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KONST OCH HANTVERKSSAFARI 2019 
  

Safarin är den 11-12 maj kl. 11-16.  
Kungsörs konst- och hantverkssafari visar upp Kungsörs duktiga 
konstnärer och hantverkare i ateljéer, lokaler och verkstäder runt om i 
kommunen.

INVIGNING
Invigningen är lördagen den 11 maj kl 11, vid Kungsudden, Vasakällaren.  
Årets invigningstalare är Lennye Osbeck. Vi är glada att hälsa Lennye 
Osbeck tillbaka som invigningstalare på Konst och Hantverkssafarin. 
Lennye är känd för sin mångåriga bevakning av Västra Mälardalen 
och kulturen för tidningen Bärgslagsbladets räkning. Han har ett stort 
engagemang för kultur. Konst, fotokonst och musik är några av hans 
stora intressen. 

SAMLINGSUTSTÄLLNING - VASAKÄLLAREN, KUNGSUDDEN
Öppen lördag 11.15 -16.00 och söndag 11-16.  
I Vasakällaren på Kungsudden finns en samlingsutställning där del-
tagarna visar prov på sin verksamhet. Här finns även Jonas Eriksson 
representerad med en skulptur. Jonas är utbildad vid Kungliga konst-
högskolan i Stockholm.

KONSTSAFARI.SE
Vår samverkan med KonstSafari Sörmland fortsätter.  
På www.konstsafari.se presenterar sig några av årets deltagare i 
Kungsörs konst & hantverkssafari ytterligare med både texter och 
bilder. 

SAFARILOTTEN 
Vinn på safarilotten! Var med och tävla om priser. Hämta lotten hos 
någon av utställarna.

Håll utkik efter ZEBRASKYLTAR
Finns på alla utställarplatser och  
hjälper dig hitta vägen!
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KUNGSÖRS TÄTORT & NÄROMRÅDE SID 6-9

SID 10-13

SID 14

SID 15

SID 4

SID 5

KUNGS BARKARÖ & VALSKOG

REUTERSBERG & SKÄFTRUNA

TORPA

KARTA, ÖVERSIKT

TÄTORTSKARTA

Utställande konstnärer och hantverkare,  
kontaktuppgifter och information.
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HÄR FINNS UTSTÄLLANDE KONSTNÄRER/FÖRENINGAR I ÖVERSIKT

1.  Susanna Trollske

2.  Emilia Eriksson

3.  Stella Eklund Karlsson

4.  ABF Kungsör

5.  Karin Käll

6.  Kollektivet Kungsör

7.  Agneta M Lindh
 Eva Cristiansson
 Rut Ríkey
 Karolina Lohiniva
 Åse Verner
 Annika Lynton

8.  Skapargruppen 
 Centrumkyrkan:
 Barbro Tallroth
 Göran Tallroth

9.  Monica Johansson
 Petra Hällnäs 
 Linda Sjödahl

10. Gunnel Carlsson
 Adam Österberg
 Gunilla Österberg
 Lena Norberg
 Ingemar Wennström 
 Jan Olof Blixt
 Ann Christin Andersson 
 Kenneth Ohlsson

11.  Hans Ekerow
 Gunvi Persson

12. Linda Undegård

13.  Caroline Ljung
 Eija K Saho

14. Kungs barkaröbygdens   
 intresseförening:
 Rebecca Ivemyr
 Kristina Larsson Sköld
 Gärd Åhlström
 Matilda Åhlström
 Cristina Pitea

15. Agneta Pettersson
 Pamela Lundin
 Marica Ågren-Hagblad

16.  Maj-Britt Torwang
 Catrin Carlsson
 Anna Thidé
 Maria Widlund

17.  Ann Löfgren

18. Torpa Bygdegårdsförening:
 Elever från 
 Kung Karls skola och
 Hagaskolan

19.  Gunnar Krigholm

20.  Inga Schmidt 

KUNGS BARKARÖ & VALSKOG

TORPA

REUTERSBERG &
SKÄFTRUNA
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UTSTÄLLARE I KUNGSÖRS TÄTORT 
Kungsudden - utgångspunkt för Kungsörs konst & hantverkssafari med exempel
på deltagande konstnärer och hantverkares verksamhet i samlingsutställning.

