 oktober hölls en releasefest för “Flora of 

Ukraine” på zoom med ett 30-tal deltagare från Ukraina och 

Sverige. Floran är på 173 sidor och innehåller 80 arter av 

lök- och knölväxter. Forskare och biologer, utspridda över 

hela Ukraina och Europa, kunde med stolthet konstatera att 

de under omänskliga omständigheter lyckats producera en 

lättillgänglig och användbar flora som nu skickats till bland 

annat skolor, universitet och nationalparker. Under 2023 

hoppas vi kunna trycka ytterligare en upplaga.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som köpt vykorten och 

bidragit till projektet och därmed skickat du hopp om fred 

och en ny vår till våra vänner i Ukraina. 



Katarina Vallbos verk “Viska, lyssna” är kanske den 

mest spektakulära konstinstallationen i konsthallens 

historia. En kall men vindstilla dag i mars sjösattes 

konstverket på sex meters djup utanför Hästholmens 

hamn med hjälp av en lotsbåt och två dykare.

I juni invigdes verket med en livesändning från 

Huskvarna, Hästholmen, Borghamn, Vadstena och Hjo.

Verket var en del av konsthallens projekt “Rätten 

till Vättern”.

“Rätten Till Vättern” är konstnärligt projekt med fokus på 

naturens rättigheter, Vättern som juridisk person, våtmarkers 

betydelse för ekosystemet och allas vår rätt till rena sjöar och 

vattendrag. “Rätten Till Vättern” drevs tillsammans med en rad 

kultur- och miljöorganisationer runt sjön och tog till vara på 

den korsbefruktning som uppstod av kompetenser som gruppen 

besatt. Under ett års tid utforskade vi Vätterns villkor och 

hot tillsammans och genomförde olika typer av konstnärliga 

manifestationer för att synliggöra dessa.. Projektet kulminerade 

även i två offentliga gestaltningar, Konstkollektivet Ugglan 

utförde en konstnärlig expedition runt Vättern samt en 

sammanfattande utställning i Vadstena och Katarina Vallbo 

uppförde konstverket Viska, lyssna.

I sitt konstverk bjuder Vallbo in Vätterns vatten, fiskar, 

kräftdjur, växter, stenar och andra organismer till ett 

rundabords-samtal: en möjlighet för dem att jämbördigt 

uttrycka sina viljor, sina behov och sina önskningar. 

Illustration: Jannie Sidenvik

Verket består av ett runt bord, placerat på 6,3 m djup utanför 

Hästholmen i Ödeshög. Bordet är byggt av vit spillsten från 

Borghamns Sten och hålls samman av ett cylinderformat ramverk 

i ek, sammanfogat med ekplugg. Inga material som inte finns 

i sjön har använts.  Det sjösattes en kall marsdag med hjälp 

av lotsfartyget M/S Pricken och två dykare. Runt hela sjön, i 

Jönköping, Hästholmen, Borghamn, Karlsborg & Hjo, finns fem 

stolar utplacerade. De är som avskilda sittplatser, vända koncentrerat 

ut mot sjön för de som vill försöka uppfatta samtalen som förs under 

ytan.

För de människor som försöker lyssna på de lågmälda samtalen, 

finns en möjlighet att ingå ett förbund med sjön. Ett stort antal flata 

stenar från sjöns botten har försetts med en ingraverad text: “Jag 

lyssnar”. Genom att ta en sådan sten och returnera den sjön befästs 

förbindelsen mellan just den människan och sjön.

I juni invigdes “Viska, lyssna” med en livesändning från stolen 

vid Oset i Huskvarna där Karin Seiborg kulade för Vättern och 

Roland Thörnkvist från Aktion Rädda Vättern deltog i ett samtal 

med Katarina Vallbo. Alla platser där de andra fyra stolarna finns - 

Hästholmen, Borghamn, Karlsborg och Hjo -   medverkade med tal, 

dikter och performances via länk.

Foto: Katarina Vallbo, Anna Hållams & Roland Thörnqvist

Jönköping Karlsborg Hästholmen Hjo Borghamn
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Studio 476 är vår friyta där alla som är medlemmar i konsthallen får ställa ut. 

Ytan delas med Österängens bibliotek. Under 2022 visade vi följande utställningar 

i Studio476:

1. BLYERTS - Åke Appelberg      4 - 16 januari

2. JORDNING - Maria Axelsson      8 - 20 februari

3. GENERATIONER AV TYSTNAD - Ester Olsson    22 februari - 6 mars

4. BRODERADE SMULTRONSTÄLLEN - Täcklebo Broderiakademi  5  - 17 april

5. OM KROPPEN / PAPPER PASSÉ - Marilyn Lindh & Anna Fröderberg   19 april - 1 maj

6. KONSTEN ATT SPRINGA TILL VÄRLDENS ÄNDE - Helena Anliot  3 maj - 15 maj

7. INGEN TITEL - Grace Haddad      20 juni - 3 juli

8. DRA MIG FRAM OCH TILLBAKA - Rochelle Rosenberg   5 - 18 juli

9. KONST -  M.E Nodén Gustavsson      19-31 Juli

10. BRUSTNA STRÄNGAR - Rebecka Hagstedt     12-25 augusti

11. GLIMPSE - Mia Hultgren      15 - 25 sepember

12. PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING - Hannele Takkinen   27 september - 23 oktober

13. ETT REGN AV TÅRAR - Therese Livonne    25 oktober - 20 november

14. BLANDADE PENSELDRAG - Lars-Åke Karlsson     22 november - 4 december

4.

