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Inger Eide Nordseth

Galleri Havstad i Storgata har gjen-
nom år tronet høyt oppe på statis-
tikken når det gjelder besøkstall for 
attraksjoner. Mange besøker hvert år 
dette galleriet med eget kunsthånd-
verkutsalg. Torgeir Havstad etablerte 
galleriet i 1996, og i fjor sommer 
registrerte han ca 30.000 besøkende. 
Totalt er det ca.60.000 besøkende in-
nom på ett år.  "Ofte har vi høyere 
besøkstall enn for eksempel Hennie 
Onstad Kunstsenter på Høvikod-
den", forteller Torgeir, som påpeker 
at han for øvrig ikke sammenlikner 
galleriet med museale institusjoner, 
"men vi har et levende galleri, som 
presenterer kvalitets kunst som 
greier å kommunisere med sitt pub-
likum" understreker han.  "At vår 
omsetning er like god som julehu-
sets viser at Drøbak har flere ben å 
stå på, og at et av de er kunst byen 
Drøbak" avslutter galleristen med et 
smil. Beliggenheten ligger fint til, 

Sommeren
på Galleri Havstad

Anniken Frick fra Drøbak til-
bringer sommeren med å jobbe 
på Galleri Havstad. Det er ikke 
en helt ordinær sommerjobb. 
Her er det mye for kunden å 
velge i, og mye å sette seg inn 
i for butikkhjelpen.

og de fargerike glassene i vinduet er 
nok en publikumsmagnet.

Lærerik sommerjobb
Anniken Frick har vært der siden i 
fjor høst, og trives kjempebra med 
sommerjobben. – Her slapper alle 
av og har god tid, forteller Anniken. 

Hun forteller at folk i alle aldre kom-
mer å handle der, noen skal ha gaver 
og andre kjøper til hjemmet sitt. – 
Her er det mye forskjellig å velge i 
mellom, og det er en god stemning 
her, sier Anniken.

Galleri Havstad selger kunst 
fra ulike kunstnere, derfor er det 

mye å sette seg inn i for den som har 
sommerjobb her. Og med så mange 
besøkende dukker det opp mange 
ulike spørsmål forteller hun.

Galleri Havstad har også mange 
ulike typer utstillinger gjennom ses-
ongen. Akkurat nå er det kunstneren 
Gunnilla Holm som har utstilling. 
Senere i sommer vil kunstneren Vig-
dis Wicklund ha utstilling. Allerede 
nå bærer galleriet preg av hennes 
søte keramikk damer.

Sener i sommer avløses denne 
utstillingen av Bjørg Thorallsdottir. 
Galleriet har også et utstrakt samar-
beid med maleren Kristian Finborud. 

Liten bok om kjærlighet
Vi legger brått merke til en liten un-
selig bok sammen med all keramik-
ken.

I fjor var det billedkunstneren 
Bjørg Thorhallsdottir som var ak-
tuell med boken "Kjærlighetsfan-
get". Hun er kjent for sin grafikk om 
kjærlighet, og sammen med Galleri 
Havstad utarbeidet hun en bok kom-
binert med grafikk og kjærlighet-
srim. Dette er en bok som man gir til 
en man er spesielt glad i.

Her er et eksempel på enkel 
kjærlighetspoesi fra den lille boka 
fra den lille boka om kjærlighet. Den 
enkle setningen; "Jeg er glad i deg".

"Du får det til å kile i magen hos 
meg

 Hver gang du sier; jeg er glad 
i deg".

 Så spennet er stort og varier-
ende for Anniken Frick.

Glass, Maleri, Keramikk og 
Kjærlighet, kan det finnes bedre 
sommerjobb?

Annicken Frick trives godt med sommerjobben i Galleri Havstad.

Dette søte paret signert 
av keramiker Vigdis 
Wicklund. Mathilde-
skulpturene er alle 
håndlagede og har hver 
sine personlige uttrykk.


