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1 BROR HJORTHS HUS
Bror Hjorths Hus är ett välbesökt och uppskattat museum med en betydande 
samling av Bror Hjorths konst. Förutom att vårda, bevara och tillgänglig-
göra samlingen bedriver museet en aktiv och ambitiös utställningsverk-
samhet och ett omfattande konstpedagogiskt arbete som i stor utsträck-
ning riktar sig till barn och unga. Genom dessa insatser fullföljer Bror 
Hjorths Hus den pedagogiska inriktning som var en av grunderna för Bror 
Hjorthföreningens och museets tidiga verksamhet.

2018 producerade museet uppmärksammade utställningar med bland an-
dra Nina Hemmingsson, Torsten Renqvist och Sara Lundberg. 

Bror Hjorthföreningen samverkar med och stödjer museet, till exempel 
genom ekonomiska bidrag och samarbete kring föreningens stipendiaters 
utställningar. Tack vare ett generöst bidrag från Kjell och Märta Beijers 
stiftelse 2017 har föreningen kunnat finansiera förvärv och installation av 
ny belysningsarmatur i ateljén och i tillbyggnaden.

2 BROR HJORTHFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte ägde rum i Bror Hjorths Hus den 22 mars 2018. Till 
mötesordförande valdes Hans Alsén med Magnus Haag som sekreterare. 
Birgitta Larsson och Erik Apelgårdh valdes att jämte ordföranden justera 
mötesprotokollet.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017 framlades och 
kommenterades i tillämpliga delar. Revisorernas rapport föredrogs. Styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.

Till ordförande omvaldes Ingrid Hemström. Ulla Fries, Ylva Hillström och 
Sigrid Hansen omvaldes som styrelseledamöter på två år.
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Till revisorer omvaldes Birgitta Söderlund och Hans Årstadius. Bertil Sell-
berg nyvaldes som revisorssuppleant.

Föreningens vice ordförande Ylva Hillström föredrog styrelsens förslag att 
höja medlemsavgiften från och med 2019 från 150 kronor till 250 kronor. 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

Ingrid Hemström, föreningens ordförande, tillkännagav att årets konstpe-
dagogstipendiat är Ingela Jönsson. Innan årsmötet berättade Nina Hem-
mingsson om sitt arbete och om utställningen Jag kallar den ”panik”. Där-
efter avslutades kvällen med dryck och tilltugg.

3   BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen under år 2018 bestod av följande personer: Ingrid Hemström, 
ordförande, Ylva Hillström, vice ordförande, Evert Wallström, kassör, Sig-
rid Hansen, sekreterare, Karl-Evert Mosten, sponsoransvarig, samt Ulla 
Fries och Magnus Haag, styrelseledamöter.

Styrelsen hade sex protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive 
ett konstituerande möte i samband med årsmötet.

4 MEDLEMSANTAL 
Vid årsskiftet 2018/19 hade föreningen 302 enskilda medlemmar, samt 21 
företag som stödjande medlemmar.

5 HEDERSMEDLEMMAR
Hedersmedlemmar i Bror Hjorthföreningen är Hans Alsén, Märit Ehn, 
Ulla Fries, Ulf Henricsson, Ole Hjorth, Pär-Olof Hjorth, Katarina Hjorth, 
Bengt Löfberg, Agneta och Hans Nordler och Synnöve Gahrén.

6 STÖDJANDE MEDLEMMAR
Under 2018 har föreningen haft 21 företag i Uppsala som stödjande med-
lemmar (se baksida). Föreningen tackar de stödjande medlemmarna för 
deras bidrag, som varit mycket viktiga för föreningens möjligheter att på 
olika sätt främja verksamheterna i Bror Hjorths Hus och sprida kunskap 
om Bror Hjorth och hans konst.

7 MEDLEMSFÖRMÅNER
Föreningens medlemmar har som tidigare år haft förmånen att till redu-
cerat pris kunna köpa husets katalog och böcker, planscher och souvenirer 
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Ovan: Ingela Jönsson, länsmuseet i Gävleborg, tilldelades föreningens resestipendium till 
en aktiv konstpedagog. Hon berättade om sitt arbete och sin resa i Bror Hjorths Hus.   
Nedan: I samband med Bror Hjorths 124:e födelsedag släpptes en ny bok om konstnären 
och konsten i Bror Hjorths Hus. Boken är skriven museets intendent Mattias Enström.  



ur föreningens sortiment i museets butik, samt haft möjlighet att till ra-
batterat pris delta i olika arrangemang som museet arrangerar. Den höjda 
medlemsavgiften från 1 januari 2019 innebär att medlemmarna erbjuds 
fler förmåner.

8 EKONOMI
Enskilda medlemsavgifter och bidrag från stödjande medlemmar utgör 
tillsammans med royalties de största intäktskällorna. Det sistnämnda är 
möjligt genom Margareta Hjorths generösa beslut att överlåta sin del av 
upphovsrätten till Bror Hjorths konst till Bror Hjorthföreningen. Förening-
ens kostnader utgörs av stipendier med kringkostnader, bidrag till muséet 
och viss administration. Under 2018 har stipendier delats ut för 40 000 
kr. Föreningen bekostar stipendiebeloppen samt kostnader förbundna med 
utdelningen. 