ZEBRA- 
SKYLTNINGEN  
VISAR VÄGEN!
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Susanna Trollske - keramiker, 
bildkonstnär, konsthantverkare
Har en kollektion med lerfigurer; änglar, tomtar, troll,  
häxor, ljuslyktor och andra väsen. Målar tavlor i akryl som 
också speglar mina väsen.

Försäljning. 
Plats: Varvsgatan 1 A 
Tfn: 073-050 25 38 E-post: susanna@trollske.se 
Webb: www.trollske.se

Emilia Eriksson - bildkonstnär 
Konstnärssjäl som skapar färgsprakande och kreativa 
alster i måleri, betong och keramik. 
Under utställningsdagarna kommer jag att utföra måleri på 
plats. 

Försäljning.
Plats: Skolgatan 8, centrala Kungsör 
Tfn: 073-811 59 12 E-post: emilia.i.eriksson@gmail.com 
Webb: www.instagram.com/emilia.i.eriksson

Stella Eklund Karlsson - bildkonstnär 
Mycket symbolik och stundens ingivelse. För mig går 
musik och konst hand i hand! – Musik reglerar glädje och 
kreativitet. Penseln måste vilja vara med och leka och 
dansa efter musiken. 

Plats: Föreningsgatan 9 B, hemma i min bostad. 
E-post: blackred21@live.se
Webb: www.konstsafari.se/konstnar/stella-evalott-ek-
lund-karlsson

ABF Kungsör - samlingsutställning 
bildkonstnärer, keramiker 
ABFs keramikgrupp ledd av Linda Sjödahl och akvarell-
grupp med ledare Åse Verner, ställer ut sina alster. 

Plats: ABF-torget, Stortorget 1B 
Tfn: 0227-104 16, 073-58 58 63 E-post: cladam.eng-
lund@abf.se, aseverner@hotmail.com 
Webb: www.v-v.abf.se

KUNGSÖRS TÄTORT & NÄROMRÅDE

1.

2.

3.

4.
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Karin Käll - keramiker 
Intresset för keramik har alltid funnits hos mig. Efter att 
jag blivit pensionär finns mer tid att utveckla både form 
och glasyrer på mina bruksföremål såsom koppar, fat, 
skålar, vaser, ljusstakar och tavlor.  

Försäljning.
Plats: Skördegatan 5. Välkomna till mitt hem och verkstad 
Tfn: 073-065 47 44
E-post: karin.kall@icloud.com

Kollektivet Kungsör - samlingsutställning  
- bildkonstnärer 
Konst & fotografier ställs ut med verk av Kollektivets 
medlemmar, unga  som gamla. Konst säljs till förmån för 
Kollektivet och Kungsörs ungdomar.  
 

Försäljning.
Plats: Kungsgatan 33, Kollektivets lokaler 
Tfn: 073-747 37 16, Jani Timonen 
E-post: kollektivet.kungsor@gmail.com 
Webb: www.facebook.com/kollektivetkungsor

5.

6.

KUNGSÖRS TÄTORT & NÄROMRÅDE
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SAMLINGSUTSTÄLLNING
Agneta M Lindh - fotograf & bildkonstnär
Fotografi  är mitt sätt att leva medvetet och jag fotograferar 
för själen. Foto för själen handlar om att uppleva de små 
händelserna i naturen med alla sinnen och på så sätt fi nna 
ro och livsglädje. Skapandet sker direkt i kameran och jag 
jobbar med olika tekniker i både färg och svartvitt.

Eva Cristiansson - keramiker
Jag heter Eva Freya Cristiansson och har skapat i keramik 
sedan tonåren. Jag är en autodidakt keramiker med inrikt-
ning på skulptur. Det jag uttrycker i leran är främst kvinnor 
och gudinnor av olika slag och gudinnor från våra olika 
myter och skapelseberättelser. 

Rut Ríkey - textilkonstnär
Jag skapar erotisk konst ur ett feminint perspektiv. Temat 
är sensuellt, erotiskt och emotionellt uttryck. Jag experi-
menterar med olika textiltekniker, speciellt textiltransfer. 
Mina konstverk är oftast i form av inramade tavlor men kan 
även vara kuddar med motiv.

Karolina Lohiniva - bildkonstnär 
För mig är att måla som att andas. Mina akvareller är 
stillsamma och ganska små, på senare tid har det blivit 
många fåglar med prickiga stövlar. Jag tycker även om att 
måla med akryl. Då målar jag ofta i större format och låter 
tavlan växa fram mer fritt.

