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Mytomspunnet landskap
födde glad konstnär
I ett vykortsställ i
Bålsta Centrum finns
det några vykort som
sticker ut och lockar
till närmare beskå
dande.
På bilderna står det
Bror Eric och en del
av dem har hälsinge
motiv, något som
lockade till ett besök i
Bjuråker i Hälsingland.
Tillsammans med övriga
konstnärer och konsthantverkare har Bror Eric vernissage under påskhelgen
varje år. För en Bålstabo
innebär det en resa på cirka 70 mil tur och retur, men
det var det värt.
Några kilometer utanför Delsbo vid Bjuråkers
kyrkby tonar bergen upp
sig med Dellensjöarna i
förgrunden. Detta vackra
mytomspunna
landskap
med sina djupa skogar,
blånande berg, sjöar och
slingrande vattendrag välkomnar besökaren.
Det är här som Bror Erik
hämtar inspiration och förmedlar sin konst till i stort
sett hela världen.

När man kommer in i utställningslokalerna hälsar
Bror Eric välkommen på
ett personligt sätt, precis
som om man alltid skulle
ha känt honom. Man blir
hänförd av alla vackra
hälsinge
motiv som fyller
de båda rummen. Här finns
också konsthantverk och
alle
handa mystiska och
originella föremål av andra
kreatörer från bygden.
Det är väl inte för inte som
Hälsingland kallas för ”de
blånande bergens landskap”. Sagorna talar om
vättar, tomtar och troll som
ger människor i dessa trakter hjälp, kraft och inspiration.
Kanske är det dessa väsen som får kreatörerna i
Hälsingland att lägga ner
hela sin själ i sitt skapande.
Säkert är ändå att de som
sysslar med någon form av
konst och hantverk bygger
vidare på en genuin hantverkskultur.
Säkert är också att Bror
Erik kommer att fortsätta
att sprida glädje med sin
konst till många människor
i många år till.
Tommy Hildorsson

Terhi Rättö
och Birgitta
Unning från
Skokloster
var nöjda
med resan
till Hälsingland, där de
träffade Bror
Bror Eric med en av sina glada målningar.
Eric.
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