Uppsala kommuns kulturdirektör Sten Bernhardsson bidrog generöst till 
föreningen med ett belopp insamlat i samband med hans 50-årsdag.

9 UPPHOVSRÄTT OCH DROIT DE SUITE (FÖLJERÄTT)
I enlighet med Margareta Hjorths testamente fick föreningen 1985 i gåva 
hennes andel av upphovsrätten till Bror Hjorths konst.

Vid vidareförsäljning av konstverk gäller att en viss ersättning (s k droit de 
suite eller följerätt) skall erläggas till upphovsrättsinnehavarna vid all för-
säljning av konst i handel, auktionsföretag mm. Föreningen har ingått avtal 
med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) som för föreningens räkning 
bevakar olika publiceringar och försäljningar av Bror Hjorths verk.

Ersättning utgår till den som innehar upphovsrätten och detta gäller 70 år 
från upphovsmannens död.

 
10 SKRIFTSERIEN

Föreningens skriftserie är bland annat avsedd att uppmuntra unga fors-
kare, studenter och andra att ägna sig åt Bror Hjorth och hans konst. Ingen 
ny skrift har tillkommit under året.

11 MUSEIBUTIKEN
Föreningens försäljning i museibutiken syftar i första hand till att sprida 
kännedom om Bror Hjorth och hans konst. Produkter som finns att köpa är 
bland annat den lilla skulpturen Flickhuvud, block med Bror Hjorthteck-
ningar, böcker, planscher och vykort.
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12 SAMVERKAN MELLAN BROR HJORTHFÖRENINGEN 
 OCH FAMILJEN OLE HJORTH

Ett nära och mycket gott samarbete finns mellan föreningen och familjen 
Hjorth. Samarbetet har de senaste åren bland annat omfattat juryarbetet 
för Bror Hjorthföreningens stipendium för unga spelmän/folkmusiker.

13 SAMVERKAN MED BROR HJORTHSTIFTELSEN
En nära samverkan mellan Bror Hjorthföreningen, Bror Hjorthstiftelsen 
och museipersonalen i Bror Hjorths Hus är en förutsättning för att verk-
samheten ska fungera väl. Som ett led i denna samverkan har en företrä-
dare för styrelsen deltagit i stiftelsens styrelsemöten. En företrädare för 
husets verksamhet deltar i delar av föreningens styrelsesammanträden.

Föreningen och stiftelsen har en överenskommelse om att en anställd i mu-
seet mot ersättning sköter föreningens medlemsregister och utskick.

Föreningen tar inte ut någon ersättning för upphovsrätten till Bror Hjorths 
konst då Bror Hjorths Hus nyttjar olika verk i sin verksamhet.

14 BROR HJORTHSTIPENDIET FÖR UNGA TECKNARE
Stipendiet instiftades år 1992 i samarbete mellan Bror Hjorthföreningen 
och Bror Hjorths Hus. Stipendiet delas sedan 2012 ut vartannat år. Stipen-
diet är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthög-
skolor och Konstfack. Ett syfte är också att framhäva teckningens betydelse 
som egen konstart och påminna om Bror Hjorths gärning som professor i 
teckning. Föreningen bekostar stipendiesumman på 25 000 kronor. Sam-
mankallande i juryn är Ulla Fries. I juryn 2018 ingick även Agneta For-
slund, som representant för Bror Hjorths Hus, och konstnären Nina Hem-
mingsson. 

Teckningsstipendiet 2018 tilldelades Laleh Kazemi Veisari. Hennes stipen-
diatutställning Porous Red Dust visades 1 - 30 september i Bror Hjorths 
Hus. Laleh Kazemi Veisari är född 1983. Hon gick första året på master-
programmet på Konstfack. I sina teckningar hade hon bland annat utgått 
från NASA:s  pågående dokumentation av planeten Mars.

15 FOLKMUSIKSTIPENDIET
Folkmusikstipendiet delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intresse 
och insatser för svensk folkmusik. Med stipendiet vill Bror Hjorthfören-
ingen uppmuntra unga spelmän/folkmusiker och visa den svenska folkmu-
sikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för 
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Ovan vänster: Laleh Kazemi Veisari, teckningsstipendiat 2018. 
Ovan höger: Interiörbild från stipendiatens utställning med verket Scale i fonden. 
Nedan: Laleh Kazemi Veisari, utan titel, 2018. Blyertsteckning som föreningen köpte in och 
donerade till Bror Hjorths Hus samling av stipendiatteckningar.    
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Ovan vänster: Josefina Paulsson, tidigare folkmusikstipendiat, tillsammans med Spelstinor. 
Ovan höger: Lena Jonson, föreningens första folkmusikstipendiat, i Bror Hjorths ateljé.
Nedan: Ateljén vackert belyst under en konsert med Bo Östen Svensson & The 2nd 
Afro Temple. Genom ett generöst bidrag från Kjell och Märta Beijers stiftelse har Bror 
Hjorthföreningen bidragit till ny belysningsarmatur i ateljén och utställningshallen.  



sång. Stipendiet delas sedan 2013 ut vartannat år och består av en prissum-
ma på 25 000 kronor, samt möjlighet att få ge en solokonsert i Bror Hjorths 
Hus. Stipendiet utses av en jury där Göran Kåver är sammankallande. 