Åse Verner - bildkonstnär
Akvareller. Kungsörstjej som målar och spelar teater cirkel-
ledare på ABF i Kungsör

Annika Lynton - bildkonstnär, konsthantverk
Idag jobbar jag mest med akrylmåleri och glasfusing i olika 
former. Motiven handlar om livets magi tillsammans med 
djuren, moder jord iklädda starka färger. 

Plats: Magasinet, Villa Wingarhed, Bygatan 6
Tfn: 070-306 37 72 Agneta, 070-566 29 33 Eva, 073-037 84 28 Rut, 
076-418 80 93 Karolina E-post: agneta@agnetamlindh.se, eva@spirity.se, 
viktoria78@gmail.com (Rut), karolinalohiniva@gmail.com Webb: www.mamajord.se, 
www.rutrikey.com, www.karolinalohiniva.se, www.agnetamlindh.se

7.

KUNGSÖRS TÄTORT & NÄROMRÅDE
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KUNGSÖRS TÄTORT & NÄROMRÅDE

SAMLINGSUTSTÄLLNING 
 

Skapargruppen Centrumkyrkan - konsthantverk 
Skapargruppen är öppen för barn 7-12 år som vill skapa 
bilder och konst tillsammans.Vi kommer att visa både ge-
mensamma verk och bilder som skapats individuellt.
 

Barbro Tallroth - bildkonstnär, konsthantverkare 
Jag syr i lappteknik (quilt), mindre bruksföremål som 
väskor, necessärer, m.m, men också dukar, kuddar och 
barntäcken. En del av alstren är sydda av gamla jeans. 
 

Göran Tallroth - bildkonstnär
Tecknar målar, layout, batik m.m. Visar främst bildkonst,  
i olika tekniker och objekt i blandteknik.

Försäljning. Vi bjuder på kaffe och saft.  
Plats: Sandviksvägen 5, Centrumkyrkans sommargård 
Skillinge. Tfn: 0227-108 09, 072-047 31 27 Barbro,  
072-047 29 58 Göran E-post: regina.tallroth@gmail.com, 
goran.tallroth@gmail.com  
webb: www.facebook.com/skapargruppen

8.

SAMLINGSUTSTÄLLNING
 

Petra Hällnäs - bildkonstnär  
Originaltryck på brickor, tyg, tapeter och kuddfodral. 
Konstnär som titulerades årets konstnär i akvarell 2010. 
Verksam konstnär på heltid.  

Monica Johansson - keramiker, bildkonstnär 
Jag är porträttmålare/tecknare och målar gärna porträtt i 
akvarell samt akryl för mina landskapsbilder.  
Avbildar porträtt på plats 100 kr.  
 

Linda Sjödahl - keramiker, bildkonstnär, 
konsthantverkare
Konst och konsthantverk utfört i olika tekniker och  
material. Keramik, måleri mm.  
 

Försäljning. 
Plats: Lockmora friluftsgård 
Tfn: 073-213 35 13 Petra, 076-391 44 98 Monica, 
073-744 00 97 Linda 

E-post: petra@petrahallnas.se, inga_monica@hotmail.com, 
lindaloo1@live.se 
Webb: www.petrahallnas.se

9.
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KUNGS BARKARÖ & VALSKOG

SAMLINGSUTSTÄLLNING 
 

Kaffeservering, plantmarknad och utställning av veteran-
mopeder och rallybilar från 60- och 70-tal.  
Bild1: Plats Åsta 202 och bild 2: av Jan-Olof Blixt 

Gunnel Carlsson - bildkonstnär 
Har tecknat länge men för ca 20 år sedan gick jag en kurs, 
började måla i olja och har fortsatt med det sedan dess. 
Motiven är blandade och jag finner inspiration lite varstans 
i min omgivning.

10.

Adam Österberg - graffiti, olja  
Gunilla Österberg - olja 
Lena Norberg - akvarell  
Ingemar Wennström - olja 
Jan-Olof Blixt - olja  
Ann Christin Andersson - blandad teknik 
Kenneth Ohlsson - korgmakare  
 

Plats:  Åsta 202, Köping, i ett magasin  
Tfn: 076-860 21 21 Gunnel 

SAMLINGSUTSTÄLLNING 

Hans Ekerow HEPART - bildkonstnär  
Har varit verksam som arkeolog, konstutövare samt 
illustratör. Numera mångsysslare i Valskog. Sysslar ut-
över målning i akvarell, olja med inramad montage med 
ett innehåll av olika temaformer och tankeställare. 

