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VÄLKOMMEN TILL 

I snart 75 år har den som vandrar 
längst Norbyvägen kunnat titta in ge-
nom ateljéfönstren till Bror Hjorths 
ateljé och i snart 40 av dem besöka den 
i Bror Hjorths Hus. Oavsett om man 
kommer för att se Bror Hjorths konst, 
någon av de tillfälliga utställningar-
na i kontshallen, delta i konstskola el-
ler lyssna på ett föredrag eller konsert 
är dörren öppen. Förhoppningsvis 
lämnar du som besökare huset med en 
känsla av att du upplevt något utöver 
det vanliga.

Bror Hjorths Hus vill ge en bred publik tillgång 
till konst- och kulturupplevelser med kvalitet 
och mångfald och är en viktig och aktiv aktör 
på Uppsalas kulturscen. Vi är även måna om att 
främja människors bildningssträvanden och 

eget skapande och betona alla människors lika 
värde. 
 
Ambitionen är att vara Uppsalas bästa muse-
um. Det ska vara en tillgänglig och trygg plats 
där besökaren och konsten är i ständig fokus. 
Med ett personligt tilltal vill vi göra varje besö-
kare, oavsett ålder, kön, bakgrund och förut-
sättningar, till en aktiv och inkluderad deltaga-
re som känner sig sedd och mött i museet.  

Ambitionsnivån är hög, och vi tror att det krävs 
för att utvecklas. Målet är tolkningsbart och 
rör sig hela tiden, museerna i Uppsala utveck-
las ständigt. Ibland rör vi oss snabbare, ibland 
långsammare, men alltid i riktning framåt. 
Förutsättningarna för utveckling är inte alltid 
de mest gynnsamma. Ofta sätter ekonomin 
krokben. Istället för att lägga resurser på att ut-
veckla verksamheten kan nödvändiga under-
hållsåtgärder, investeringar och oförutsedda 

INSPIRERANDE, LÄRANDE OCH 
UNDERHÅLLANDE FÖR ALLA ÅLDRAR
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åren fyllts med innehåll utan att låta det per-
sonliga gå förlorat. Här bodde och arbetade fa-
miljen Hjorth och vi blir idag inbjudna att se, 
uppleva och känna hur de hade det. Kom och 
ta del du med!

Bror Hjorthstiftelsens stadgar antogs av  
Uppsala kommunfullmäktige 29/9 1986 (§3)  
i samband med att Bror Hjorths Hus blev  
ett permanent museum. 

Stiftelsen har som ändamål:

• Att förvalta och vårda den konst av Bror
 Hjorth och den egendom i övrigt som
 genom överlåtelse och deposition
 överlämnats till stiftelsen.

• Att hålla denna egendom samlad och i
 museiform tillgänglig för allmänheten
 i ett Bror Hjorthmuseum i stiftelsens
 fastighet Kåbo 32:19.

• Att stimulera och underlätta studier  
 av och förståelsen för Bror Hjorths  
 konst.

Dessa ändamål uppfyller museet genom den 
verksamhet som redovisas i det följande.  

Ur stadgarnahändelser, med kostnadsökningar som följd, 
behöva prioriteras. Detta gör att den potential 
som finns i museets personal och miljö inte all-
tid kommer till sin fulla rätt. 

Samlingen har sedan starten varit tillgängligt 
för allmänheten och museet har under lång 
tid byggt upp en livaktig och progressiv konst-
pedagogisk verksamhet. Till detta har lagts en 
vital och kvalitativ utställningsverksamhet som 
ger museet en ständig aktualitet och berikar 
konstlivet i Uppsala. Bror Hjorths Hus vill ut-
veckla arbetet med samlingen och de tillfälliga 
utställningarna. Vi vill göra konsten ännu mer 
tillgänglig i och utanför museet genom modern 
teknik, mänskliga möten och öppettider som 
passar flertalet. Besökarens möjligheter att 
själv skapa sin upplevelse under museibesöket 
ska förbättras. På Bror Hjorths Hus ska varje in-
divid känna att de är välkomna och att de kan 
bli bekräftade, bildade och inspirerade. 

Den konstpedagogiska verksamheten i Bror 
Hjorth Hus är väletablerad, efterfrågad och 
flerfaldigt prisbelönt. Pedagogiken förnyas 
ständigt vad gäller teman och målgrupper. 
Konstskolan, den kursverksamhet som riktar 
sig till barn och ungdomar på deras fritid, har 
de senaste åren utökats för att möta den växan-
de efterfrågan.  

Museets ledord genomsyrar verksamhetens 
olika delar: personligt, omsorg, äkthet, närhet 
och kvalitet. Vi hoppas och tror att du känner 
det nästa gång du deltar i vår verksamhet, be-
söker eller tänker på museet. 

Verksamheten i Bror Hjorths Hus bedrivs med 
årligt verksamhetsstöd från Uppsala kommun 
genom kulturnämnden. I enlighet med kultur-
nämndens tankar om ökad sponsring av kultu-
ren från externa håll, arbetar vi aktivt med att 
få sponsorer till små och stora projekt i huset 
och verksamheten. För att hålla kostnader nere 
och för ökad synlighet söker Bror Hjorths Hus 
kontinuerligt samarbeten med näringslivet, 
kommunen och andra museer. 

Det hus som en gång byggdes som hem och 
ateljé åt Bror Hjorth och hans familj har med 

Tomas Järliden
Museichef 

Ulla-Stina Claesson
Bror Hjorthstiftelsens ordförande
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VERKSAMHETEN I 
BROR HJORTHS HUS
Museets verksamhet kan mycket förenklat de-
las upp i en publik del och en museal del. Må-
let med museets publika verksamhet är att ge 
varje besökare en berikande upplevelse. Den 
publika verksamheten kan delas upp i tre olika 
delar: konstpedagogik, utställningar och pro-
gram, samt Bror Hjorths konst och hem. De två 
förstnämnda beskrivs mer utförligt under egna 
rubriker. Den museala delen har sin grund i 
uppgiften att vårda och bevara Bror Hjorth 
konst och hem.