Under 2018 återkom ett par av föreningens tidigare folkmusikstipendiater 
för utsålda konserter i Bror Hjorths ateljé. 

16 KONSTPEDAGOGSTIPENDIET
Konstpedagogstipendiet är ett resestipendium som efter ansökan tilldelas 
en aktiv och initiativrik konstpedagog vid något av Sveriges museer eller 
vid en konsthall. Stipendiaten inbjuds också att berätta om sitt arbete vid 
ett seminarium i museet. Juryn består av Synnöve Gahrén, utsedd av för-
eningen, och Maria Malmberg Wallin, utsedd av Bror Hjorths Hus.

Konstpedagogstipendiet 2018 tilldelades Ingela Jönsson, konstpedagog, 
Länsmuseet Gävleborg.

Stipendiaten berättade om sitt arbete och sin studieresa till London vid ett 
föredrag i Bror Hjorths Hus den 19 november. 

Uppsala den 1 mars 2019
Bror Hjorthföreningens styrelse 

Ingrid Hemström (ordf)  Ylva Hillström (vice ordf)  
   

Ingrid Hemström, ordförande, Ylva Hillström, vice ordförande, Evert Wall-
ström, kassör, Sigrid Hansen, sekreterare, Karl-Evert Mosten, sponsor-
ansvarig samt Ulla Fries och Magnus Haag, styrelseledamöter.
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BROR HJORTH OCH MUSIKEN
1 dec 2018 - 27 januari 2019 visade en utställning med musiken i Bror 
Hjorths konst som tema. Utställningen fick ackompanjera flera jubileum: 
2019 är det 125 år sedan Bror Hjorth föddes. 2018 var det 50 år sedan Bror 
Hjorth dog, 75 år sedan huset på Norbyvägen stod färdigt och familjen 
Hjorth flyttade in och 40 år sedan museet öppnade för allmänheten. 
Till utställningen lånade Bror Hjorths Hus in verk från andra museer och 
från privata ägare. Bland de utställda verken fanns det nedan presenterade.

FRANCISKUS SPELANDE PÅ TRÄDGRENAR
Franciskus spelande på trädgrenar från 1959 lånades under senhösten in 
till utställningen Bror Hjorth och musiken från Sveriges Radio. Vandrar-
predikanten Franciskus av Assisi grundade på 1200-talet Franciskaneror-
den. Han har lånat sitt namn till den nuvarande påven. I Bror Hjorths mål-
ning är Franciskus klädd i tiggarmunkens bruna kåpa. Med sin stora inle-
velse, gränsande till galenskap, tycks han locka sköna toner ur två nakna 
grenar. Franciskus stirrar vilt framför sig, uppfylld som han är av musiken. 
Glädjen är så stor att den smittar av sig på djuren som samlas runt omkring 
honom för att lyssna. Solen strålar från himlen och färgerna är klara och 
lysande. De svarta konturerna både delar upp och för ihop motivet på du-
ken. Formerna fortsätter in i varandra. Korta och långa streck betecknar 
såväl grässtrån, bäckens rörelse och Franciskus tår som åsnans man och 
klädnadens skärp. Verket är med sina avgränsade färgfält och rytmiska 
komposition typiskt för Bror Hjorths sena måleri.
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Ovan: Bror Hjorth, Franciskus spelande på trädgrenar, olja på duk, 161 x 100 cm, 1959. 
Tillhör: Sveriges Radio. Foto: Lars Wallin/Bror Hjorths Hus.    



Bror Hjorthföreningens
stödjande medlemmar 2018

Advokatfirman Tomas Matsson AB
Arcum Arkitektkontor AB 
Arne Skoglund Fastigheter AB
Aros Läkarmottagning 
Beijer Alma
Bolander & Co 
Didner & Gerge Fonder AB 
Eklundshof AB
Folkes Livs AB
HSB Uppsala
Ica Torgkassen 
Ingemar Rääf Bygg AB
Kph Trycksaksbolaget AB
Länsförsäkringar Uppsala
Mollbrinks Konsthandel AB 
Sallén Elektriska AB 
ShBygg AB
Skrotcentralen i Uppsala AB 
TEXTAB Reklamproduktion 
Uppsala Färg AB 
Werket arkitekter AB

BROR HJORTHFÖRENINGEN
c/o Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26, 752 39 Uppsala
www.brorhjorthforeningen.se
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