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1 BROR HJORTHS HUS
Bror Hjorths Hus är ett välbesökt och uppskattat museum med en bety-
dande samling av Bror Hjorths konst. Förutom att vårda, bevara och 
tillgängliggöra samlingen bedriver museet en aktiv och ambitiös utställ-
ningsverksamhet 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.

Bror Hjorthföreningen samverkar med och stödjer museet, till exempel 
genom ekonomiska bidrag och samarbete kring föreningens stipendiaters 
utställningar.

2020 blev ett speciellt år. Coronapandemin förändrade för alla. Bror 
Hjorths Hus och Bror Hjorthföreningen påverkades liksom så många an-
dra verksamheter och föreningar. Bror Hjorths Hus höll öppet en stor del 
av året men fick avsluta 2020 med att hålla helt stängt till följd av pan-
demin och de restriktioner som följde med den. Föreningens styrelse har 
fortsatt att arbeta utifrån föreningens mål och syften, men anpassat efter 
pandemin.

Utställnings- och programverksamheten fortsatte med streamade konsert-
program och digitala presentationer och visningar. Föreningens medlem-
mar kunde ta del av föreningsexklusiva visningar. Intresset var stort och 
visningarna var mycket uppskattade.

Museet producerade 2020 utställningar med Roger Metto, Olof Land-
ström, Frederikke Jul Vedelsby och Birgit Broms. 
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2 BROR HJORTHFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Till följd av Coronapandemin och de risker, rekommendationer och påbud 
som den föranledde, kunde det planerade årsmötet i Bror Hjorths Hus inte 
genomföras.

För att ändå avrapportera det gångna året till medlemmarna och ge möjlig-
het att fatta erforderliga beslut erbjöd styrelsen ett digitalt ”årsmöte”. Alla 
handlingar gjordes tillgängliga på föreningens webbplats och ett förslag till 
årsmötesprotokoll sändes till medlemmarna med tidsfrist för invändning-
ar. När tidsfristen gått ut och inga invändningar inkommit fastställdes och 
justerades det föreslagna protokollet. Därigenom förelåg beslut och fören-
ingens verksamhet kunde bedrivas utan avbrott samtidigt som omsorg om 
smittskydd och allas hälsa beaktades.

Till ordförande för ett år nyvaldes Magnus Bäckström. Sigrid Hansen och 
Ylva Hillström omvaldes och Marie-Louise Latorre nyvaldes som styrelse-
ledamöter på två år. Per-Johan Arvidsson omvaldes som ledamot för ett år.
Till revisorer omvaldes Snezana Oscarsson och Hans Årstadius. Bertil Sell-
berg omvaldes till revisorssuppleant.

Till valberedning omvaldes Mattias Enström (sammankallande), Synnöve 
Gahrén och Karl-Evert Mosten.

Avgående ordförande Ingrid Hemström avtackades med hälsning och 
blommor per bud.

3   BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen under år 2020 bestod av följande personer: Magnus Bäckström 
ordförande, Ylva Hillström, vice ordförande, Evert Wallström, kassör, 
Sigrid Hansen, sekreterare,, Ulla-Stina Claesson, Per Johan Arvidson och 
Marie-Louise Latorre, styrelseledamöter.
Styrelsen hade åtta protokollförda möten under verksamhetsåret, varav två 
extrainsatta samt ett konstituerande möte. . Sju av dessa möten hölls digi-
talt via Teams eller Zoom

4 MEDLEMSANTAL 
Vid årsskiftet 2020/21 hade föreningen 322 enskilda medlemmar, 13 he-
dersmedlemmar och 14 företag som stödjande medlemmar.

Styrelsen har en önskan att fler blir medlemmar i Bror Hjorthföreningen. 
Våren 2020 planerade vi att vara på plats vid de flesta programpunkter i 
Bror Hjorths Hus digra utbud och där lyfta fram föreningens existens och 
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Ovan vänster: Föreningens ordförande Magnus Bäckström värvade medlemmar i samband 
med en konsert i Bror Hjorths ateljé. Ovan höger: Håkan Nilsson, konstkritiker, i samtal 
med konstnären Roger Metto. Nedan: Adam Rosenqvist, frilansande utställningskommis-
sarie, gav föreningens medlemmar en exklusiv visning av utställningen med Birgit Broms.   
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verksamhet. Tyvärr hann vi bara med ett par sådana tillfällen innan pan-
demin slog till och de flesta evenemang ställdes in. 
Medlemsrekryteringen var tänkt att fortsätta under hösten men vi får skju-
ta sådana aktiviteter på framtiden.

