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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 tillgängliggöra samlingen bedriver museet en aktiv och ambitiös utställningsverksamhet och ett omfattande konstpedagogiskt arbete som i stor utsträckning 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.
2019 producerade museet utställningar med bland andra Veronica Brovall,
Elsa Danson Wåghals, Kitty Crowther och Björn Brusewitz.
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. Belysningen och armaturen invigdes i november 2019. Föreningens medlemmar bjöds till en
föreläsning om Caravaggio och ljuset av Thomas Hård af Segerstad. Därefter mingel och förtäring och visning av separatutställningen.
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BROR HJORTHFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte ägde rum i Bror Hjorths Hus den 27 mars 2019 under
ledning av Hans Alsén som valdes till mötets ordförande.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2018 framlades och
kommenterades i tillämpliga delar. Revisorernas rapport föredrogs. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Till ordförande omvaldes Ingrid Hemström. Evert Wallström omvaldes
som styrelseledamot på två år. Ulla-Stina Claesson och Magnus Bäckström
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nyvaldes som styrelseledamöter på två år. Per Johan Arvidson fyllnadsval
till 2020.
Till revisorer omvaldes Hans Årstadius och nyvaldes Snezana Oscarsson.
Bertil Sellberg omvaldes som revisorssuppleant.
Till medlemmar av valberedningen omvaldes Mattias Enström, sammankallande, och Synnöve Gahrén. Karl-Evert Mosten nyvaldes som ledamot.
Föreningens ordförande Ingrid Hemström tackade avgående styrelseledamoten Karl-Evert Mosten för hans arbete i styrelsen och överräckte blommor och present. Övriga avgående ledamöter avtackades i annat sammanhang. Årsmötet utsåg Sabine Beyer till hedersmedlem i Bror Hjorthföreningen.
Årsmötet avslutades med att Ditte Andersson, medlem i juryn för föreningens folkmusikstipendium, presenterade 2019 års folkmusikstipendiat
Sandra Arvman. Sandra berättade om sig själv och framförde några låtar.
Därefter avslutades kvällen med dryck och tilltugg.
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BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen under år 2019 bestod av följande personer: Ingrid Hemström,
ordförande, Ylva Hillström, vice ordförande, Evert Wallström, kassör,
Sigrid Hansen, sekreterare, Magnus Bäckström, Ulla-Stina Claesson och
Per Johan Arvidson, styrelseledamöter.
Styrelsen hade sex protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive
ett konstituerande möte i samband med årsmötet.
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MEDLEMSANTAL

Vid årsskiftet 2019/20 hade föreningen 350 enskilda medlemmar, 12
hedersmedlemmar och 16 företag som stödjande medlemmar.
Styrelsen eftersträvar en avsevärd ökning av antalet medlemmar. Styrelsen
har därför under året initierat en kampanj för att värva nya medlemmar.
Satsningen ska löpa under två år och inriktas på utvalda målgrupper där
vi bedömer att en potential finns. Tillsammans med personalen på Bror
Hjorths Hus har några olika intressegrupper mejslats ut och en specifik
plan upprättas för respektive grupp.
Med tanke på Bror Hjorths nära relation till folkmusiken, föreningens
folkmusikstipendium och husets omfattande programverksamhet inom
genren har vi har sett en potential i att närma oss den musikkulturen och
3.

Ovan vänster: Tomas Hård af Segerstad höll ett inlevelsefullt föredrag.

Ovan höger: Ulf Petterson, Kjell och Märta Beijers stiftelse, invigde officiellt den nya belysningen i ateljén genom att trycka på lysknapparna.