I februari drabbades Bror Hjorths Hus av in-
brott och tre målningar stals. Under 2017 har 
ett omfattande arbete med säkerhetsförhöjan-
de åtgärder genomförts.

Den 1 juni 2015 infördes fri entré till Bror 
Hjorths Hus med ekonomiskt stöd från Kul-
turnämnden. Under 2017 märktes en tydlig 
besöksökning under öppethållande. Totalt har 

antalet besök ökat med ca 20% sedan införan-
det av fri entré.  Bror Hjorthstiftelsen är positiv 
till den fria entrén och önskar fortsatt ekono-
misk kompensation, en förutsättning för att 
kunna behålla den. 

Den konstpedagogiska verksamheten i Bror 
Hjorths Hus är fortsatt mycket uppskattad och 
efterfrågan är stor. Visningar med verkstad är 
kostnadsfria för förskolor och skolor i Uppsala 
kommun. Konstskolan, den kursverksamhet 
som riktar sig till barn och ungdomar på deras 
fritid, är fortsatt mycket populär och platserna 
blir mycket snabbt fyllda. Samtliga kurser och 
lovverkstäder var fullbokade under 2017. 

Museet producerade uppskattade och upp-
märksammade utställningar och arrangera-
de programpunkter med stor attraktionskraft. 
Både i början och slutet av året samarbetade 
museet med andra museer, Ljungbergmuseet 
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Öppethållande
Öppettiderna under 2017 var torsdag till sön-
dag kl 12-16, med utökat öppethållande tisdag 
till söndag kl 12-16 mellan 19/6 och 19/8. 

och Gotlands museum, i uppskattade och väl-
besökta utställningar med verk av Sven Ljung-
berg (1913–2010) och Tyra Lundgren (1897–
1979). I sommarutställningen ”Nationernas 
konst – Stoltheter och hembygdsminnen”, lån-
ades konst in från Uppsala 13 studentnationer 
och presenterades sida vid sida på ett aldrig 
tidigare genomfört sätt. Under året samarbeta-
de Bror Hjorths Hus även med Uppsala konst-
museum då båda institutionerna under våren 
visade utställningar med Jan Svenungsson, 
uppvuxen i Uppsala. I övrigt visades uppskat-
tade utställningar med Anna Höglund, Agneta 
Flock och Hans Gedda. 

Under sommaren lånades ett flertal verk av 
Bror Hjorth ut till Ljungbergmuseet i Ljungby. 

Under året hölls ett antal föredrag i anslutning 
till de tillfälliga utställningarna och ett flertal 
konserter hölls i Bror Hjorths ateljé som kan 
rymma ett 50-tal sittande åhörare. 

Julutställningen 2017 blev den sista med tryck-
ta och postade vernissagekort. Från och med 
2018 ersätts de med digitala utskick. Dels som 
en besparing på miljön men det innebär ock-

så att medel kan omfördelas till andra delar av 
verksamheten. 

En av stiftelsens stora utmaningar är fastighe-
tens underhåll, särskilt gäller det den sjuttio-
fem år gamla villan. Investeringar för att kun-
na genomföra verksamhet i lokalerna är också 
nödvändiga. 

Verksamheten bedrivs med anslag från Upp-
sala kommuns kulturnämnd och egna intäkter, 
sedan den fria entrén infördes främst deltagar-
avgifter, avgifter för bokade visningar och för-
säljning i museibutiken. Museet arbetar för att 
öka sin försäljning av varor och tjänster och att 
skapa fler gynnsamma samarbeten och spons-
orintäkter.
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EKONOMI
Bror Hjorthstiftelsens verksamhet bedrivs till 
övervägande del av det verksamhetsbidrag som 
äskas från Uppsala kommun på årlig basis och 
därutöver av egna intäkter som historiskt ut-
gjorts av entréavgifter, deltagaravgifter och för-
säljning i museibutiken. Sedan halvårsskiftet 
2015 har Bror Hjorths Hus fri entré. För 2017 
har Bror Hjorthstiftelsen erhållit ett verksam-
hetsbidrag på 5,3 mnkr varav 295 tkr som er-
sättning för fri entréreformen. 

Museets kostnader utgörs främst av personal-
kostnader, kostnader för drift av fastigheten 
och kostnader för utställningsverksamhet. Per-
sonalkostnaderna uppgick under 2017 till drygt 
3,5 mnkr vilket motsvarar c:a 61 % av stiftelsens 
totala kostnader. Kostnaden för drift av fastig-
heten uppgick till knappt 0,9 mnkr och för ut-
ställningsverksamhet inklusive annonsering 
och marknadsföringsinsatser till knappt 0,6 
mnkr. 

Under året har vidare underhållsåtgärder på 
museibyggnaden genomförts till en kostnad av 
knappt 0,2 mnkr.

Vid verksamhetsårets utgång uppgår stiftelsens 
egna kapital till knappt 1,4 mnkr. För en stiftelse 
som inte har någon ägare måste en ekonomisk 
reserv finnas för att kunna bedrivas en balan-
serad och planerad verksamhet utan att omgå-
ende påverkas om ett enskilt år visar negativt 
resultat. Årets positiva resultat är delvis en följd 

av att stiftelsen i slutet av 2017 sökte och bevil-
jades extra anslag från kulturnämnden bla till 
byte av larm samt nya stolar och bord till verk-
samheten. Åtgärderna hann inte genomföras 
2017 men kommer att göras kommande år. 