Gunvi Persson - konsthantverkare
Passionerad av tyger och vad man kan göra av dem, 
främst i  inredning. Textil har ingen början och inget slut.
Försäljning (av tyg o garn i mindre skala.)
 

Plats:  Villagatan 20, Valskog på verandan 
Tfn: 0221-323 23, 070-330 43 38 Hans,  
070-682 67 52 Gunvi 
E-post: hanshep.art@gmail.com, vallmovallen@gmail.com 

11.
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KUNGS BARKARÖ & VALSKOG
Linda Undegård - bildkonstnär 
Linda visar upp sina färgglada och inspirerande målningar 
i akryl, akvarell, tusch och blandteknik. 
På plats finns även texter och illustrationer ifrån utställ-
ningen ”Skolångest ”, angående ”Hemmasittare” och alla 
olika barns längtan efter en plats i samhället. 
  

Försäljning. 
Plats: Valskogsvägen 15 Köping 
Tfn: 070-390 80 01 E-post: linda.undegard@gmail.com 
Webb: @lindaundegardkonst (Facebook)

12.

13. SAMLINGSUTSTÄLLNING
 

Caroline Ljung - chokladhantverk 
Jag är pralinör som skapar småskaligt chokladhant-
verk. Goda vackra praliner, chokladskulpturer, tjusiga 
skor, verktyg m.m. helt i choklad.  
 

Försäljning. Hovgården säljer tomat, paprikaplantor. 
Plats: Ljungs Goa gårdsbutik. Uknö 101, Köping 
Tfn: 070-694 97 03 Caroline E-post: info@ljungsgoa.se

 
Eija K Saho – bildkonstnär 
Heltidskonstnär som ställer ut sina akvareller, målar  
frejdiga bilder med både mystik och livslust. 
 

Försäljning. Konst med mera.  
Plats: Ljungs Goa gårdsbutik. Uknö 101, Köping 
Tfn: 070-713 22 41 Eija E-post: eijaksaho@live.se 
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KUNGS BARKARÖ & VALSKOG

SAMLINGSUTSTÄLLNING 

Kungs barkaröbygdens Intresseförening  
 - hantverk och bildkonst
På plats i Kungs Barkarö församlingshem finns flera  
olika utställare, bland annat visas slöjdalster och  
gammeldags sänglinne, tavlor av Ivar Eriksson, vävning,  
chokladpraliner, honung med mera. Allt producerat i och  
omkring Kungs Barkarö. Visning av Kungs Barkarö  
kyrka, lördag och söndag kl. 13.00.

Försäljning. Kaffeservering och hembakat.   
Plats: Kungs Barkarö församlingshem, söder om Kungs Barkarö kyrka 
Tfn: 070-641 19 81 Kristina, 073-035 36 95 Gärd 
E-post: tina.ls@telia.com, kungsmetall@gmail.com

14.

Rebecca Ivemyr - teckningar 
Gärd & Matilda Åhlström - slöjdare, 
chokladpralinstillverkare  
Med flera.
Cristina Pitea - bildkonstnär,  
konsthantverkare  
Jag håller på med med gjutning och handmålning av 
betong. Jag gör olika prydnadssaker för olika tillfällen 
både för att ha stående inomhus och utomhus. Jag 
målar också tavlor och abstrakt konst är min passion. 
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Försäljning. Konst, skinn, garn, ull med mera. Enklare fika finns. 
Plats: Norra Kungsladugården 114, Kungsör. Hemma på gården vid växthuset. 
Tfn: 070-669 27 35 Agneta, 070-619 14 73 Pamela, 070-357 97 39 Marica 
E-post: kungsgardenlantbrukab@telia.com, pamela@erikssonwine.se,  
marica.agrenhagblad@telia.com 
Webb: www.magrehn.se

15. SAMLINGSUTSTÄLLNING 

Agneta Pettersson - skinn och garn från 
Gotlandsfår 
Välkommen till ett modernt lantbruk! Lammskinn, 
fårskinn, garn och ull från gårdens egen besättning 
av Gotlandsfår finns i växthuset. Honung från vår 
samarbetspartner Katrinelunds bigård.
 