Nedan: Medlemskvällen var mycket populär och platserna fylldes snabbt.
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dess miljöer. På Uplands Spelmansförbunds Oktoberstämma på Uppsala
Konsert & Kongress deltog Bror Hjorthföreningen med en monterplats och
information om föreningen. Stämmans deltagare var mycket positiva och
många vittnade om sin nära relation till Bror Hjorths konst och till husets
verksamhet. Föreningen har också medverkat med en artikel om Bror
Hjorth och folkmusiken i spelmansförbundets medlemstidning.
Föräldrar engagerade i konstskoleverksamheten och publik till de offentliga programmen är andra tydliga grupper där föreningen tillsammans med
Bror Hjorths Hus planerar särskilda aktiviteter kring medlemskap. Under
2020 startar aktiviteter för ytterligare målgrupper.
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HEDERSMEDLEMMAR
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STÖDJANDE MEDLEMMAR
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Hedersmedlemmar i Bror Hjorthföreningen är Hans Alsén, Sabine Beyer,
Märit Ehn, Ulla Fries, Synnöve Gahrén, Ingrid Hedenius, Ulf Henricsson,
Katarina Hjorth, Ole Hjorth, Pär-Olof Hjorth, Bengt Löfberg, Agneta och
Hans Nordler.

Under 2019 har föreningen haft 16 företag i Uppsala som stödjande medlemmar (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.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Föreningens medlemmar har som tidigare år haft förmånen att till reducerat pris kunna köpa husets katalog och böcker, planscher och souvenirer
ur föreningens sortiment i museets butik, samt haft möjlighet att till rabatterat pris delta i olika arrangemang som museet arrangerar. Den höjda
medlemsavgiften från 1 januari 2019 innebär att medlemmarna erbjuds
fler förmåner.

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.
Föreningens kostnader utgörs av stipendier med kringkostnader, bidrag
till muséet och viss administration. Under 2019 har stipendier delats ut
för 40.000 kronor. Föreningen bekostar stipendiebeloppen och kostnader
förbundna med utdelningen.
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Tidigare styrelseledamoten Karl-Evert Mosten bidrog generöst till föreningen med ett belopp insamlat i samband med hans 80-årsdag.
Föreningen har mottagit försäkringsersättning på 1,1 miljoner kronor avseende konstverk som stals i samband med inbrott i Bror Horths Hus
februari 2017. Beloppet har tillsvidare reserverats för ett eventuellt återköp
av verken, om den möjligheten uppkommer.

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 försäljning 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.
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SKRIFTSERIEN
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MUSEIBUTIKEN
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SAMVERKAN MELLAN BROR HJORTHFÖRENINGEN
OCH FAMILJEN OLE HJORTH

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

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 Hjorthteckningar, böcker, planscher och vykort.

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.
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Ovan: Veronica Brovall, föreningens teckningsstipendiat 1999, återkom efter tjugo år till
museet för en separatutställning med keramiska skulpturer. Här vid invigningen.

Nedan: Anna Hedberg, Kulturpedagog vid Sigtuna Museum & Art, tilldelades föreningens
resestipendium till en aktiv konstpedagog. Foto: Okänd.
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Ovan vänster: Sandra Arvman tilldelades föreningens folkmusikstipendium 2019. Ovan

höger: Tulipalo, Daniel Wikslund och Fredrik Hangasjärvi. En av många programpunkter som
arrangerades med stöd från föreningen. Nedan: Robert Larsson, Erika Lindgren Liljenstolpe,
Gunnel Viking & Örjan Englund spelade låtar av Sven Larsson och Viksta-Lasse.

8.
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SAMVERKAN MED BROR HJORTHSTIFTELSEN

En nära samverkan mellan Bror Hjorthföreningen, Bror Hjorthstiftelsen
och museipersonalen i Bror Hjorths Hus är en förutsättning för att verksamheten ska fungera väl. Som ett led i denna samverkan har en företrädare
för styrelsen deltagit i stiftelsens styrelsemöten. En företrädare för husets
verksamhet deltar i delar av föreningens styrelsesammanträden.
Föreningen tar inte ut någon ersättning för upphovsrätten till Bror Hjorths
konst då Bror Hjorths Hus nyttjar olika verk i sin verksamhet.
Information om Bror Hjorthföreningen finns på Bror Hjorths Hus webbplats: https://brorhjorthshus.se/bror-hjorthforeningen.
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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. Stipendiet är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor 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.
Stipendiet utses av en jury där Ulla Fries är sammankallande.

