
  KORT OM MIG 

Jag är född 1970 och är uppvuxen i Norrby, Berg, där jag bodde 
med pappa Lars-Olov ”Nolta” Norlin, mamma Vivie-Anne och 
lillebror Henke.  Som vuxen har jag bott inne i Hallstahammar. Jag 
och min man Roger har fem vuxna barn och familjen växer då 
barnbarnen blir fler och fler. Roger och jag bor sedan 2014 åter i 
Berg, i vårt älskade Sions Kapell som vi har renoverat och gjort till 
vårt hem. Mina intressen är familjen, naturen och hantverk av alla 

möjliga slag. Jag älskar att skapa med mina händer, att se något 
växa fram. Det skänker mig stor glädje och ger mig energi. Det innebär att jag målar 
akvarell, stickar, virkar, syr, snickrar, målar, tapetserar och renoverar grejer. Min senaste 
hobby är fågelskådning som ger både spänning, i form av jakten på nya arter, och 
avkoppling när jag får vara ute i naturen. 

När jag målar akvarell så blir motiven sånt som jag själv tar intryck av. 
Det är det jag får lust att försöka uttrycka. Just nu blir det helt naturligt 
mycket fåglar då det är fågelskådning jag sysslar med. Men även natur, 
landskap, djur och barn får skepnad i skisser och målningar. Det blir 
ofta illustrativa målerier och att försöka ge ögat liv är något som lockar 
mig då jag målar människor, fåglar och andra djur. Även formen, 
rörelsen, ljuset och skuggan i en bild är viktiga delar i skapandet. 

Jag började måla för att koppla av och för att roa mig själv och att jag senare kunde 
sälja tavlor var till en början mycket förvånande för mig. Jag har bestämt mig för att 
fortsätta måla det jag tycker om utan att tänka på vad en eventuell betraktare vill se. 
Ibland är det till glädje för andra, andra gånger glädjer det bara mig själv. Det var så 
det började och det är så jag vill ha det. 

Kontakt: Ateljé Sions Kapell, Sätertorpet 1, 734 91 Hallstahammar. Telefon: 070-725 83 02

J E A N E T T E  N I L S S O N



UTSTÄLLNINGAR 

Jag har deltagit i Konst & Kulturrundan i Kolbäcksådalen år 2017, 2018 och 2019 då 
jag ställt ut i mitt hem, Sions Kapell och har tacksamt tagit emot ett förvånansvärt stort 
antal besökare från när och fjärran.  

Jag har också deltagit i elevutställningar i Wirsbo Konsthall år 2017 och 2018 

UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Lärarexamen 2011, Karlstads Universitet 

Bildämnet i skolan, år F-6, 30poäng, Jönköpings Universitet 

Elisabeth Lundgren, Medborgarskolan 2013-2014 

Björn Bernström, Wirsbo Konsthall 2014  

Björn Bernström , Lofoten 2017 

Maria Ginzburg, Wirsbo Konsthall 2017 

Mats Pettersson, Wirsbo Konsthall 2018 

Ylva Molitor Gärdsell,  ”Experimentell Akvarell” Atelje’ Ekbergs på Österlen 2019 

Kurser i kroki på Konstmuseet Västerås med Agneta Gelin 2016, 2017.  

Kommande kurs ”Gestalta fåglar”,  24-26 oktober 2019 för Daniel Luther 



Besök mig gärna på Instagram 

@ateljesionskapell  


