
 
KONSTFÖRENINGEN FRÖJA 

Medlemsbrev nr 5 2021 
 

Hej alla konstvänner!  

Ljusare tider! Hoppet spirar! Vi gläds inte bara åt våren med skir grönska och blomning, utan även åt 

förhoppningsfulla signaler om att det snart kan vara möjligt för oss att återta en del av allt vi måst 

avstå under pandemin! Klokt och försiktigt givetvis, men planeringen är igång, kära medlemmar!  

Med medlemsbrev nr 5 hoppas vi locka ut er att uppleva sommarens konst i vårt område, i egen och 

andras regi - inspirerande och tillgängligt utifrån rådande förutsättningar! Höstens reseplanering tar 

också form; kort och gott - mycket för dig som medlem att se fram emot!  

 

Föreningens logotype – vi behöver Ditt förslag! 

Vi hoppas att få in fler förslag till föreningens nya logotype, kanske har just du en bra idé?  

Föreningens namn är Konstföreningen Fröja Östhammar och vi behöver ett kännetecken som visar 

namnet och som enkelt kan användas på hemsidan, i brev och affischer.  

Har du en idé eller färdigt förslag till hur vår logga skulle kunna se ut – hör av dig bums! 

Välkommen med Ditt bidrag till konstföreningens mailadress! Konstfroja@gmail.com   

Galleri Fröja   

Gallerisommaren startar med ”Förtrollande sländor”. Foto Leif Nyman, textil Gunbritt Henricsson. 

 

 

Ännu en gång får vi stanna upp, njuta 

och förundras över hur naturens sköna 

former och färger uttrycks och 

förmedlas i fotografi och textil.  

Med utställningen ”Förtrollande 

sländor” visar Leif Nyman och Gunbritt 

Henricsson hur deras samarbete har 

fortsatt efter den uppskattade 

utställningen ”Att bära en bärfis” 2019.  

Vi låter oss så mer än gärna förtrollas av 

Gunbritts och Leifs sländor! 

 

 

 

 

 

 

 

Gunbritt Henricsson och Leif Nyman: ”Förtrollande sländor” den 28 – 30 maj och 4 – 6 juni 
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De magiska stenarna i Kristina Levins bilder ser man på Gran Canaria, ofta i och utanför byggnader. 

Fascinerande och spektakulära – närhet till jorden som kan skänka balans och skärpa våra sinnen.  

 

Konståterbruk 

Konst, liksom böcker, är inget man åker till återvinningen med för att kasta, eller hur? Ändå har vi 

nog lite till mans tavlor som inte längre känns rätt i hemmiljön, men som kanske skulle glädja någon 

annan. Därför erbjuder vi konståterbruk i Galleri Fröja under tiden 3–10 aug. 

Har du konst som du vill sälja via Galleri Fröja så ställer vi ut den. Du sätter priset, alternativt låter du 

köparen sätta ett pris.  25 procent på beloppet går till vår förening. Vill du hellre donera hela 

förtjänsten till föreningen tas det tacksamt emot, särskilt detta år då intäkterna varit minimala! 

Inlämning sker direkt på Galleri Fröja, Norra Tullportsgatan 10 i Östhammar den 1–2 aug mellan kl 

15-18, eller annan tid efter överenskommelse. Du kan lämna en eller flera tavlor, med reservation för 

att vi kan behöva begränsa mottagandet med hänsyn till lokalens storlek. Observera att föreningen 

inte kan försäkra de inlämnade verken.  

Det som inte blir sålt hämtas efter stängning, sista utställningsdagen dvs. 10 aug. kl. 18.00. 

Vill du inte ha tillbaka din tavla lämnar vi den vidare till loppis. Betalning av det sålda sker veckan 

efter sista utställningsdagen. 

 

Konståterbruk Galleri Fröja, Norra Tullportsgatan 10, Östhammar 

➢ Inlämning:  1 och 2 augusti kl. 15 – 18 

➢ Konståterbruk:   3 – 10 augusti kl. 15 – 18  

➢ Hämtning av osålda tavlor: 10 augusti kl. 18 – 19  

Har du frågor, kontakta May Strandberg, 070–5129495. 

 

Resor och utflykter 

Persbo skulpturpark den 29 augusti kl. 14.00 

Strax utanför Månkarbo ligger Persbo där konstnären Fredrik Strid har sin ateljé. Under tio år har han 

bjudit in konstnärskollegor för att göra permanenta verk och hans tomt har nu förvandlats till en 

skulpturpark med verk av Helene Edgren, Anna Ekman & Cecilia Järdemar, Leif Elggren, Leif 

Kristina Levin: ”Magiska stenar” den 22 juni-4 juli kl. 11 – 15  

 

 



Holmstrand, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmanns, Thomas Karlsson, Tryggve Luktvasslimo, Patrik Nilsson 

och Johan Strandahl. 