6.

1.

9.
13.

11.

14.

2.

3.

5.5.

7. 8.

12.

10.



NÄTVERK

Den 7-8 april 2022 var Jönköpings kommun och Jönköpings 

Läns Museum gemensamma värdar för KIS (Konsthallar 

i Sverige) årliga möte. Ett 30-tal personer fick en guidad 

vandring av Österängens konsthalls skulpurpark “Naturen tar 

över” och en visning av den pågående utställningen “Knut 

Andersson  - Kritisk realist”.Kvällen avslutades med middag 

på konsthallen.

Österängens konsthall är sedan ett par år tillbaka medlemmar 

i Konstfrämjandet. I oktober var vi med och bildade ett nytt 

distrikt, Smålands Konstfrämjande. Distriktets ambition är att 

tillsammans med Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Virseums 

konsthall, Växjö konsthall, Kalmar Konsthall och en rad 

andra aktörer och organisationer driva Smålandstriennalen 

sommaren 2023. Österängens konsthall är också medlem i 

Sveriges Konstföreningar, Kollektiva Hjärnan, Jönköpings 

fria kulturallians, Odlingsnätverket Jönköping, Skådebanan 

Småland och Birkagårdens Folkets Hus. I de två sistnämnda 

har vi styrelserepresentation. 2022 blev Österängens 

konsthall medlem i Jönköpings Folkrörelsearkiv.

SAMVERKAN

Sedan årsskiftet har Österängens konsthall administrerat 

gästateljén i Smedbyn på uppdrag av Jönköpings kommun. 

Ateljén används som residensbostad åt gästande konstnärer 

NÄTVERK, SAMVERKAN & MEDIA
Österängens konsthall är en aktiv aktör i vårt lokalsamhälle och engagerar oss i det kulturpolitiska samtalet 

på lokal, regional och nationell nivå.

och artister, och kan nyttjas av alla kulturföreningar i 

Jönköping som uppbär långsiktigt verksamhetsbidrag. 

Under Gammeljul i Smedbyn hade vi öppet hus i gästateljén 

med konstutställning, julsånger, cirkusföreställning och 

barnworkshop tillsammans med flera andra kulturföreningar.

Österängens konsthall administrerar också Teknikbanken på 

uppdrag av Skådebanan Småland, ett utbud av projektorer, 

högtalare, mixerbord, kameror med mera som kan hyras till 

självkostnadspris av Skådebanans medlemsföreningar.

Österängens konsthall satt under 2022 med i en referensgrupp 

för offentliga gestaltningar för Region Jönköpings Län.

I maj deltog Österängens konsthall i Skåderier, ett projekt 

som drivs av Skådebanan Småland. Under en vecka tog 

Skådebanans medlemsföreningar plats i tomma butikslokaler 

i centrala Jönköping, som fylldes med konstutställningar, 

scenföreställningar och poesiuppläsningar. Österängens 

konsthall skapade en pop up-konsthall på Smedjegatan, där vi 

hade workshops för barn och dit vi också bjöd in konstnären 

Juanma Gonzalez på en residensvistelse. Under Skåderier fick 

förvånade flanörer möjlighet att delta i en perfomativ vandring 

i centrala Jönköping.

VISNINGAR, STUDIEBESÖK OCH FÖRELÄSNINGAR

Under 2022 har Österängens konsthall haft visningar för, och 

studiebesök av bland andra Vätterhem, Per Brahegymnasiet, 

Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköpings Konstskola, 

Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan och Litauens kulturattaché. 

Vi har haft två visningar för Seniouniversitetet och blev 

i december  inbjudna att föreläsa på Senioruniversitet på 

temat “Rätten till Vättern”. Under kommunens Hälsovecka 

arrangerades en guidad visning av skulpturparken “Naturen 

tar över” som avslutades med fika på kolonilotten och 

under höstlovet gjorde vi samma vandring men denna gång 

anpassad för barn.

KONSTHALLEN I MEDIA

Under året har Österängens konsthalls verksamhet, 

utställningar och projekt synts och hörts i ett flertal medier.

I Sveriges Radios Vetenskapsradion sändes två inslag om 

“Flora of Ukraine” där vårt engagemang uppmärksammades. 

I SVT:s populära program “Landet runt” sändes ett inslag 

direkt från sjösättningen av Katarina Vallbos verk “Viska, 

lyssna”. Tidskriften “Bygd och Natur” publicerade ett fint 

reportage om konsthallens kolonilott.

Jönköpings-Posten har bland annat publicerat stora 

intervjuer med Magnus Bärtås, Lundahl & Seitl, Linnea 

Rygaard, Jakob Holmberg och Cletus Nelson Nwadike. Man 

uppmärksammade också den retrospektiva utställningen av 

den tidigare helt okände konstnären Knut Andersson.