5 HEDERSMEDLEMMAR
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.

6 STÖDJANDE MEDLEMMAR
Under 2020 har föreningen haft 14 företag i Uppsala som stödjande med-
lemmar. Föreningen tackar de stödjande medlemmarna för deras bidrag, 
som varit mycket viktiga för föreningens möjligheter att på olika sätt främ-
ja 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 
ur föreningens sortiment i museets butik, samt haft möjlighet att till rabat-
terat pris delta i olika arrangemang som museet arrangerar.

Många av föreningens medlemmar är aktiva på Facebook. Under 2020 
skapade vi en egen Facebookgrupp. Där kan vi dela och utbyta våra tankar 
och erfarenheter, upplevelser och minnen kring allt som rör Bror Hjorth, 
hans konst och hans värld. Där kan vi förmedla tips och ställa frågor, påstå 
och fundera. 

Vi hoppas att detta kan vara ett bra sätt att stärka gemenskapen i vår för-
ening. Vi är inspirerade av Bror Hjorths Hus förnämliga Facebook-sida 
men har vårt eget föreningsorienterade innehåll. Bror Hjorthföreningens 
Facebook-sida blir privat vilket innebär att bara medlemmar kan se inläg-
gen och agera på sidan.

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 
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upphovsrätten till Bror Hjorths konst till Bror Hjorthföreningen. Förening-
ens kostnader utgörs av stipendier med kringkostnader, bidrag till museet 
och viss administration. Under 2020 har stipendier delats ut för 40.000 
kronor. Föreningen bekostar stipendiebeloppen och kostnader förbundna 
med utdelningen.

Några av föreningens medlemmar har i samband med sina bemärkelseda-
gar generöst önskat bidrag till Bror Hjorthföreningen i stället för gåvor. Ett 
av våra stödjande företag skänkte ett lika generöst bidrag till föreningen 
i samband med sitt jubileum. Mot bakgrund av detta inrättade styrelsen 
under året en gåvofond, Bror Hjorthföreningens gåvofond, för de medel 
som skänks till föreningen av privatpersoner, företag och organisationer i 
samband med födelsedagar, jubileer och andra högtider, samt medel som 
skänkts som minnesgåva i samband med begravning.

Gåvofonden ska användas för konstinköp, inköp av kvalitetsinredning eller 
utrustning till Bror Hjorths Hus. Inköp av inredning och utrustning ska 
förhöja upplevelsen av museibesöket, vara synligt och ha lång livslängd. 
Fonden kan också användas till publikationer som främjar intresset för, 
och ökar kunskapen om, Bror Hjorth.

Föreningen har under året inlett ett samarbete med lokala begravningsby-
råer med syfte att föreningens gåvofond också kan bli möjlig mottagare av 
minnesgåva i samband med begravningar.

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.

Under 2020 har Bror Hjorthföreningen beslutat uppdra åt museichefen el-
ler den han sätter i sitt ställe att på föreningens vägnar handlägga upphovs-
rättsärenden.
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Ovan: Frederikke Jul Vedelsby, föreningens teckningsstipendiat 2020, fick hjälp av museets 
nye utställningstekniker David Andrén att hänga sin utställning. Nedan: Verk av Frederikke 
Jul Vedelsby, utan titel, vaxkrita på papper. Det högra verket köpte föreningen för att 
donera till Bror Hjorthstiftelsen, såsom gjorts med tidigare stipendiaters verk.  
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Ovan vänster: SIRUS, med tidigare folkmusikstipendiaten Josefina Paulson, gjorde en live- 
streamad konsert för en stor publik online. Ovan höger: Det var slutsålt när Matti Andersson 
och Jonas Isaksson spelade i ateljén. Nedan: Johannes Geworkian Hellman och LarsEmil 
Öjeberget i duon Symbio spelade en blandning av modern folkmusik, minimalistisk konst-
musik och elektronisk klubbmusik.