Skulpturparken är inte öppen för allmänheten, men i sommar erbjuds visningar för allmänheten 

under ledning av konstpedagog Martina McQueen. Visningen tar cirka en timme. Visningarna 

arrangeras i ett samarbete mellan Persbo skulpturpark, Tierps kommun, Konstfrämjandet Uppland 

och Region Uppsala. 

Konstföreningen Fröja har bokat in ett besök söndagen den 29 aug kl 14.00. Maxantal åtta personer i 

dagsläget. Vi samordnar transport i egna bilar från Östhammar. Reser du från Uppsala är det enklast 

att du åker direkt till Persbo. Vi delar på bilkostnaden, i övrigt är besöket kostnadsfritt. 

Om möjligt gör vi något ytterligare konststopp på vägen. Tiden för avresa meddelas därför senare, 

men räkna med en dryg halvdagstur. 

Välkommen med din anmälan till May Strandberg senast den 15 aug via mail till mayst@telia.com 

eller sms/tel. 070–5129495. Meddela om du vill ha skjuts eller har plats för någon ytterligare i din bil.  

 

Dagsresa till Avesta Art och Galleri Astley den 1 september 2021 

I samarbete med Sundbergs buss bjuder vi in till en endagsresa till två intressanta konstmiljöer. 

Bussen går från Östhammar via Uppsala.  

 

Avesta Art är en spännande konstmiljö som saknar motstycke. Konsthallen är inrymd i det gamla 

järnverket i Avesta och den konst som visas skapar ett samspel - genom kontrast eller harmoni - med 

industrimiljön. Årets utställning har namnet Re: Avesta Art 2021! I utställningen medverkar 

Aquanauts- Expeditionen till Siljansringen 1897, Tomas Colbengtson, Folkhemmets design, Pia 

Ingelse, Anna Lidberg, Håkan Medbo och Elisabeth Moritz. Utställningen rymmer även en permanent 

avdelning med glaskonst av Kjell Engman, specialbeställd till Verket. 

 

Galleri Astley är ett konstgalleri i Uttersbergs tidigare järnvägsstation i Skinnskattebergs kommun. I 

galleriet möts internationella och nationella utställare i olika tekniker.  Ett fint restaurerat magasin i 

närheten rymmer själva museet med bl a en permanent utställning av Ernst Neizvestnys skulpturer, 

måleri och grafik. Bottenvåningen inrymmer Café Guldmisteln med omtalat gott bröd för den 

fikasugne, en avdelning för konsthantverk i glas och keramik, konstkort, konstböcker och affischer 

samt grafikrummet där man finner ett stort sortiment grafiska blad av etablerade konstnärer. 

En skulpturpark med ett sjuttiotal verk sammanbinder de båda utställningslokalerna. 

 

Pris: Ca 800 kr. Exakt pris meddelas i bekräftelsen. Priset inkluderar bussresa med Sundbergs Buss, 

förmiddagskaffe, lunch, entréer och visningar enligt program. Ev. resenärer som inte är medlemmar i 

Konstföreningen Fröja betalar ett tillägg på 200 kr per person. 

Värdar: deltagande styrelseledamöter i Konstföreningen Fröja 

 

Förfrågan och anmälan senast den 1 aug: May Strandberg mayst@telia.com tel. 070-512 94 95. 

Meddela även eventuella matallergier.  

➢ För mer information – se bifogat program 
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Värmland, Dalsland och på Tjörn onsdag 22 september – fredag 24 september 2021 

Många medlemmar visade intresse för vår planerade resa till Västsverige förra året. Av kända skäl 

måste den skjutas upp. Nu gör vi ett nytt försök! Resan genomförs i samarbete med Sundbergs buss. 

Varmt välkommen med din anmälan! 

 

Dag 1: Östhammar-Karlstad 

Avresa från Östhammar kl.  07.00 via Uppsala mot Arboga för kaffepaus och vidare till Kristinehamn 

där vi stannar till vid Picassoskulpturen.    

Väl i Karlstad besöker vi Sandgrund, Lars Lerins privata konsthall i det gamla danspalatset. Där visas 

konst av Lars Lerin, foton av maken Manoel Marques Lerin och aktuella gästutställare. Vi gör även ett 

besök på Värmlands museum, som innehåller konst och foto av hög internationell klass. Övernattning 

och middag på Scandic City i Karlstad.                                   

 

Dag 2: Karlstad – Arvika – Dalsland - Uddevalla 

Vi reser vidare till Klässbol linneväveri, där vi får en guidad visning om företagets 100-åriga historia, 

hur arbetet bedrivs idag, vilka projekt som präglar utvecklingen och hur företaget jobbar med design.  