Stiftelsens utmaning de närmaste åren är att 
fortsatt kunna göra nödvändiga underhållsåt-
gärder och investeringar utan att verksamhet-
ens kvalitet försämras eller minskar i omfatt-
ning. Museiverksamheten bedrivs i en fastighet 
som ägs av stiftelsen. Fastigheten är taxerad 
som specialenhet och är skattebefriad. Stiftel-
sen har ansvar för fastighetens bevarande och 
byggnaden fordrar löpande underhåll. En un-
derhållsplan finns upprättad och har följts så 
långt ekonomin tillåtit. En fastighet som Bror 
Hjorths Hus, byggt 1943, har emellertid fort-
löpande underhållsbehov och ett antal större 
underhållsåtgärder kommer att behöva ge-
nomföras den närmaste femårsperioden, bla 
renovering av ateljéfönster, receptionsparti och 
besökstoaletter. För närvarande avsätter med-
stiftaren, Uppsala kommun, inga öronmärkta 
medel till underhåll vilket önskats från stiftel-
sens håll. Detta faktum kan komma att påver-
ka stiftelsens möjligheter att fullt ut driva den 
verksamhet som idag bedrivs då verksamhets-
medel behöver användas för underhåll av mu-
seibyggnaden.

Årsredovisning för Bror Hjorthstiftelsen åter-
finns i bilaga 1, s. xx.
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UTSTÄLLNINGARNA
Variationsrika och inspirerande
De tillfälliga utställningarna sker i den tillbyggda utställningshallen. Tillbyg-
ganden ritades av arkitekt SAR Bengt Löfberg och stod färdig tidigt 1996. Den 
nominerades samma år som en av tio byggnader till Statens Fastighetsverks då 
nyinstiftade Helgopris. Utställningsrummet får ofta beröm för sin fina känsla 
och speciellt ljuset upplevs som mycket tilltalande.

Sven Ljungberg 
26 november – 29 januari 2017 

Konstverken lånades från Ljungbergmuseet i 
Ljungby som under sommaren 2017 kommer 
att visa en utställning med Bror Hjorthverk 
med lån från Bror Hjorths Hus.

Sven Ljungbergs (1913–2010) konstnärsgär-
ning sträckte sig över en 80-årsperiod. Motiven 
till sina föreställande målningar hämtade han 
från sin vardag i hemstaden Ljungby och i byar 
på den italienska landsbygden. Han målade 
människor, hus, bilar, landskap och blommor 
och återkom gärna till samma motiv flera gång-
er. Utställningen visades främst målningar men 
även trägrafik och Nobeldiplomen.
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Jan Svenungsson 
ÄR HÄR NU
8 februari - 26 mars

Jan Svenungsson har alltid varit intresserad av 
upprepningar och översättningar. Målningarna 
i utställningen ÄR HÄR NU kom ur den pågå-
ende serien ”Paintings” och har sitt ursprung 
i teckningar som översatts från blyerts till olja. 
En process där varje motiv- och färgval och 
penseldrag är noga genomtänkt. 

Jan Svenungsson (f. 1961) är uppväxt i Uppsa-
la och bosatt i Berlin. Sedan 2011 är han pro-
fessor i teckning och grafik på Universität für 
angewandte Kunst i Wien. För Uppsalaborna 
är han kanske mest känd för skulpturen Den 
tionde skorstenen.

Under perioden visades Jan Svenungsson även 
på Uppsala konstmuseum i den retrospektiva 
utställningen Det eviga nuet.
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Anna Höglund
Originalillustrationer
1 april - 28 maj

Anna Höglund (född 1958) utforskar och tän-
jer på bilderbokens möjligheter både i uttryck 
och innehåll. Bilderna rör sig mellan lekfull-
het och djupaste allvar. Genom åren har hen-
nes bildspråk och tilltal förändrats en hel del. 
Hon utmanar sig själv genom att använda olika 
konstnärliga tekniker, så som teckning, måleri, 
kollage och etsning. 

Utställningen visade originalillustrationer från 
hela Anna Höglunds karriär i en utställnings-
miljö som hämtade inspriation från bilderna. 
Här fanns bland annat bilder från Kan du vissla 
Johanna? och den Augustbelönade Min syster 
är en ängel. I utställningen fanns också bilder 
från Om detta talar man endast med kaniner 
och Att vara jag, som båda riktar sig till en äldre 
målgrupp. 

Anna Höglund är bilderboksillustratör och för-
fattare. Hon är flerfaldigt belönad för sina böck-
er. 2016 mottog  hon Rabén & Sjögrens Astrid 
Lindgren-pris för sitt bilderboksskapande.
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Nationernas konst
Stoltheter och hembygdsminnen
3 juni - 27 augusti

Studentnationerna i Uppsala har sedan 
1600-talet spelat en viktig roll i studenternas 
liv. De fungerar som ett ”andra hem” eller ett 
vardagsrum, en plats för gemenskap och glädje 
vid sidan av studierna. 

Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet skul-
le studenternas intresse och stolthet för den 
egna hemtrakten väckas. Idéer om ursprung, 
estetisk fostran och patriotiska strömningar bi-
drog till att nationernas konstsamlingar växte 
sig större runt sekelskiftet 1900.

”Nationernas konst – Stoltheter och hem-
bygdsminnen” är sommarens utställning i Bror 
Hjorths Hus. Utställningen visade ett urval 
konstverk, landskapsmålningar, porträtt och 
annat, från Uppsalas samtliga tretton student-
nationer. Där fanns både stoltheter och hem-
bygdsminnen. 

Genom nationernas landskapsmålningar blev 
det möjligt att göra en resa genom Sverige, från 
Per Ekströms Öland till Helmer Osslunds norr-
ländska vidder. Nationernas konstsamlingar 
domineras annars framför allt av porträtt, stolt-
heter i form av inspektorer och framstående 
personer från den egna landsänden. Oftast är 
det män målade av manliga konstnärer, men 
undantag finns. 
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Agneta Flock 

Myt och saga
3 september - 2 oktober

I över femtio år har Agneta Flock, i bildvävar 
och akvarellerade pappersklipp, skapat motiv 
från sagornas, myternas och fablernas världar. 
Fantasin flödar i hennes bilder. Utställningen 
visade verk i båda teknikerna. 