JP: 9

JNytt: 7

Tranås Tidning: 2

Östgötatidningen: 1

SVT nyheter öst: 1

SVT: 1

Skaraborgs Allehanda:1

Bygd & Natur: 1

Sveriges Radio (P4 & P1): 4

Totalt: 27

ÖK har 

under 2022 ökat 

antalet följare i sociala medier 

och har idag 2 637 följare på 

Facebook och 2 751 följare på våra 

konton på instagram: 

@osterangenskonsthall, 

@ok_kids_konsthall och  

@ok_kolonilott.



Under 2022 växte Österängens konsthall 

som förening. Under pandemin såg vi ett litet 

medlemstapp, men den trenden har nu vänt och i 

slutet av 2022 hade vi 255 betalande medlemmar. Vi är 

därmed en av Jönköpings kommuns största kulturföreningar. 

Många av våra medlemmar är också aktiva volontärer på 

konsthallen. Vårt varmaste tack till er alla! Ert stöd och era 

insatser för konsten är ovärderliga!

Styrelsen 2022 bestod av: Sergei Muchin, ordförande, 

Erik Bromander, kassör, Helena I. Blom, ledamot, Silvana 

Jankovic, ledamot, Johanna Bergström, ledamot, Helena 

Lind, ledamot, Bobo Hallberg, suppleant och Samar Jabri, 

suppleant. Under styrelsen arbetar det konstnärliga rådet, 

som beslutar om utställningsprogrammet. Det konstnärliga 

rådet bestod 2021 av Jesper O.T Andersson, Johanna Billing, 

Helena I. Blom, Thomas Laurien, Marcus Gyllborg, Johanna 

Linder och Katarina Vallbo.  

FÖRENING OCH ORGANISATION

Österängens konsthall hade 2022 fem anställda som 

tillsammans gjorde 3,65 årsverken:

Johanna Linder, verksamhetschef

Marcus Gyllborg, koordinator

Jannie Sidenvik, kommunikatör och projektledare

Maggie Elkhouri, publikvärd och pedagog

Melina Pollack, projektassistent & kolonimästare

Österängens konsthall anlitar också ett stort antal frilansar 

och feriearbetare. Ett särskilt tack till Karins Johansdotter 

som gör värdefulla insatser som pedagog i konsthallens 

barnverksamhet och Donya Sohili som publikvärd!

I augusti gjorde personalen en gemensam studieresa till Open 

Art i Örebo och Alma Löv Museum of Unexpected Art i 

Värmland och i september åkte styrelsen på ett internat på 

Visingsö.

 



Under 2022 hade Österängens konsthall och våra 

verksamheter 6176 unika besök.

Mer än en tredjedel var barn. 18 procent

flickor och 16 procent pojkar.

36 procent av besökarnde var kvinnor.

30 procent var män.

Drygt en tredjedel av alla besök sker i vår 

utåtriktade verksamhet som är förlagd utanför 

konsthallen, i våra olika barnverksamheter, 

kolonilotten och olika evenemang i och utanför 

Jönköping.

30% män
1 841 36% kvinnor

2 222

34% barn
2 113 

BESÖKSSTATISTIK 2022

Aktion Rädda Vättern
Birkagårdens Folkets Hus
Borghamn Strand
Den kollektiva Hjärnan
Fotoskolan Jönköping
Folkets Hus och Parker
Fritidsgården Birka
Grenna Bluegrass
Hjo kommun
Hyresgästföreningen
Hästholmens Bygdegård
JONK! Scenkonst
Jönköping University
Jönköpings Konstskola
Jönköpings kommun
Kalmar konsthall
Karlsborgs kommun
Keep Jönköping Clean
Konstfrämjandet
Konstnärshuset Svavel
Kulturförgreningen Ugglan
Min Opera

NBV Sydost
Norra Vätterns Bild- och 
formkonstnärer
Odlingsnätverket Jönköping
OMKULTUR
Områdesgruppen Österängen
Per Brahegymnasiet
Qom Ut
Skådebanan Småland
Smedbyns intresseförening
Smålands Konstarkiv
Smålandstriennalen
Studio Silk
Svenska Kyrkan Österängen
Sveriges Konstföreningar
Teater Tabberas
The Bob and Diane Fund
Virserums konsthall
Vandalorum
Växjö konsthall
Ödeshögs kommun

SAMMARBETSPARTNERS UNDER 2022
Österängens konsthall samarbetade med 41 föreningar, grupper och 
organisationer under 2022. Stort tack till er alla!



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

Under 2022 har Österängens Konsthall 
erhållit verksamhetsbidrag / projektbidrag 
från:

Jönköpings scen för 
samtidskonst

Österängens konsthall

Birkagatan 8, 554 65 Jönköping

info@osterangenskonsthall.se

Telefon: 0708 67 21 20

Bankgiro: 892-4623

Orgnr: 802494 -0622

www.osterangenskonsthall.se



WWW.OSTERANGENSKONSTHALL.SE