Resan går vidare till Rackstad och Oppstuhage. I museets samlingar finns konst och konsthantverk, 

möbler, textilier, keramik, smide och glas, som har anknytning till Rackstadkolonin och dess 

verksamhet i trakten kring Arvika.  

Vi avslutar vårt besök i Arvika med lunch på Gate gästgiveri innan vi reser vidare söderut. Under 

eftermiddagen gör vi ett besök på Dalslands Konstmuseum, som ligger naturskönt mellan sjöarna 

Spången och Höljen, som ingår i Dalslandskanals sjösystem. Museet erbjuder en permanent 

utställning med konst och konsthantverk från Dalsland, samt gästutställare. Vi gör även ett stopp vid 

akvedukten och slussarna i Håverud.  

Övernattning och middag på Bohusgården vid Byfjorden i Uddevalla, med tillgång till Spa med pool, 

örtbad, solterapi, badtunna utomhus, gym och bastu finns att boka. 

 

Dag 3: Uddevalla – Tjörn - Östhammar 

Skulpturparken i Pilane på nordvästra Tjörn är dagens första resmål. 2016 utnämndes Skulptur i 

Pilane till en av Europas tio bästa skulpturparker av brittiska The Guardian. Besök i Nordiska 

Akvarellmuseet på Tjörn blir en höjdpunkt på vår resa innan vi, efter lunch, vänder hemåt, med 

preliminärt konststopp i Vara och ev.  besök i domkyrkan i Skara. Hemkomst 21.00 i Uppsala och 

22.00 i Östhammar.   

Pris: 3 995 kr. Priset inkluderar bussresa med Sundbergs Buss, del i dubbelrum med frukost två 

nätter, förmiddagskaffe dag ett. Tre luncher och middagar dag ett och två. Entréer och visningar 

enligt program. Ev resenärer som inte är medlemmar i Konstföreningen Fröja betalar ett tillägg på 

400 kr per person. 

Värdar: deltagande styrelseledamöter i Konstföreningen Fröja 

Förfrågan och anmälan senast den 10 aug: May Strandberg, mayst@telia.com tel. 070-512 94 95. 

Meddela även eventuella matallergier.  

Reservation för smärre ändringar med anledning av pandemin. 

➢ För mer information – se bifogat program 
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På gång i vårt närområde 

Östhammars Konstsalong 2021 

Utställningarna visas i konstrummet på Kulturhuset Storbrunn och sträcker sig mellan 12 maj och 21 

augusti. Lokala konstnärer, både professionella och amatörer, visar sina verk. Urvalet har gjorts av en 

professionell jury ledd av Johanna Uddén, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Uppland, som 

även är medarrangörer av konstsalongen.  

Utställningen är öppen på de tider då Östhammars stadsbibliotek är öppet. I skrivande stund är 

bibliotekets öppettider måndag-torsdag 13.00 – 17.00 och fredagar 13.00-16.00. 

Del 1 Mystiken: 18 maj – 11 juni  

Del 2 Längtan: 16 juni – 17 juli  

Del 3 Livet: 21 juli – 21 augusti 

Öppettiderna kan komma att ändras, läs mer på www.osthammar.se/konstsalong.  

 

Järnboden i Harg  

”Landart” 
Konstvarning anordnar "Landart" tillsammans med besökare från den 15 juni och framåt. 

Konstvarnings konstnärer skapar konst utomhus runt Järnboden. Som besökare kan du delta i 

skapandet. Landart konstnärer: Birgitta Nordström Wiklund, Ingrid Orlowski, Bodil Gellermark, Gisela 

Jansson, Camilla Holewa, Kristina Jansson.  

Öppet: 15 juni – 22 augusti, utomhus 12 – 17 tisdag - söndag 

Läs mer: Landart, utomhus Järnboden i Harg | Visit Roslagen  

 

”Konst i textil” 

Konstnärsgruppen Art Quilt Circle, där bland andra Yvonne Kervinen och Gunbritt Henricsson ingår, 

kommer att ställa ut i Järnboden i Harg. ”Konst i textil” har vernissage 18 juni och pågår till 30 juni.  

Öppet: 18 – 30 juni kl. 12 – 17, stängt på midsommarafton. 

Läs mer: Konstutställning Art Quilt, Järnboden Harg | Visit Roslagen  

 

Öregrunds gästhamn  

”Konstkuben” 

Konstkuben är ett mobilt utställningsrum och i år landar den i Öregrunds gästhamn med en 

utställning av konstnären Christopher Long. Temat för årets konstkub är Återväxt. I installationen The 

Lightness of Concrete in the Face of it All inspirerades Christopher av en förfallen sommarstuga där 

naturen tagit vid när människorna lämnat. Växtligheten har tagit över. Verket beskriver Christopher 

som en reflektion över det ständigt föränderliga i landskapet runt oss. Christopher Long är uppvuxen 

i New York och läste sin kandidat i konst på School of Visual Arts i New York. Sedan han kom till 

Sverige har han tagit en master i fri konst på Kungliga Konsthögskolan Stockholm och har hunnit med 

flera utställningar lokalt som nationellt.  