Agneta Flock (född 1941) har kallats Bildpo-
et och ser det konstnärliga skapandet som en 
budskapsbärare människor emellan.  Bild-
berättandet har uråldriga anor och de gamla 
medeltida kyrkorna med sina tak- och vägg-
målningar fascinerar och inspirerar henne. 

Berättelser och sagor mötte hon tidigt. Under 
sin uppväxt bodde hon en tid i Etiopien och 
Thailand. Den tiden har haft stor betydelse för 
Agneta Flocks konstnärskap. 

Från mitten av 1970-talet började Agneta Flock 
istället göra bildvävar i olika tekniker. Till dem 
spinner och färgar hon garnet själv för att få ex-
akt det uttryck hon önskar. 

Vävandet är en långsam process i kontrast till 
pappersklippen. Pappersklippen är klippta i 
ett stycke och Agneta Flock har med sin lilla 
sax och säkra hand skapat fantasieggande tolk-
ningar av berättelser hon hört och läst. Klippen 
är sedan målade med akvarellfärger och upp-
klistrade mot en vit bakgrund. Båda arbetssät-
ten har dock samma utgångspunkt; att förmed-
la en berättelse.

På senare år har Agneta Flock blivit enormt 
populär och efterfrågad utställare i Japan. Fle-
ra utställningar har turnerat runt landet och 
under hösten 2017 påbörjas en ny stor utställ-
ningsturné.
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Hans Gedda
Karaktärer
14 oktober - 26 november

Sedan 1960-talet har stora namn som Nelson 
Mandela, Olof Palme, Tove Jansson, Ingmar 
Bergman, och Monica Zetterlund passerat 
framför linsen till Hans Geddas Hasselbladska-
mera. Utställningen Karaktärer visade ett fler-
tal av Geddas ikoniska foton, tillsammans med 
snabbt tecknade porträtt.

Flera av Hans Geddas klassiska porträtt kan sä-
gas ha format vårt kollektiva bildminne av de 
avbildade personerna: Cornelis Vresswijk i bar 
överkropp med hängslen och tigertatuering på 
bröstet och Nelson Mandela med näven i pan-
nan, en bild som spreds i tidningar över hela 
världen vid Mandelas död 2013. Båda dessa 
bilder, tillsammans med ytterligare ett tjugotal 
kända porträtt, fanns med i utställningen. 

En del av utställningen bestod av sällan visade 
teckningar. För att träna sitt öga tecknar Gedda 
sekundsnabba porträtt hemma framför TV:n. 
Med ett fåtal drag med penna eller pensel söker 
han det karaktäristiska, snarare än likhet eller 
försköning, hos den portätterade. 
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Tyra Lundgren 
2 december – 28 januari 2018 

Tyra Lundgren (1897-1979) förknippas ofta 
med fåglar och människor, motiv hon återkom 
till under hela sitt konstnärskap både i tvådi-
mensionella verk och skulpturer och reliefer. 
Material, stil och uttryck varierade och i hen-
nes verk finns både naturalistiska och stramare, 
mer stiliserade former, inte minst i de keramis-
ka relieferna där blanka glaserade ytor spelar 
mot matta oglaserade.Utställningen hade Tyra 
Lundgrens keramiska reliefer från 1940-70-ta-
len i fokus, men innehöll också några målning-
ar, teckningar och en textil. 

Under 1940-talet arbetade Tyra Lundgren på 
Gustavsbergs porslinsfabrik utanför Stock-
holm där flera av hennes monumentala reliefer 
till offentliga miljöer utfördes. Reliefer i mindre 
format, som de som visades i utställningen, 
gjorde Tyra Lundgren från slutet av 1940-talet 
antingen i sin ateljé på Gotland där hon köpt en 

gård eller i sin ateljé i Stockholm. Hon var un-
der många år knuten till både svenska och in-
ternationella keramik- och glasfabriker. Inom 
många områden var hon en pionjär.

Utställningen producerades i samarbete med 
Marika Bogren, intendent på Nationalmuse-
um, och Gotlands Museum i Visby som lånade 
ut verken till utställningen.
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KONSTPEDAGOGIKEN
Beprövade och eftertraktade program 
varvas med nytt. 

Konstpedagogiken 
i Bror Hjorths Hus
All konstpedagogik i Bror Hjorths Hus genom-
syras av tankesättet att bilden och konsten är 
ett språk. Deltagarna i våra pedagogiska verk-
samheter får både jobba bildanalytiskt kring 
konsten i museet och själva jobba skapande 
utifrån ett givet tema. Vi knyter ihop visningens 
tema med den skapande uppgiften och beto-
nar konstens berättande funktion snarare än 
huruvida den tilltalar betraktaren estetiskt eller 
inte.  Genom att lösa en uppgift på ett lustfyllt 
sätt använder och utvecklar vi de olika konst-
närliga uttrycksformerna. 

Att studera konst och göra egna bilder utveck-
lar vår förmåga att se och förstå oss själva och 

Bror Hjorths Hus är en välkänd, välrenomme-
rad och aktiv del i Uppsalas kulturutbud för 
barn och unga. Intresset är stort för vår konst-
pedagogiska verksamhet från både förskolor, 
skolor och allmänheten. Vi syns på Kubik Upp-
sala samt deltar på olika träffpunkter för skola 
och kultur som kommunen anordnar, såsom 
utbudsdag och speeddate för skapande skola. 

Under året gavs kostnadsfria visning med verk-
stad för grupper från förskolan till och med 
gymnasiet. Museet gjorde dessutom skapande 
skola samarbeten ute på fyra olika skolor. Där-
till bedrevs konstskola för barn på deras fritid, 
både kvällar helger och på skollov samt öppen 
verksamhet med familjevisning och verkstad 
första söndagen varje månad samt extra tillfäl-
len under bl.a. lov.   
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vår omvärld. Det tränar också förmågan att på 
olika sätt uttrycka erfarenheter, iakttagelser och 
känslor. Självförtroendet stärks och sinnena, 
koncentrationsförmågan, motoriken och upp-
finningsrikedomen ges möjlighet att utvecklas.

