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BROR HJORTHFÖRENINGEN OCH 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.
Bror Hjorthföreningen samverkar med och stödjer museet, till exempel
genom ekonomiska bidrag och samarbete kring föreningens stipendiaters
utställningar.
2021 var liksom 2020 ett speciellt år. Bror Hjorths Hus och Bror Hjorthföreningen påverkades av coronapandemin som så många andra verksamheter och föreningar. Bror Hjorths Hus höll öppet en stor del av året men fick
också hålla helt stängt en period till följd av pandemin 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 konsertprogram, digitala presentationer och visningar. Föreningens medlemmar
kunde ta del av föreningsexklusiva visningar. Intresset var stort och visningarna var mycket uppskattade. Föreningens folkmusikstipendiat 2021
Nichelle Johansson gav en solokonsert i Bror Hjorths Hus i oktober, och i
november bjöd Bror Hjorthföreningen in till en medlemskväll med medlemsmöte för stadgeändring och visning av Lenny Clarhäll-utställningen.
Museet producerade 2021 utställningar med Birgit Broms, Jan Stenmark,
Tuija Lindström, Lenny Clarhäll och Konstsalong 70-tal – verk ur Galleri
Kavalettens samling.
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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
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.
Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus har tillsammans en nära relation till och samverkan med familjen Hjorth, inte minst i upphovsrättsfrågor.
I oktober 2021 avled Ole Hjorth, Bror Hjorths son. Ole hade en avgörande
betydelse för tillkomsten av Bror Hjorths Hus och Bror Hjorthföreningen.
Föreningen hade ett nära och gott samarbete med honom och hans familj
under alla år, och Ole deltog ofta i föreningens program och aktiviteter.
Ole Hjorth tog också initiativet till föreningens Folkmusikstipendium som
instiftades 2006, och var i många år en självklar och engagerad ledamot
av stipendiejuryn. En serie minneskonserter för Ole planeras i samverkan
mellan föreningen och museet.
2017 stals tre målningar från Bror Hjorths Hus. Två av dem ägdes av föreningen, den tredje ägdes av stiftelsen. Under 2021 återfanns de stulna målningarna och i juni kom de tillbaka till museet. Representanter från Bror
Hjorths Hus, Bror Hjorthstiftelsen och Bror Hjorthföreningen deltog när
de hängdes åter på sina platser. Konststölden och målningarnas återkomst
fick stor medial uppmärksamhet.
Bror Hjorthföreningen har tillsammans med Bror Hjorths Hus under året
fört en dialog med Kulturförvaltningen i Uppsala Kommun kring uteservering i nära anslutning till konstverket Näckens polska.
Föreningen har också skrivit till namngivningsnämnden i Uppsala Kommun med ett förslag om att namnge en plats, park eller liknande i centrala
Uppsala efter Bror Hjorth med tanke på hans betydelse för stadens identitet och för Uppsalaborna. Föreningen har under året initierat ett arbete
kring föreningens arkiv.
Information om Bror Hjorthföreningen finns på Bror Hjorths Hus webbplats: https://brorhjorthshus.se/bror-hjorthforeningen.
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Ovan: Nichelle Johansson, folkmusikstipendiat 2021. Föreningens medlemmar bjöds in som

livepublik till hennes konsert. Innan spelningen gav Maria Malmberg Wallin, museilektor, en
visning av utställningen med Tuija Lindström. Efteråt fick DItte Andersson, jurymedlem för
stipendiet, och föreningens ordförande Magnus Bäckström en pratstund med stipendiaten.
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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 möjlighet 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 invändningar. När tidsfristen gått ut och inga invändningar inkommit fastställdes och
justerades det föreslagna protokollet. Därigenom förelåg beslut och föreningens verksamhet kunde bedrivas utan avbrott samtidigt som omsorg om
smittskydd och allas hälsa beaktades.
Till ordförande för ett år omvaldes Magnus Bäckström. Ulla-Stina Claesson omvaldes och Kajsa Wejryd och Ola Ljunggren Bergeå nyvaldes som
styrelseledamöter på två år.
Till revisorer omvaldes Snezana Oscarsson och Hans Årstadius. Bertil Sellberg omvaldes till revisorssuppleant.
Till valberedning omvaldes Mattias Enström (sammankallande), Synnöve
Gahrén och Karl-Evert Mosten.
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BROR HJORTHFÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen under år 2021 bestod av följande personer: Magnus Bäckström
ordförande, Ylva Hillström, vice ordförande, Sigrid Hansen, sekreterare,
Ulla-Stina Claesson, Marie-Louise Latorre, Kajsa Wejryd och Ola Ljunggren Bergeå, styrelseledamöter. Evert Wallström deltog i styrelsearbetet
som adjungerad kassör.
Styrelsen hade sju protokollförda möten under verksamhetsåret, varav två
extrainsatta samt ett konstituerande möte. Alla möten utom ett hölls digitalt via Zoom.
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MEDLEMSANTAL

Vid årsskiftet 2021/22 hade föreningen 292 enskilda medlemmar, 12 hedersmedlemmar och 14 företag som stödjande medlemmar.
Styrelsen arbetar vidare med att öka antalet enskilda medlemmar och företagsmedlemmar i Bror Hjorthföreningen.
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HEDERSMEDLEMMAR
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STÖDJANDE MEDLEMMAR

7

Hedersmedlemmar i Bror Hjorthföreningen har under året varit Hans Alsén, Sabine Beyer, Märit Ehn, Ulla Fries, Synnöve Gahrén, Ingrid Hedenius, Ulf Henricsson, Katarina Hjorth, Ole Hjorth (avled i oktober 2021),
Pär-Olof Hjorth, Bengt Löfberg, Agneta och Hans Nordler.