Öppet: 5 juni – 5 juli  

I samarbete mellan Konstnärernas riksorganisation Uppsala län, Region Uppsala och Östhammars 

kommun.   

http://www.osthammar.se/konstsalong
https://www.roslagen.se/landart-utomhus-jarnboden-i-harg
https://www.roslagen.se/konstutstallning-art-quilt-jarnboden-harg


Konstrunda på Gräsö 

Vecka 28 smyckar konstnärer sina hem, sjöbodar, lador och bygdegårdar med sin konst! 

Konstutställningarna är utspridda över hela ön och ni får möjlighet att uppleva den härliga atmosfär 

och natur som finns på Gräsö.  

Pågår alla dagar under 12 – 18 juli kl. 12 – 17  

Läs mer: http://www.grasokonstrunda.se/  

  

Österbybruks herrgård och Florarna 

”Skogen mellan oss” 

Inom ramen för det interregionala projektet Skogen mellan oss har Konstfrämjandet Uppland bjudit 

in fyra konstnärer som med olika ingångar och kompetenser kommer att närma sig temat för att 

belysa människans relation till skogen; Nina Edling, Cecilia Germain, Fredrik Strid och Jenny 

Sunesson. 

7–22 augusti: Utställning med Nina Edling, Stallängan Österbybruks herrgård 

11–12 september: Invigning av Jenny Sunessons verk i Florarna, vandring och övernattning 

26 september och 3 oktober: Heldag vid Jenny Sunessons verk. Allmänheten kan själva söka sig till 

verket i sin takt när man vill eller ansluta till en arrangerad vandring. 

12–14 oktober (preliminärt datum) Mycelarium Plats: Österbybruks herrgård 

Läs mer: Aktuellt — Konstfrämjandet Uppland (konstframjandet.se) 

 

Ånghammaren, Österbybruk 

”Lek mig till liv – Rum för uppfinnelse” 

I sommar blir det konstkollo för barn 6 – 12 år i Österbybruk, Ånghammaren. 14 – 18 juni kl. 10 – 15. 

Anmälan till lek.mig.till.liv@gmail.com  

Visst låter det spännande? Så bra att man kan besöka Lek mig till liv Öppna verkstäder för alla barn 

och vuxna i Österbybruk, Ånghammaren, den 14,15,21, 22, 28 och 29 augusti kl.  12 – 15. Drop In! 

Konstnärerna och konstpedagogerna Elisabeth Bucht, Kajsa Sjölén och Sofie Stenberg leder båda 

aktiviteterna.  

 

Sadelmakarlängan Österbybruk 

5 – 27 juni: ”Gestalter”, Stina Wollter, akvarell 

3 – 25 juli: Edvard Koinberg, foto  

31 juli – 29 augusti: Jakob Danhard, keramik 

Öppettider: onsdag-fredag kl.  12-18, lördag-söndag kl.  11-16.  

Läs mer: Utställningar 2021 — Sadelmakarlängan (sadelmakarlangan.se)   

http://www.grasokonstrunda.se/
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mailto:lek.mig.till.liv@gmail.com
https://www.sadelmakarlangan.se/utstllningar-2021


Medlemskap 

Vi blir gärna fler i vår konstförening, eller hur?  

➢ Tipsa gärna konstintresserade vänner och bekanta om vår förening, så att vi kan bli ännu fler 

➢ Registrera medlemskapet på hemsidan https://froja.konstforeningar.se   

➢ Avgiften betalas in till plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4. Obs! Ange ditt namn! 

 

Medlemsavgiften, 200 kr per person/år, ger en lott i lotteriet. Familjeavgiften (avser två personer) 

300 kr ger två lotter.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Konstföreningen Fröja Östhammar   Galleri Fröja  

Konstfroja@gmail.com   Norra Tullportsgatan 10, Östhammar 

plusgiro 63 07 61-5 eller Swish 123 676 132 4  https://froja.konstforeningar.se 

Till sist… 

En hel sommar med många fina 

konstupplevelser ligger framför oss!  

I Galleri Fröjas fönster kommer du att hitta 

information om aktuella utställningar runt 

om i vårt område.  

Besök gärna utställningarna i Galleri Fröja! 

Delta i Konståterbruket! 

Följ oss på hemsidan 

https://froja.konstforeningar.se ! 

Varmt välkommen med din anmälan till våra 

utflykter och resor! 

 

En riktigt fin sommar! 
önskar Konstföreningen Fröja  

gnm/Kajsa Mellner Daxberg, ordförande 
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