Konstpedagogik för förskolor 
och skolor
490 grupper besökte museet för att jobba med 
visning med verkstad på ett förutbeställt tema, 
ytterligare 35 grupper besökte museet för en-
bart visning. Eleverna fick samtala om konsten 
under ledning av en konstpedagog och själva 
skapa och uttrycka sig på temat de samtalat 
om. Under året erbjöds pedagogiska program 
om Bror Hjorth konst såväl som program bygg-
da kring de aktuella utställningarna.

I Herthas ateljé
Bror Hjorths Hus deltog i ett samarbetsprojekt 
mellan Uppsala kommun och region Uppsala 
där Pantomimteatern under vecka 6, spelade 
sin föreställning i ”Hertha ateljé” som hand-
lade om konstnären Hertha Hillfon. De elever 
som sett föreställningen fick erbjudande om att 
besöka Bror Hjorths Hus och bekanta sig med 

hans ateljé. Eleverna fick jobba med en brun 
lera, liknade den Hertha Hillfon använd och 
fick skapa med inspiration av hennes och Bror 
Hjorths bildvärld. Totalt deltog 11 grupper med 
barn i arbetet på museet. Kostnaden för vis-
ningarna och verkstäderna med inspiration av 
i Herthas ateljé betalades av Region Uppsala.

Ankomsten – samarbete 
med BUSiG-festivalen  
Under hösten genomfördes projektet Ankom-
sten med stöd av Region Uppsala. Projektet 
genomfördes första gången 2014 i samband 
med museets utställning av Shaun Tans bilder-
boksillustrationer. 15 sprintklasser från Inter- 
nationella gymnasiet, Celsiusgymnasiet, Ro-
sendalsgymnasiet och Lundellska gymnasiet 
deltog i projektet. Klasserna fick ett besök i sin 
skola där de tittade på bilder från Shaun Tans 
bok ankomsten. Eleverna fick själva teckna två 
bilder med inspiration av bokens bilder. En 
bild från sitt gamla hemland och en från sitt 
nya. Bilderna visades sedan i en utställning på 
kulturpunkten i Gottsunda centrum i samband 
med BUSiG festivalen v. 42 och till och med 
höstlovsveckan. På festivalen spelade teater-
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gruppen ”Teateri” en föreställning baserad på 
boken Ankomsten som majoriteten av eleverna 
som deltagit i projekten såg i Gottsunda sam-
tidigt som de också hade vernissage av sin ut-
ställning.

Kulturlovsverkstad 
Under tredagar på kulturlovet kunde muse-
et, tack vare Uppsalas kulturnämnds stöd för 
barn och ungas fria kulturutövande, erbjuda 
gratis fotoworkshop. Sammanlagt deltog 36 
barn mellan 8 och 13 år i endagsworkshopen 
”Karaktärer”. Vi inspirerades av Hans Geddas 
fotoutställning med samma namn. Barnen fick 
iscensätta och fotografera varandra i en riktig 
fotostudio med handledning av en fotograf. De 
fick också framkalla sina bilder i vårt mörkrum, 
samt gå på ett minifotomaraton i museets när-
miljö

Skapande skola
Museet arbetade även konstpedagogiskt ute i 
skolorna med olika skapande skola-finansiera-
de projekt. 21 olika klasser fördelat på 4 skolor 
(Malmaskolan, Valsätraskolan, Bälingesko-
la och Ärentunaskola) hade Bror Hjorths Hus 
som sin samarbetspartner i ett skapande sko-
la-projekt under 2017. 

Konstpedagogik för pedagoger 
För förskolepedagoger och lärare genomfördes 
VIP-visningar i samband med varje utställning. 
Bror Hjorths Hus deltog också i Uppsala uni-
versitetsutbildning av blivande förskolelärare 
genom att vår- och höstterminen ge ett semi-
narium om konstpedagogik, följt av ett besök 
för studenterna i museet. Under året samarbe-
tade vi även med grundskolelärarutbildningen 
och tog emot auskulterande studenter på våra 
visning- och verkstadstillfällen.   

Konstpedagogik för allmänheten-
Visningar för allmänheten av Bror Hjorths Hus 
och de tillfälliga utställningarna hölls torsda-
gar, fredagar och söndagar. Familjevisningar 
följda av öppen verkstad erbjöds för museets 
besökare första söndagen varje månad samt 
vid särskilda tillfällen som museidagen och 
kulturnatten.  Småbarnsvisningar med verk-
stad för föräldralediga med små barn (0-5 år) 

hölls ungefär en gång per månad. För våra små 
besökare i museet under öppettid fanns också 
en upptäckarväska att låna. Väskan innehöll 
bilder och föremål som fördjupade upplevel-
sen av konsten i museet. 

Vi har arrangerat konstskolor för barn och unga 
på kvällar och helger under vår- och hösttermi-
nen samt på sport-, påsk-, sommar- och kul-
turlovet. Vi upplevde fortsatt stor efterfrågan 
på konstskolor och vi erbjöd 20 olika kurser för 
barn och unga under terminerna förutom de 
olika kurserna under loven. Omkring 330 barn 
och unga tog del av museets konstskolor under 
året.

Under höstterminen fick vi ta del av Uppsala 
kommuns satsning på barn och ungas kultu-
rutövning och kunde erbjuda fotoworkshop för 
barn 8-13 år gratis på höstlovet. 

Övriga konstskolor arrangerades i samarbete 
med Studiefrämjandet och var avgiftsbelagda.  
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KONSTSAMLINGEN
Inbrott och utlån
Under våren 2017 drabbades museet 
av ett inbrott. Tre målningar av Bror 
Hjorth stals. Trots ett omfattande po-
lisiärt arbete är målningarna ännu 
inte återfunna.  

