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KOMMUNENS KONSTUTÖVARE
Sven Doll, Marianne Eriksson‐Holmberg , Carina Landin, Lena Lilliehök, Gun Sundkvist,
Amy Staaf, Folke Sundin, Kerstin Orrebo, Ulla‐Britt Värvell och Ingrid Wikberger
SVEN DOLL, Böle‐Hoo Bygdegård, Hammarstrand

Sven är född i Malmö 1940. F.d. pianist, pianopedagog, kyrkomusiker, konsthantverkare.
Som konsthantverkare arbetar han med vandrings‐, processions‐, pilgrimsstavar.
Ordförandeklubbor, brudkronor och smycken av älghorn och masurbjörk. Han är
representerad i bl.a. Ragunda, Fors, Sveg, Näskott, Rydsnäs, Undersåkers och Stavkyrkan i
Hålland i Sverige, men även på ett flertal ställen utomlands som t.ex. SHB i London, en bank i
Boston och Sao Paulo. Svenska Ambassaden och ett flertal kloster i Thailand.
Personer som erhållit alster: Kund Karls XVI Gustav, Drottning Sirikit, Thaliland, Thailändska
Staten Konteramiral, Thailand. Nuvarande och f.d. armé chefer i Thailand. Överste Anders
Brännström, I 5, överstelöjtnant Bouveng, I 5, nuvarande och f.d. landshövding Maggie
Mikaelsson ‐ Kristina Persson, biskop emeritus Karl‐Johan Tyrberg, m.fl. inom Svenska
Kyrkan.
www.ragundakonst.se

MARIANNE ERIKSSON HOLMBERG, Österede, Bispgården

Marianne flyttade till hemtrakterna 1976 efter att ha jobbat som texterska i Östersund i 7 år.
Startade firman ‐ Lite av varje ‐ l978, och har hållit på med olika typer av hantverk sedan
dess. Sedan 1992 bor hon i föräldrahemmet med sin familj. Färg och form har alltid
intresserat henne liksom att hålla i pensel och penna. Det hon visar på utställningen är
västar, målade träalster och foton. Hon har alltid fotograferat och nu tar hon mod till sig och
visar några bilder.

www.ragundakonst.se

CARINA LANDIN, Hammarstrand

Bildlärare på Anders‐Olof skolan.

www.ragundakonst.se

LENA LILLIEHÖÖK, Hammarstrand

Lena bor med sin man i Hammarstrand. Hon har arbetat som textillärare och är numera
pensionär. Gått "prova‐på‐kurs" i akvarellmålning i Vuxenskolans regi, vilket gav mersmak.
Naturens alla skiftningar ger henne inspiration.

GUN SUNDKVIST, Hammarstrand

Gun är född och uppvuxen i Eskilstuna men bor i Pålgård, Hammarstrand sedan 10 år. Jobbar
som administratör. Syr mest änglar, häxor och andra dockor och ibland maskeradkläder till
barnen men pysslar även med lite annat, som akvarell‐ och akrylmålning och
cernitlera. Dockorna går att få porträttlika om så önskas och med lämpliga tillbehör, så att
man verkligen ser vem det föreställer.

www.ragundakonst.se

AMY STAAF, Bispgården

Amy är född i Ljungå och bor i Bispgården sedan 1959. Hon har målat tavlor i mer än 50 år
och betraktar sig som självlärd, även om hon gått en teckningskurs i Stockholm. Motiven är
oftast hämtade från den östjämtska naturen och tekniken oftast olja, men även akvarell. Ett
par höftledsoperationer har inte hindrat henne att avstå från sin kära hobby, istället hjälper
målningen henne att hålla krämporna borta. Hennes tavlor är spridda över hela Sverige och
till och med har någon tavla hamnat i USA.

FOLKE SUNDIN, Bispgården
Uppgifter saknas.

KERSTIN ORREBO, Bispgården
Kerstin är 47 år och bor i Utanede. Hon arbetar som röntgensjuksköterska på Sollefteå
sjukhus. Sedan 4 år tillbaka pysslar hon lite med keramik, som länge varit en önskedröm för
henne. Kerstin drejar mest bruksföremål i stengods och har en liten verkstad hemma på
gården där hon tillbringar sin tid så ofta hon kan.

www.ragundakonst.se

ULLA‐BRITT VÄRVELL, Hammarstrand.

Ulla‐Britt är född i Jokkmokks socken i Norrbotten. Efter studier i Uppsala kom hon till
Anders‐Olof skolan 1969, där hon tjänstgjort som SO‐lärare fram till 2003. Som pensionär
kan hon numera odla sina intressen på heltid ‐ sticka, växtfärga och väva.

INGRID WIKBERGER, Hammarstrand
Ingrid har arbetat som frisör sedan ungdomen men är nu sjukskriven sedan drygt två år. Att
måla har alltid varit en dröm och nu kan hennes kreativa sida få utlopp. Hon skapar sin egen
värld ‐ saga eller verklighet spelar ingen roll. Att drömma sig bort och resa i sitt inre i färg och
form är väldigt positivt.

www.ragundakonst.se