 
Pamela Lundin - bildkonstnär 
Grafisk formgivare/illustratör som målar i akvarell, 
akryl, olja, blyerts och blandteknik på hobbynivå. 
Gillar återbruk som ofta återkommer i mina alster. 
Tillverkar och säljer kortspel om konst, vikingar och 
historia. Det finns en ”prova-på-övning” för vuxna.
 

 
Marica Ågren-Hagblad - bildkonstnär  
Arbetar delvis som bildkonstnär och illustratör. Har 
målat häst- och hundporträtt sen 1980-talet för 
kunder både i Sverige och Norge. I år kommer mina 
nyare målningar att visas, bilder där hästens och 
orkidéens skönheter möts.

KUNGS BARKARÖ & VALSKOG
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REUTERSBERG & SKÄFTRUNA

16. SAMLINGSUTSTÄLLNING

Maj-Britt Torwang - bildkonstnär  
Har genom åren arbetat i olika material: akva-
rell, tusch, metall, textil. Numer huvudsakligen 
målningar där jag även använder rost. 

Anna Thidé - keramiker, bildkonst-
när 
Skulpterar & drejar i stengods. Samt målar 
akryl. 

Maria Widlund - bildkonstnär 
Jag målar mest akvareller och även monotopi- 
tryck där fantasin får växa fram i bilden.

Catrin Carlsson - keramiker 
Jag jobbar i stengods (högbränt), för att det 
är mest användbart när jag tillverkar tallrikar 
och muggar. Även saker till trädgården kräver 
högbränt för att bli frostsäkra. 

Försäljning. 
Plats: Samlingsutställning Reutersbergs gård, 
mellan Kungsör och Arboga vid E20. 
Tfn: 0589-410 06, 070-493 78 67 Maj-Britt,  
073-044 28 80 Anna, 070-650 24 19 Maria,  
073-646 13 36 Catrin 
E-post: mb.torwang@outlook.com, anna.
thide@gmail.com, maria.widlund@bahnhof.se, 
catrincarlsson63@gmail.com

Ann Löfgren - bildkonstnär  
Jag använder mig av digital ritplatta för att skapa mina 
bilder som främst visar porträtt av kvinnor. Blandar mina 
egna ord och tankar (mestadels) med illustrationer..på mitt 
eget lite snabba och skissande sätt. Både i svart/vitt och 
färg. 
 
Plats: Skäftruna 222. Mellan Arboga och Kungsör utmed 
E20 tar du av vid Skylt Skäftruna. 
Tfn: 070-392 94 92 E-post: annlofgren@hotmail.com 

17.
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TORPA
SAMLINGSUTSTÄLLNING 
 

Torpa Bygdegårdsförening - bildkonstnärer 
Torpa bygdegård ställer upp som utställningslokal för 
elever på Kung Karls skola och Hagaskolan, som ställer 
ut sina alster hos oss. Här finns fika, fiskdamm, prö-
va-på-målning m.m. Kom och titta på våra duktiga barn 
och ungdomar! 

Plats:  Torpa bygdegård, Himmelsbergavägen 44  
E-post: malan_eriksson@hotmail.com 
Webb: @Torpabygdegard (Facebook)

Gunnar Krigholm - slöjdare
Jag är en glad pensionär som tycker om att slöjda i olika 
träslag. Jag arbetar mest med svepteknik och gör sveptat 
och svepaskar i olika utföranden. Jag gör även skärbrädor, 
ljusstakar, vinställ, stövelknektar, julbockar m.m.
Försäljning.
Plats: Norrby 107 
Tfn: 070-548 57 73
E-post: norrbykrigarn@gmail.com

Inga Schmidt - bildkonstnär 
Måleri främst i akryl. Motiv: Har inspirerats av grottmål-
ningarnas urdjur, dess färg och form, kanske fångade i 
en rörelse av flykt och glädje – en längtan bort mot det 
okända. 

Försäljning.
Plats: Hemma, Östersäby 117. Utställning i Mangelboden. 
Tfn: 0227-200 36, 070-842 56 60
E-post: inga.schmidt100@gmail.com

18.

19.

20.
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