Natten den 13 februari drabbades museet av 
ett inbrott. Tre målningar av Bror Hjorth stals. 
Två av målningarna föreställer konstnärens an-
dra hustru Margareta. Den tredje, “Dansande 
flickor”, målade Bror Hjorth på 1920-talet i Pa-
ris. Inga andra saker stals eller förstördes vid in-
brottet, bortsett från en krossad fönsterruta. De 
stulna målningarna lämnar hål både i museets 
samling, Bror Hjorths historia och i persona-
lens hjärtan. Stölden förde med sig en ytterliga-
re förstärkning av säkerheten i och runt museet. 

2017 slutfördes arbetet med en ny bok ”Bror 
Hjorth - konst och liv. En bok om konsten i Bror 
Hjorths Hus” av museets intendent Mattias 
Enström, som också skrivit texten, fotograferat 
och formgivit. Boken släpps under 2018.  

Museet har den största och mest representa-
tiva samlingen av Bror Hjorths (1894-1968) 
konst. Besökaren kan grundligt lära känna Bror 
Hjorths konst genom de 250 verk som visas i 
konstnärens tidigare ateljé och bostad.  

Med sina målningar, skulpturer, reliefer och 
teckningar ger museet en unik bild av ett spän-
nande och rikt konstnärskap. Bror Hjorthstif-
telsen har, förutom de verk som visas i museet, 
även en stor samling av Bror Hjorths teckning-
ar. Konstsamlingen består av verk som tillhör 
Bror Hjorthstiftelsen eller Bror Hjorthförening-
en, samt privatpersoner och institutioner som 
deponerar verk av Bror Hjorth i museet. 

Konstsamlingen är i behov av löpande vård och 
rengöring. Flera skulpturer skulle behöva ses 

över av professionella konservatorer och flera 
av museets teckningar bör på sikt få nya pas-
separtouter. Det finns också ett behov att upp-
datera den befintliga inventarieförteckningen.

Museet vill utveckla arbetet med samlingen.  
Med större personella resurser, ny teknik och 
pedagogiska verktyg finns en stor potential att 
ytterligare levandegöra Bror Hjorths konst och 
hem. Det skulle ge fler besökare möjlighet att 
låta sig bildas, inspireras och underhållas av 
konsten utifrån sina egna förutsättningar. 
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FASTIGHETEN
Väl utnyttjad och i behov av underhåll
Under de senaste åren har museet ge-
nomgått en del utvändiga underhålls- 
åtgärder. Men byggnadernas ålder 
och det slitage som verksamhetens 
omfattning för med sig gör att behovet 
av underhåll är fortsatt stort. Museet 
behöver också göra investeringar för 
att ytterligare tillgänglighetsanpassa 
och för att göra  lokalerna och dess in-
ventarier säkra, funktionella och be-
söksmässigt tilltalande.

Museibyggnaden utnyttjas i mycket hög ut-
sträckning. I princip pågår verksamhet från 
morgon till kväll alla dagar under året, men un-
dantag för en handfull helgdagar. Detta medför 
slitage på alla ytskikt och inventarier. 

Stiftelsen har flera gånger tvingats revidera den 
framtagna underhållsplanen, bl a till följd av att 
det årliga anslaget inte varit tillräckligt. Istället 
har verksamheten prioriterats. Med ett ökande 
besöksantal har både slitaget och behovet av 
underhåll och investeringar blivit tydligare. I 
såväl ett kortare och längre perspektiv är åtgär-
der nödvändiga för att verksamheten ska kun-
na bedrivas i samma eller utökad omfattning. 

Under hösten 2016 dränerades fastigheten om, 
grunden runt källaren isolerades och stenlägg-
ningen på innergården justerades. Under 2017 
fortsatte arbetet med att återställa  markytorna. 
Nytt gräs rullades ut och buskar och marktäck-
are planterades på innergården. 

Det inbrott som drabbade museet under våren 
2017 ledde till att skalskydd och larmsystem 
fick en grundlig översyn och att skalskyddet 
förstärktes ytterligare.  

Kommande större projekt är bl a demontering 
av gamla elledningar, ett större parti av recep-

tionsbyggnaden behöver bytas och ateljéfönst-
ret mot Norbyvägen renoveras, sprickor i 
ateljén måste åtgärdas och golv och väggar i 
de äldsta delarna av byggnaden rustas upp, 
besökstoaletterna behöver en rejäl uppfräsch-
ning och samtliga möbler för besökare behöver 
bytas ut. Vidare bör tillgängligheten för perso-
ner med funktionsvariationer förbättras, exem-
pelvis bör en hörslinga även installeras i den 
äldre museidelen.

Mindre reparationer och underhåll av fastighe-
ten utfördes fortlöpande.
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MARKNADSFÖRING
Besökaren i fokus – live och på nätet

Marknadsföringens uppgift är att 
kommunicera och skapa intresse 
kring museets verksamhet i enlighet 
med museets uppdrag och egna led-
ord.

Det främsta målet med marknadsföringen är 
att sprida information om museet och dess 
verksamheter för att locka såväl nya som gamla 
besöksgrupper till museet. Marknadsföringen 
är inriktad på varumärkesbyggande snarare än 
försäljning. 

Från och med 2017 slutade museet att skicka 
tryckta vernissagekort och programblad. Det-
ta både av kostnads- och hållbarhetsskäl. In-
formationen distribuerades istället digitalt till 
museets e-postregister. För att frigöra medel 
för en ny hemsida annonserade museet också 
ytterst sparsamt i dagspress och andra trycksa-
ker. Detta innebar i sin tur att betydelsen av god 
kommunikation i sociala medier och genom 
epostutskick ökade. 
 
