
Fra noen hundrelapper til flere tusen kroner: 

– Kunst er morgendagens antikviteter og 

samleobjekter 

 
STILLER UT: Roar Kjærnstad er en av kunstnerne som stiller ut på Galleri Fjordheim 

før jul. Foto: Frode Hermanrud 
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Årets siste utstilling ved Galleri Fjordheim kan blant annet friste med 

nøyaktighetskunst av Arild Yttri, bilder signert Hamar-kunstneren Roar 

Kjærnstad og et 50-talls andre kunstnere. 

 

Lua er trukket nedover hodet og jakka er tjukk, og slik blir det. For selv om 

Roar Kjærnstad om noen uker skal stille ut på kunsthappeningen Scope i 

Miami Beach, USA, tar bildene veien over blåmyra uten ham. 
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– Nei, jeg skal ikke over, sier han og nærmest vrir seg i stolen som er 

plassert foran peisen på Galleri Fjordheim der bordet er dekket med kaffe 

og kaffemat. Usikkerhet med koronatester i en verden som slettes ikke er 

fri for smitte, har gjort at kunstneren fra Hamar velger å være hjemme. 

– Det er synd, for det er en stor greie å stille ut på Scope. 

Holder stand 

Lørdag åpner juleutstillingen på Galleri Fjordheim, og selv om trusselen 

om at en ny Mjøsbru etter hvert kommer til å redusere galleriet til et 

vakkert minne, lever kunstentusiastene med Mjøsutsikt i nuet. 

– I verste fall blir det bare en sesong til, sier Einar Sigstad som ved siden av 

å være utøvende kunster også har vært en del av dugnadsgjengen ved 

galleriet siden starten for 35 år siden. 

– Men nå gleder vi oss over utstillingen, sier han bestemt og bretter ut 

matpapiret. 

– Kaker er dessert, smiler han og fisker fram en brødskive. 



 
SISTE FINPUSS: Mona Skogen (f.v.), Einar Sigstad, Hilde Grønstad Sunde, 

Roar Kjærnstad og Marit Hosar legger siste hånd på utstillingen som 

åpner lørdag. Foto: Frode Hermanrud 

Samleobjekter 

Utstillingen åpner på lørdag og varer til 12. desember, og de som besøker 

galleriet vil da oppleve en utstilling der mange forskjellige kunstuttrykk er 

representert. 

– Vi ønsker å vise et mangfold i uttrykk og bilder i ulike teknikker, i tillegg 

et vidt spekter av kunsthåndverk, sier Marit Hosar som er kunstnerisk 

leder ved Galleri Fjordheim. 

Hun mener de som legger julehandelen til galleriet ikke vil komme 

tomhendt hjem. 



– Her er alt fra keramikk til noen få hundrelapper til bilder til flere tusen 

kroner. Det er viktig å tenke på at kunst er varige ting og morgendagens 

antikviteter og samleobjekter, sier hun. 

– Det er ikke noe kjøpepress. Det fullt tillat å besøke galleriet for å nyte et 

krus med gløgg. 

Skattkiste 

I andreetasjen har Hilde Grønstad Sunde organisert en vegg med det hun 

kaller for en skattkiste av noen bilder. Arne Yttri er et navn som kanskje 

ikke er så allment kjent, men ta en titt på noen av pengesedlene våre og 

du vil se arbeidene hans. Han har nemlig bakgrunn som gravør i Norges 

Bank, og teknikken derfra har han tatt med inn i atelieret sitt. 

 
SKATTER: Hilde Grønstad Sunde har falt pladask for bildene av Arne Yttri i 

detaljert kobberstikk. Foto: Frode Hermanrud 



– Dette er en teknikk som heter kobberstikk, og de er helt fantastiske. Det 

er så utrolig stas å ha bildene hans her på galleriet, smiler Sunde som i 

denne omgangen ikke kommer til å stille ut noe selv, men er med i 

gjengen som organiserer juleutstillingen. 

– Men det er mulig jeg tar med et bilde ... jo, jeg tror jeg gjør det, humrer 

hun. 

 


