
 
 SPF seniorerna Frösön, månadsmöte den 2 maj 2018 
  
Himlen var grå denna onsdag eftermiddag den 2 maj men inne i Norderösalen 
Hornsbergskyrkan var det en god och förväntansfull stämning.  
 
 

 

 
 
 
Vi var ett 40-tal medlemmar och några 
medföljare som samlats för att träffa och 
lyssna på dagens gäst, Gösta Hörnfeldt 
som är konstnär och som just nu deltar i 
en utställning på Galleri Remi på 
Brunflovägen. 
 
Gösta praktiserar även en annan 
konstform nämligen som filmproducent 
och det var i den egenskapen han var 
inbjuden som dagens gäst. 

 
 
Gösta inledde med en kort presentation av tillkomsten av de två egenproducerade 
filmerna han valt att visa.  
 
Den första filmen handlade om konstnären Kaj på Höjda som sedan 8 år bor 
tillsammans med sin fru Birgitta i byn Lorås. Mötet börjar i Kaj:s atelje där han på sitt 
speciella sätt berättar om konstnärskapet och hur det har förändrats genom åren. 
Hästmotiven som följde med under många år har, efter att en nära vän förolyckades i 
en brand, ersatts av motiv med sammanlänkande människor i digoblå toner. I filmen 
får vi även följa med till det privata hemmet som starkt präglas av makarnas speciella 
konstnärliga uttryck. Vi får även följa med Kaj när han visar sina färdigheter i 
yxkastning och bågskytte, fritidsintressen han utövar på sommarmånaderna när han 
har uppehåll i sitt målande. Kaj är en välkänd konstnär i Jämtland men han har även 
haft en uppskattad utställning i Paris.  
 



Den andra filmen skildrar konstnären Ulla Granqvist född och uppväxt i Österåsen 
och även bosatt där nu. Ulla som under många år varit en mycket rosad och 
prisbelönt tecknare och illustratör på Östersundsposten ägnar sig nu på heltid åt sitt 
måleri. I filmens början träffar vi Ulla i Ahlbergshallen där hon har sin mycket 
uppskattade utställning som bla resulterade i att hon fick Östersunds kommuns 
kulturstipendium 2018.  
I filmen berättar Ulla bla om bakgrund till sina 12 målningar med en Ark som i olika 
utföranden kommit att symbolisera den process hon gått igenom under en period av 
sitt liv. Färgvalet till sina tavlor är inspirerade  
av moderna vävgardiner. I filmen fick vi även ”följa med” hem till Ulla där hon visade 
hur hennes konstverk växer fram.  
 
Skildringen av de två konstnärerna är gjord med varsamhet, respekt och stor insikt i 
konstnärskapets förutsättningar. Gösta har i sina filmer på ett mycket bra sätt fångat 
personligheterna och konstnärskapet hos de två konstnärerna. 
  
Ordförande Majvor Enström avtackade Gösta med ett presentkort på Tages konditori.  
Dagens medlemsmöte avslutades efter att ordförande informerat om arrangemanget 

kring nästa medlemsmöte den 30 maj som innehåller guidad tur i Norderö kyrka och 

vårlunch på Tivars gård. 


