
   

   

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi träffar konstnär Johannes Wessmark i hans ateljé i Kil, vi 
spanar in årets utställning hos Alma Löv och i gamla 

kraftstationen i Deje får vi njuta av både lunch och konst. 
Avslutningsvis besöker vi konstnär Erik Hjorth i Karlstad.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Följ med oss på en Värmlandstur 18/6! 
 



   

   

 
Alma Löv Museum 
Sedan 1998 har Alma Löv Museum presenterat utställningar med konstnärer från olika 
länder med olika bakgrund; vissa i början av sina konstnärskap, konsthögskolestudenter och 
väletablerade konstnärer. Ett lågbudgetprojekt med ambitionen att med enkla medel 
genomföra projekt som är angelägna och intressanta med hög konstnärlig kvalitet. Marc 
Broos drev Alma Löv i tretton år och genom den outgrundliga omsorg han gav Alma Löv blev 
projektet aldrig anonymt. 2014 övertog dottern Stella Broos projektet och sedan dess har 
både skaparverkstad för barn och en permanent scen för konserter och evenemang 
tilkommit. Alma Löv Museum är ett samtidskonstmuseum som består av ett tiotal 
paviljonger utspridda i naturen samt den stora huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat med tre 
våningar där det finns både teatersalong, utställningssalar och café.  

Johannes Wessmark 
Johannes växte upp i en stor familj med fem syskon samt några hundar och katter. Han var 
ett lyckligt barn som föredrog lugn och ro, observera utan att interagera för mycket. När han 
var 10 år bestämde han sig för att själv städa sitt rum för att se till att det gjordes som han 
ville ha det. Leksaker sorterades i raka linjer och i färgordning. Naturligtvis ritade och målade 
han mycket. Hans mamma ville uppmuntra sonens konstnärliga ådra och en dag köpte hon 
boken "Pojken som ville måla världens vackraste målning". Naturligtvis visste ingen då att 
han skulle bli en av världens ledande hyperrealistiska konstnärer, men det var förmodligen 
en mild push i rätt riktning av hans mamma.   
 

Erik Hjorth 
Erik har sitt ursprung i den subkulturella graffitikonsten. Han målar på allt från betongväggar 
till canvasdukar. Han vill att tavlorna ska se ut som de vore målade med sprayburk, även om 
de inte är det.  Erik tycker att hans uttryckssätt har gått från det kontrollerade till det lite 
vildare. När Erik får en bild i huvudet gör han en skiss på datorn, sedan blir det en 
konturskiss på duken. Sprayburken ligger mig varmt om hjärtat eftersom det är så 
fruktansvärt skönt att just spraya. Hårda kontraster med skarpa färger i tjocka lager är 
ständigt återkommande i mina verk. På senare år har Erik funnit det viktiga i att låta färgens 
egen vilja vara med och bestämma slutresultatet. Rinn, skvätt och oväntade fusioner styr lika 
mycket. 
 

Gamla kraftstationen i Deje  
“VI BARE GÖRT LIKSOM!” Det var så det började när Linn Sönstebö Mossberg och Lena 
Andersson, kom med idén om att öppna konsthall i den nedlagda kraftstationen där deras 
teatergäng hade spelat teater under några år. Och sen var det inget mer med det. De 
kavlade upp ärmarna och städade i en hel evighet. Den dammiga industrilokalen gav dom 
grå snuva och dimmiga ögon, men vad gjorde det när kaffet alltid doftade nybryggt. På så vis 
bildades ”Kraftstationsfamiljen”. Under åren har de fått ta emot flera fina priser bla 
Värmlands Turistpris 2021. 

 
 
 

 



   

   

 
Lördag 18/6 
Avresa från järnvägsstationen i Karlstad kl 08.30. Vi besöker i tur och ordning Ateljé 
Wessmark, Alma Löv Museum, Gamla Kraftstationen i Deje (där vi äter lunch) och slutligen 
Erik Hjorth på Herrhagen där dagen avslutas ca kl 17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan senast 2022-05-01, därefter i mån av plats! 
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. 
Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: 
kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas 
inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 
dagar före avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats. 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med samt val av 
påstigningsplats. För att följa med på resan krävs att du är fullvaccinerad och kan uppvisa 
EU:s covidbevis vid avresa. 
 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 

Övrigt 
Exakt tid och plats för upphämtning meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka 
två veckor före avresa. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 
dagar före avresa om antalet deltagare understiger 20 personer. Vi reserverar oss för 
eventuella program och pris- ändringar utanför vår kontroll.  
 

 

Pris per person: 1.500:- 
 

I priset ingår:  

• bussresa enligt program 

• besök hos Ateljé Wessmark 

• entré till Alma Löv Museum 

• artwalk på Gamla Kraftstationen i Deje 

• besök hos Erik Hjorth 

• kaffe och kaka 

• lunch 

• dryck och snacks 

• representant från Galleri Mats Bergman 

• färdledare från Specialresor  

• resegaranti via den statliga resegarantin 
 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer 
information. 
 

http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/


   

   

 
 
 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:  
 

 
Romstadsvägen 2 C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

 

Denna resa är ett samarbete mellan Galleri Mats Bergman och Specialresor 
 

Galleri Mats Bergman Cultus konst & kultur,  
Mats Bergman öppnade sitt första galleri 1984 på 
Södermalm i Stockholm. Galleriet har sedan dess haft 
utställningslokaler i Göteborg, Helsingborg, Malmö och 
Karlstad. Man har även deltagit i ett stort antal 
konstmässor i Sverige och utomlands. Galleriet är 
numera beläget på Herrhagen i Karlstad. Man visar 
grafik, målningar och skulpturer – företrädesvis av 
nordiska konstnärer. Som galleri kan man erbjuda 
det bästa ur den Nordiska konstfloran, med en mångfald 
av noga utvalda konstnärer från olika genrer 
och generationer. www.gallerimatsbergman.se, 

                 tel: 076 - 600 81 00. 
 
Specialresor - Vår idé som researrangör 
Vi använder oss av svensktalande guider, för att kunna erbjuda den bästa rese-upplevelsen. 
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för resans inriktning och syfte. Vi väljer olika 
lokala restauranger för våra middagar, för att ge en bra mix mat och dryck. Vi vill att våra 
resenärer ska få prova på den lokala maten, för bästa möjliga smak- och kulturupplevelse. Vi 
inkluderar alltid dryck till lunch/middag, för en så smidig och avkopplande måltid som 
möjligt. Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att fråga under resans gång, för att 
säkerställa resans kvalité för våra resenärer.  
 

mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/
http://www.gallerimatsbergman.se/
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