
 

Jag heter Margaretha Moldvik 

 

Jag bor och verkar i Linköping i fagra östergyllen. 

 

Tecknat och målat har jag gjort sedan tidig ålder. 

 

När mina barn började bli flygfärdiga, tyckte jag att det var dags 

att satsa på mig själv. 

 

Så hösten -00 och våren -01 tog jag ledigt från mitt arbete och gick 

på Folkuniversitetets konstlinje i Linköping. 

 

_DET VAR JÄTTEINSPIRERANDE._ 

 

Målningen och konsten håller jag på med så mycket jag hinner. 

 

Eftersom jag pensionerade mig från mitt arbete som biomedicinsk 

analytiker på SKL (NFC) i september 2014, så kan jag ägna mer tid åt 

konsten nu. 

 

De senaste åren har jag, framför allt, sysslat med teknikerna akvarell 

och grafik (framför allt collografi). 

 

Jag har gått en del utbildningar, både före och efter, konstlinjen 

på Folkuniversitetet. 

 

Mest kvälls- och sommarkurser. Sommarkurserna företrädelsevis på 

olika Folkhögskolor. 

 

jag är medlem i 

 

Nordiska Akvarellsällskapet och 

 

Linköpings Akvarellsällskap. 

 

“När jag målar försvinner tiden. Det är spännande att se vad som 

händer med pigment och vatten, om man har tålamod att vänta in 

bilden. 

 

Några fina uttalanden som jag fått med från olika kurser ” Vatten, 

Våga , Vänta,” 

 

 



 

“ Man ska frigöra sig från färg och form och använda känslan,” 

Att ta ett kliv ut på okänd mark är att lära nytt”, “Det ska 

vara en dialog mellan uttrycken-var lyhörd” , “Man kan inspireras 

av verkligheten, men skapa sin egen bild” ….och många fler. 

 

Allt detta låter så förnuftigt. Men när man sitter där med ett 

vitt ark framför sig, kan man lätt få ångest, men de dagar som det 

flyter på, är helt magiska. 

 

Vill ni komma i kontakt med mig, så finns jag på adressen: 

 

Margaretha Moldvik 

 

Rönnhagsvägen 15 

 

58941 Linköping 

 

0703139341,013-161232 

 

margaretamoldvik@gmail.com 

 

instagram: maggmolart. 

 

KURSER 

 

-95 Kvällskurs i akvarell med George Syssli( Fotograf i Gamla 

Linköping). 

 

-95 Sommarkurs i Strömstad med Paula Widen. 

 

-96 och -97 Kvällskurs med Mallfred Keresturi. 

 

-98 Sommarkurs på Galeasen Amalia i Trosa skärgård med Irene Nord. 

 

-99 Sommarkurs i två veckor på Nyköpings Folkhögskola med Irene 

Nord. 

 

-00-01 En ettårig utbildning på Folkuniversitetets konstlinje i 

Linköping. 

 

-01 Sommarkurs i Gryts skärgård med Åke Arp. 
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-02 Kvällskurs på Folkuniversitetet med Robert Svensson. 

 

-02 En veckokurs i Borghamn för Irene Nord. 

 

-03 Tredagarskurs i Borghamn med Irene Nord. 

 

-03 Sommarkurs på Grebbesta folkhögskola i figur och porträttmåleri 

med Göran Rycker. 

 

-04 Sommarkurs på Axvalla folkhögskola med Martin Hansson. 

 

-06 Sommarkurs på Mullsjö folkhögskola med Erik Lundgren i Akvarell. 

 

-08 Sommarkurs på Mullsjö folkhögskola med Jim Bray i Akvarell. 

 

-09 Sommarkurs på Mullsjö folkhögskola med Jim Bray i Kroki. 

 

-11 Sommarkurs på Mullsjö folkhögskola med Jim Bray i Akvarell. 

 

-12 Fyradagarskurs på Skeppsholmen i Sthlm med Gunnel Moheim i 

Akvarell. 

 

-13 Sommarkurs på Ölands folkhögskola med Bo Wetteryd 

Landskapsmåleri, akryl. 

 

-14 Sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola med Jyrgen Asp Experimentell 

akvarell. 

 

-15 Sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola med Morgan Johansson i 

akvarellfördjupning. 

 

-14, 15 Kvällskurs för Ann-Marie Löf fyra terminer. 

 

-16 Sommarkurs i grafik på Ölands folkhögskola med Kristina Hjelte. 

 

-16 Sommarkurs i akvarell på Visingsö folkhögskola med Håkan Groop. 

 

-17 En veckokurs i akvarell i Baskemölla för anna Törnquist. 

 

-17 En helgkurs i akvarell för Hasse Karlsson i Lundeby på Öland. 

 

 

 



 

-17 En veckokurs i grafik på Ölands folkhögskola för Kristina 

Hjelte. 

 

-18 En veckokurs i akvarell (fortsättningskurs) i Baskemölla för 

AnnaTörnquist. 

 

-18 En helgkurs i experimentell akvarell för AnnMari Löf. I Linköping 

 

-19 En endagskurs i akvarell och silkespapper för Ylva Sager i 

Linköping 

 

-19 En helgkurs i akvarell för Hasse Karlsson i Lundeby på Öland. 

 

-19 En fyradagars kurs i akvarell med Lena Amstrand på Styrsö. 

 

UTSTÄLLNINGAR 

 

-02, -03 och -04 Medevi Brunn 

 

-04 Ölands Skördefest, Resmo skola 

 

-05 Borensberg 

 

-07, -08, -09,-16,-17 Ölands Skördefest, Helges Hus 

 

-08 Sergelkliniken, Linköping 

 

-08 Cloettafabriken, Linköping 

 

-08 SKL, Linköping 

 

-09 Östergötlands Läns Museum, Under samma tak, JURYBEDÖMD 

UTSTÄLLNING 

 

-09 Hackeforsgården, Linköping 

 

-12 Boställets Vedugnsbageri tillsammans med Sissi Stahli. 

 

-15, -16, -17 Väsby konsthall, Stockholm Vårsalongen, JURYBEDÖMDA 

UTSTÄLLNINGAR. 

 

 

 



 

 

-16, 18- Boställets Vedugnsbageri. 

 

-16, -17, -18 -19 Östgötadagarna på Rakerds Storgård med 

Akvarellsällskapet. 

 

-16 Konsert och kongress i Linköping tillsammans med 

akvarellsällskapet. 

 

-18 KonstForum i Norrköping tillsammans med Akvarellsällskapet.- 

 

-19 Edsviks Vårsalong, JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING. 

 

-19 Bykstugan i Malexander. 

 

-19 Bergsnäs Flemma med Inger Persson 

 

-19 Under samma tak NP33 i Norrköping. JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING. 

 

-20 Galleri K-Ringen i Motala tillsammans med Linköpings 

Akvarellsällskap. 

 

DESSUTOM HAR JAG ILLUSTRERAT TRE ST BARNBÖCKER: 

 

Kaj&Kajsa i Vattenleken utkom april 2013 

 

Kaj&Kajsa i Lövleken utkom dec 2015 

 

Kaj&Kajsa i Vinterleken utkom dec 2017 

 

skrivna av Mattias Kronstrand 

 

 