Museets viktigaste marknadsföring är publik-
bemötandet. Med en begränsad marknadsfö-
ringsbudget förmedlas museets innehåll och 
känsla i det personliga mötet och genom tillta-
let i sociala medier. I annonser framhålls mu-
seets ledord. Förutom aktivt uppsökande mu-
seivärdar i museet var museet medvetet synligt 
och delaktigt, genom representation, vid olika 
typer av möten och evenemang. 

Hemsida, Facebook, Instagram, Google och 
Tripadvisor utgör en allt viktigare del av muse-
ets informationsflöde och profilering. 

Facebooksidan hölls aktiv och fylldes med in-
formation och bilder på och från verksamheten 
med fokus på vad som händer framåt i tiden. 
Antalet följare fortsatte att öka under året. Mu-
seets Instagram ska kommunicera vad som 

händer nu. Informationen på Google och Tri-
padvisor uppdaterades fortlöpande. Kommen-
tarer och recensioner i samtliga kanaler besva-
rades snabbt.  

Museet beställde en ny hemsida och påbörjade 
arbetet med den under 2017. Den nya hemsi-
dan ska behålla sin användarvänlighet och sitt 
riktliga innehåll, men paketerat i en snyggare 
och mer inspirerande form där bilder får större 
utrymme. Sajten blir responsiv. Den blir också 
lättare att administrera.

Pressmeddelanden skickades till såväl lokal- 
som riksmedier i samband med utställningar 
och program och vid andra nyhetstillfällen. 
Museets utställningar fick stort utrymme i oli-
ka medier. Förutom i dags-, fack- och populär-
press och TV och radio, omnämndes museet 
i ett flertal webbtidskrifter, bloggar, Facebook 
och Twitter. Museets bevakningstjänst visar att 
verksamheten uppmärksammas både lokalt 
och nationellt. 

Museets marknadsförare är ordförande i Upp-
salamuseernas informationsförening. 
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FÖRSÄLJNING
Kvalitativa och relevanta produkter

Museet jobbar aktivt med att försöka 
öka sin försäljning av varor och tjän-
ter. De egna intäkterna behöver utgö-
ra en allt ökande andel av museets in-
komster.  
 
Museibutiken i Bror Hjorths Hus förändras 
och förbättras kontinuerligt. Butiken är en vik-
tig del, både som inkomstkälla och i museets 
imagearbete. Därför har museet en mycket 
medveten tanke bakom sortimentet i butiken. 
Ledordet är kvalitet. Varorna är kopplade till 
verksamheten i Bror Hjorths Hus och anpassas 
för att passa in i miljön. Frontpersonalen ges 
kontinuerligt utbildning i de produkter som 
finns till försäljning. 

Museet har ett stort utbud av konstnärligt ma-
terial med hög kvalitet, ofta med en inriktning 
mot barn. Nya Bror Hjorthprodukter tas fram 
och är ständigt under utveckling. I museibu-
tiken säljs också litteratur om Bror Hjorth och 
böcker som har anknytning till konstnären och 
museet. Till de tillfälliga utställningarna tar 
museet fram egna produkter eller köper in va-
ror som passar till utställningen.

Under öppettider finns fika till försäljning från 
museets kafébord. Det är självservering med 
hembryggt kaffe och te, saft, bullar och kakor. 
Utbudet i kaféet är litet, men av hög kvalitet.  
Museet köper varor från Triller, ett lokalt bageri 
som levererar färskt kaffebröd. De använder sig 
till stor del av närproducerade och ekologiska 
varor. Kaffe och the är ekologiskt odlat. Under 
sommaren är museets trädgård en underbar 
plats att fika i.

Förutom museibutik och kafédel har museet 
intäkter främst från bokade visningar, uthyr-
ning av lokaler och kursverksamhet. Vid ensta-
ka tillfällen får museet provision för försäljning 
av konstverk i de aktuella utställningarna.
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SAMARBETE MED BROR 
HJORTHFÖRENINGEN
Bror Hjorthföreningen grundades som en lob-
byförening för att verka för att Bror Hjorths 
hem skulle kunna öppnas som museum. Idag 
fungerar den som museets vänförening. Bror 
Hjorthföreningen deponerar ett antal konst-
verk i museet och äger också hälften av upp-
hovsrätten till Bror Hjorths konst. Föreningen 
låter välvilligt stiftelsen använda Bror Hjorths 
bilder utan avgift. 

Tillsammans med familjen Hjorth godkände 
och genomförde föreningen en bronsgjutning 
av ett av Bror Hjorths porträtt av Gustaf Frö-
ding. Skulpturen köptes av Värmlands nation 
i Uppsala och Bror Hjorths Hus museichef To-
mas Järliden ombesörjde alla kontakter med 
säljare, köpare och gjutare. Intäkterna från för-
säljningen skänkte föreningen till stiftelsen för 
att användas till trädgårdens förskönande. 

Bror Hjorthföreningen delar ut tre stipendi-
er i Bror Hjorths och föreningens namn. Bror 
Hjorthstipendiet för unga tecknare har delats 
ut sedan 1992. Det delas numera ut jämna år.

Bror Hjorthstipendiet för unga folkmusiker 
delas ut udda år. 2017 fann juryn att ingen av 
de nominerade, trots lovvärda insatser, riktigt 
nådde upp till den kvalitet som krävs och där-
för delades inget stipendium ut.

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipen-
dium är ett resestipendium till en aktiv konst-
pedagog vid något av landets museer och 
konsthallar. I juryn sitter museets lektor Maria 
Malmberg Wallin. Stipendiet delas ut varje år. 
2017 gavs stipendiet till Moa Lönn och Elisa-
beth Bucht för deras lustfyllda och inklude-
rande projekt ”Det händer” på Ribbingsbäcks 
asylboende uytanför Uppsala. Deras stipendi-
eresa gick till Berlin där de tittade på verksam-
heter som arbetar med asylsökande och nyan-

lända. Vid ett seminarium i Bror Hjorths Hus 
berättade de om sitt arbete och sin resa.   