FOLKMUSIKSTIPENDIET

Folkmusikstipendiet delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intresse
och insatser för svensk folkmusik. Med stipendiet vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra unga spelmän/folkmusiker och visa den svenska folkmusikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för
sång. Stipendiet delas sedan 2013 ut vartannat år och består av en prissumma 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. I
juryn 2019 ingick Sonja Sahlström och Ditte Andersson.
2019 års stipendiat var Sandra Arvman. Hon tilldelades stipendiet ”för sitt
personliga, naturligt svängiga och organiska låtspelande, tryggt förankrat i
den jämtländska traditionen”. Sandra höll en solokonsert den 13 september
i Bror Hjorths Hus.

9.
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KONSTPEDAGOGSTIPENDIET

Konstpedagogstipendiet är ett resestipendium på 15.000 kronor
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.
Stipendiet utses av en jury. Juryn består av Synnöve Gahrén, utsedd
av föreningen och museets lektor Maria Malmberg Wallin, utsedd av
Bror Hjorths Hus. Dessa kompletterades 2019 av Johannes Ehnsmyr,
konstkonsulent Region Uppsala.
Konstpedagogstipendiet 2019 tilldelades Anna Hedberg, Kulturpedagog vid Sigtuna Museum & Art. Stipendiaten berättade om sitt arbete och sin studieresa till Kalifornien vid ett föredrag i Bror Hjorths
Hus den 18 november.

Uppsala den 19 februari 2020
Bror Hjorthföreningens styrelse

Ingrid Hemström (ordf)		
				
Ingrid Hemström, ordförande
Ylva Hillström, vice ordförande
Evert Wallström, kassör
Sigrid Hansen, sekreterare
Magnus Bäckström, styrelseledamot
Ulla-Stina Claesson, styrelseledamot
Per Johan Arvidson, styrelseledamot
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Ylva Hillström (vice ordf)

BROR HJORTH
OCH MUSIKEN

1 dec 2018 - 27 jan 2019 visade en utställning med musiken i Bror Hjorths
konst som tema. Utställningen fick ackompanjera flera jubileum: 2019 var 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.
Lika välkommen som gullregnets blomning är Musikens återkommande sommarviste i Bror Hjorths Hus. Under
de senaste somrarna har denna makalösa träskulptur deponerats i huset och
under vinterns specialutställning var
den en av höjdpunkterna. Musiken är
skuren i ett enda stycke trä. Den blåklädda flickan blir ett med fiolen som
hon sträcker upp ovanför sitt huvud.
Tillsammans bildar de en spänstig och
dynamisk båge. I sin självbiografi skriver Bror Hjorth: ”Genom att luta skulpturen bakåt ville jag åstadkomma en
spänning i avvikelsen från lodlinjen
och dessutom söka bevara karaktären
av trädstam och av detta göra en välbalanserad skulptur. Ty det måste vara
balans och ro i en sådan.” Inför verket
kan man bara konstatera att konstnären lyckades i sitt uppsåt.

Ovan: Bror Hjorth, Musiken, målad träskulptur, h cm, 1933.
Tillhör: Privat ägo.
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Omslag: Bror Hjorth, Säterjäntans söndag, 1946 (detalj). Tillhör: Uppsala kommun. Foto: Lars Wallin/Bror Hjorths Hus.
Foto: Mattias Enström/Bror Hjorths Hus där inget annat anges. Form: SIDOSAK/Mattias Enström. www.sidosak.se RK Tryck, Uppsala.

Bror Hjorthföreningens
stödjande medlemmar 2019
Advokatfirman Tomas Matsson AB
Arcum Arkitektkontor AB
Arne Skoglund Fastigheter AB
Beijer Alma
Bolander & Co
Didner & Gerge Fonder AB
Eklundshof AB
HSB Uppsala
ICA Nära Folkes Livs AB
ICA Torgkassen AB
Mollbrinks Konsthandel AB
Sallén Elektriska AB
ShBygg AB
Skrotcentralen i Uppsala AB
TEXTAB Reklamproduktion
Uppsala Färg AB
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