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
Bror Hjorthföreningen har haft ett antal artiklar som sålts mot provision i 
museibutiken. Försäljningens primära syfte har varit 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. Omsättningen har varit begränsad och 
överskottet har inte motiverat de kostnader och det arbete som lagerhåll-
ning och avräkningar medfört. Föreningens lager har därför sålts till Bror 
Hjorths Hus som fortsätter att tillhandahålla artiklarna i butiken. Syftet 
med försäljningen uppnås därigenom utan direkt inblandning från fören-
ingen.

12 SAMVERKAN MELLAN BROR HJORTHFÖRENINGEN  
 OCH FAMILJEN OLE HJORTH

Ett nära och mycket gott samarbete finns mellan föreningen och familjen 
Hjorth. Samarbetet har tidigare 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 
museets 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 webb-
plats: https://brorhjorthshus.se/bror-hjorthforeningen.

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 
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teckning. Föreningen bekostar stipendiesumman på 25.000 kronor. 
Stipendiet utses av en jury. I juryn 2020 ingick Fritz Quasthoff och 
Katarina Sundkvist Zohari och Ulla Fries som sammankallande.

2020 års stipendiat var Frederikke Jul Vedelsby. Hon tilldelades sti-
pendiet för ”Sambanden mellan olika upplevelser och platser kan ver-
ka tillsynes slumpmässiga, men kanske finns det linjer som förbinder 
punkter till en väv bortom det verbalt formulerbara. Teckningarna 
blir ett eget språk där materialen, krita och papper, smält samman 
med konstnärens erfarenheter och upplevelser. Resultatet är abstrak-
ta bilder med en tydlig fysisk närvaro.” Frederikke Jul Vedelsby hade 
en utställning i Bror Hjorths Hus 17 oktober – 15 november med titeln 
Let me know if you get this. Frederikke lyckades trots restriktioner 
resa till Uppsala inför utställningen och var på plats vid vernissagen.

Bror Hjorthföreningen beslutade att köpa ett av stipendiatens verk 
från utställningen. Detta, tillsammans med alla de verk föreningen 
köpt in efter 2011, doneras till Bror Hjorths Hus.

15 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 bestående av Göran Kåver, sammankal-
lande, Sonia Sahlström och Ditte Andersson. Juryn påbörjade under 
hösten sitt arbete inför Folkmusikstipendiet 2021.

16 KONSTPEDAGOGSTIPENDIET
Konstpedagogstipendiet är ett resestipendium på 15.000 kronor som 
efter ansökan tilldelas en aktiv och initiativrik konstpedagog vid nå-
got 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. Därutöver ingick 2020 konstnären Elisabeth 
Bucht i juryn. 
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Stipendiet i konstpedagogik tilldelades 2020 Jonna Kihlström verk-
sam vid Göteborgs Konstmuseum. Jonna arbetar med ett projekt 
hon kallar ”Konst tar tid” som utgår från det pedagogiska greppet 
långsamt lärande. Hennes resa och efterföljande framträdande i Bror 
Hjorths Hus har av Coronaskäl inte kunnat genomföras under året 
utan senarelagts.

17 FÖRENINGSFRÅGOR
Under året inleddes en översyn av föreningens stadgar. Ett förslag till 
uppdaterade stadgar föreslås årsmötet 2021. 
 
Föreningen har också sett över medlemsregistret under verksamhets-
året 2020 samt fortsatt arbetet med ett samverkansavtal mellan för-
eningen och Bror Hjorths Hus.
 
Bror Hjorthföreningen blev under verksamhetsåret medlemsorgani-
sation i Konstfrämjandet Uppland.

Uppsala den 3 mars 2021
Bror Hjorthföreningens styrelse 

Magnus Bäckström, ordf Ylva Hillström, vice ordf

  

Magnus Bäckström, ordförande
Ylva Hillström, vice ordförande
Evert Wallström, kassör
Sigrid Hansen, sekreterare 
Marie-Louise Latorre, styrelseledamot 
Ulla-Stina Claesson, styrelseledamot 
Per Johan Arvidson, styrelseledamot



Bror Hjorthföreningens
stödjande medlemmar 2020

Advokatfirman Tomas Matsson AB
Arcum Arkitektkontor AB 
Arne Skoglund Fastigheter AB
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
TEXTAB Reklamproduktion 
Uppsala Färg AB 

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