Under 2021 har föreningen haft 14 företag i Uppsala som stödjande medlemmar. 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
i museets butik, samt haft möjlighet att till rabatterat pris delta i olika arrangemang som museet arrangerar.
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EKONOMI
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UPPHOVSRÄTT OCH DROIT DE SUITE (FÖLJERÄTT)

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 museet
och viss administration. Under 2021 har stipendier delats ut för 40 000
kronor. Föreningen bekostar stipendiebeloppen och kostnader förbundna
med utdelningen.

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.
6.

Ovan: Tomas Järliden, museichef, gladdes åt att återse Dansande flickor. Polisen hittade
den stulna målningen i en bil i Gävle. Även Margareta (naken) och Margareta (klädd) återfanns och har nu hängts upp i museet igen (Foto: Maria Malmberg Wallin). Nedan vänster:

Paula Urbano, konstpedagogstipendiat 2021 (Foto: Tommy Gärdh). Nedan höger: Visning
av Lenny Clarhälls utställning under en föreningskväll. (Foto: Sigrid Hansen).
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SKRIFTSERIEN
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BROR HJORTHSTIPENDIET FÖR UNGA TECKNARE
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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.

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.

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.
Bror Hjorthföreningens Folkmusikstipendium 2021 tilldelades fiolspelaren
Nichelle Johansson ”som imponerar med sin fullödiga ton och sitt dansanta
fiolspel, fast förankrat i den låtspelstradition hon vårdar.”
Nichelle Johansson är uppvuxen i Stora Mellösa i Närke och började spela
fiol i femårsåldern, inspirerad av sin storasyster som också är fiolspelman.
Fiolstudierna fortsatte i kommunala Musikskolan i Örebro, och nu går
Nichelle tredje året på kandidatutbildningen i folkmusik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
Priset skulle normalt ha delats ut i samband med Bror Hjorthföreningens årsmöte i Uppsala i mars, men på grund av rådande omständigheter
kunde inte detta ske. Däremot kunde vi glädjas åt hennes solokonsert i Bror
Hjorths Hus under hösten 2021.
Stipendiet utsågs av en jury bestående av Göran Kåver, sammankallande,
Sonia Sahlström och Ditte Andersson.
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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. Juryn beslutade tilldela 2021 års resestipendium
till Paula Urbano. Hon är konstnär, utbildad på Konstfack och har
varit verksam som konstpedagog parallellt med sin konstnärliga
praktik ända sedan sin examen 2008. Hon har bland annat arbetat
på Konsthall C, Moderna museet och nu senast med ett projektet
Konstexpressen som är ett samarbete mellan Nationalmuseum och
den ideella föreningen Artikel 31.
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FÖRENINGSFRÅGOR

På årsmötet i mars 2021 och på ett föreningsmöte under hösten 2021
ändrades och antogs de uppdaterade stadgarna.
Uppsala den 2 mars 2022
Bror Hjorthföreningens styrelse

Magnus Bäckström, ordf

Ylva Hillström, vice ordf

		
Magnus Bäckström, ordförande
Ylva Hillström, vice ordförande
Sigrid Hansen, sekreterare
Marie-Louise Latorre, styrelseledamot
Ulla-Stina Claesson, styrelseledamot
Kajsa Wejryd, styrelseledamot
Ola Ljunggren Bergeå, styrelseledamot
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Ovan vänster: Lena Jonsson Trio - Lena Jonsson, tidigare folkmusikstipendiat, med Kristofer
Sundström och Erik Ronström. Ovan höger: Fri Form Folk - Olof Misgeld, Petter Berndalen

och Sven Ahlbäck. Nedan vänster: Väsen Duo - Mikael Marin och Olov Johansson. Nedan
höger: Stina Hellberg Agback, Tove Brandt och Anna Berglund.

Under året arrangerades åtta konserter med stöd från Bror Hjorthföreningen.
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OLE HJORTH
* 26 juli 1930
† 3 oktober 2021
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Omslag: Bror Hjorth, Dansande flickor, 1922 (detalj). Foto: Mattias Enström/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 2021
Arcum Arkitektkontor AB
Arne Skoglund Fastigheter AB
Beijer Alma 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
Skrotcentralen i Uppsala AB
TEXTAB Reklamproduktion
Uppsala Färg AB
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