I samarbete med Bror Hjorths Hus arrangerar 
Bror Hjorthförningen då och då föredrag och 
konserter för sina medlemmar och en intresse-
rad allmänhet. Ett bidrag lämnade till museets 
program under Kulturnatten. 

Bror Hjorthföreningen är adjungerade till stif-
telsens styrelsemöten. Vid föreningens styrel-
semöten som hålls i Bror Hjorths Hus, närvarar 
en representant från museet. Föreningen hål-
ler sitt årsmöte i Bror Hjorths ateljé under mars 
månad.

Bror Hjorthföreningens medlemmar har rabatt 
vid program och rabatt på utvalda produkter i 
butiken. 

Stiftelsens styrelse och personalen i Bror 
Hjorths Hus är mycket glada och tacksamma 
över det fina stödet och det goda samarbetet 
med Bror Hjorthföreningen.  
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Under året deltog museets personal 
i olika utbildningar och studieresor. 
Årets stora fortbildningsinsats med 
den fasta personalen utgjordes av en 
studieresa längst den svenska norr-
landskusten, vilken i korthet redogörs 
för nedan.

17 oktober
Första anhalten var Boden. Samtal och rund-
vandring i det stora Havremagasinet. Efter 
lunch åkte vi till Luleå där vi tittade på konst-
hallen i Kulturens hus och den pågående ut-
ställningen med målningar av Sigrid Sand-
ström. En stunds samtal med konsthallens 
personal i den pedagogiska verkstaden följdes 
av en rundvandring. Däreftter besökte vi Gal-
leri Lindberg som visade en mycket fin utställ-
ning med den samiska konstnären Britta Ma-
rakatt Labba. Textil och broderi. Under året 
hade BML visats bla på Documenta. Tidig kväll 
avfärd mot Skellefteå för inkvartering på Stifts-
gården, konstnären Anna Nordlanders födel-
segård, nu hotell och konferensgård. 

18 oktober
Morgonpromenad genom Bonnstan till musei-
området Nordanå för att besöka Skellefteå mu-
seum och museum Anna Nordlander, MAN. 
Skellefteå konsthall visade en fotoutställning 
med Helene Schmitz. Vi såg även en samlings-
utställning med målningar av Sture Meijer. Ef-
ter lunch träffade vi en konstpedagog på MAN 
som berättade om sitt sätt att arbeta med peda-
gogiken. På sen eftermiddag avfärd mot Umeå.  
Rundvandring i Umedalens skulpturpark med 
ca 45 permanenta verk av svenska och utländ-
ska konstnärer. 

Torsdag 19 oktober
På väg till Västerbottens museum stannade vi 
snabbt till på Umeå Universitet för att titta på 
Lindellhallen och i det angränsande bibliote-
ket, bl a ett stort verk av Torsten Renqvist. På 
museet togs vi emot av intendent och pedagog 
och fick se hela museet, från utställningar till 
arkiv. Efter ett stopp på Galleri verkligheten-
träffade vi Bildmuseets chef Katarina Pierre, 
som visade runt.  Vi avslutade med att besö-
ka ”väven”, det nya kulturhuset med bla Kvin-
nohistoriskt museum, bibliotek och biosalong. 

UTBILDNING
Boden, Luleå, Umeå och Skellefteå
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FÖRTROENDEVALDA
Bror Hjorthstiftelsens styrelse höll under året fem protokollförda möten. Till sam-
manträdena har inbjudits en representant från Bror Hjorthföreningens styrelse och en 
personalrepresentant.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Museichef (100%) 
Tomas Järliden  
(tjänstledig 20%, 1/1-31/12)

Museilektor (100%) 
Maria Malmberg-Wallin

Marknadsförare/Intendent (100 %)
Mattias Enström 

Museitekniker (60%) 
Johan Fremling

Receptionsföreståndare (50%)  
Anette Lundquist

Konstpedagog (50%) 
Agneta Forslund

PERSONAL
Lokalvårdare (25%)
Bodil Gellermark tom 2017-09-30
Markus Ahlbom from 2017-10-20

TIMANSTÄLLDA VÄRDAR  
OCH PEDAGOGER
Ting Adolphus, Tobias Bolin, Emilia Bouche-
laghem-Bjurling, Hedda Carlsson, Teresa 
Haake, Moa Höglund, Sofie Johansson, Anna 
Kraft, Martina Lindgren, Jenny Nilsson, Mar-
cus Modh, Liuba Socican, Katarina Sundkvist 
Zohari, Sara Tosterud och Anna Westermark. 

ÖVRIG PERSONAL
Databokföring/bokslut   Stefan Wänglund 
 
Bror Hjorthstiftelsen är ansluten till arbetsgi-
varorganisationen KFS.

STYRELSELEDAMÖTER UTSED-
DA AV UPPSALA KOMMUN
Ordinarie:
Ulla-Stina Claesson (V), Ordförande
Alfonso Marin (KD), Vice ordförande
Elisabeth Green (M), Dick Jansson (S) och
Edward Vallingstam (MP) (tom feb därefter 
Finn Hedman) 

Ersättare:
Myunghee Han (S), Harald Hagnell (L)
Carl-Johan Högfeldt (M), Snjezana Jovanovic 
(V) och Finn Hedman (MP) (tom feb därefter 
Kerstin Lundberg)

STYRELSELEDAMÖTER UTSED-
DA AV FAMILJEN HJORTH
Ordinarie: Ole Hjorth
Suppleant: Katarina Hjorth 

REVISORER UTSEDDA  
AV UPPSALA KOMMUN
Ordinarie: Hans Edlund (M)
Suppleant: Fredrik Leijerstam (MP) 

AUKTORISERADE REVISORER 
UTSEDDA AV UPPSALA 
KOMMUN
Ordinarie: Karin Ågstrand
Suppleant: Malin Härdell
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Bilaga 1: Årsredovisning
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Bilaga 2: Revisionsberättelse
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