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Härke Konstcentrums ateljéförening, Drejeriet och Östersunds 
Kollektiva Grafikverkstad fyller tillsammans 75 år. Det firar vi 
med en gemensam utställning kallad K.75 på Exercishallen 
Norr, Östersund, 10 november – 2 december 2012.

Här presenterar vi en kort tillbakablick på våra föreningars 
verksamheter samt K.75-utställarnas tidigare verk.

k.75 i samarbete med

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden

K75 Jubileum omslag.indd   1 2012-10-29   12.56.52



lust och kreativitet – tillsammans

när man tillsammans satsar och vågar kasta sig mot nya 
utmaningar i form av drömmar och mål är det lättare om man 
har flera som kan ta emot vid ett fall. i en katalog och en stor 
utställning finns visioner och drömmar. så även i den här. 

För att förklara närmare, Drejeriet firar 25 år, härke konst-
centrums ateljéförening 20 år och Östersunds kollektiva Gra-
fikverkstad 30 år. härke konstcentrum har utställningsrum och 
ateljéer. Östersunds kollektiva Grafikverkstad finns i källaren. 
Drejeriet – en lokal mitt i stadens brus fungerar både som gal-
leri och butik. skälet till att ansluta sig till en förening är många. 
att lyfta fram varandra, hålla i kurser, skaffa nätverk, men ock-
så se varandras kompetens och kunna arrangera utställningar. 
Det kanske är extra viktigt i en ensam och tuff bransch som det 
många gånger är att vara konstnär och konsthantverkare. men 
i de olika föreningarna finns det också en anda av nytänkande 
där bland annat konsthantverk och konst kan mötas på vägen 
mitt emellan som det ofta gör i Drejeriets utställningsrum. 

Det väsentliga är det som skapar lust och kreativitet, inte 

vad vi väljer att sätta för begrepp på uttrycket. konstnärer på 
olika nivåer som möts i skapandet tror jag är ganska unikt för 
de olika föreningarna. att inte låta sig hindras av sociala bar-
riärer utan tillsammans få utvecklas vidare från den plattform 
man befinner sig på och utbyta kunskap i allt från tekniskt kun-
nande och idéer till en utställningsprocess. 

Det kan vara viktigt att göra ett avstamp där man stannar 
upp och begrundar åren som gått för avslut och nystart. Förr 
i tiden belönades flit och trohet inom samma företag med en 
guldklocka. Den kreativa näringen fungerar lite annor lunda. 
mycket bygger på ideellt arbete och att satsa på sitt konstnär-
skap kräver modiga individer. Den här utställningen är kanske 
en metafor för guldklockan, en stor gnistrande utställning där 
visionerna syns av sammanslutningen av starka individer som 
vill ta plats och fira sitt eget arbete och flit. 

utställningen kom att bli en manifestation med 57 utstäl-
lare. tillsammans kan visioner skapas och bli hur storslagna 
som helst!

Linda Petersson, konstnär och konstskribent



härke konstcentrums ateljéFÖreninG 20 år

ateljéFÖreninGen vid härke konstcentrum bildades ganska 
omedelbart efter flytten från konstnärsgården hösten 1992 och 
den första interimsstyrelsen bildades den 15 september samma 
år. Det hade även funnits några ateljéer på konstnärsgården, 
men det förekom inget organiserat samarbete dem emellan. 
De som hade haft ateljéer där flyttade över sin verksamhet till 
härke så snart lokalerna blev iordningställda.

Den byggnad som finns i härke uppfördes på sin tid som ål-
derdomshem åt Frösö köping vars kommunvapen fortfarande 
finns kvar vid byggnadens entré. efter att huset hade tjänat ut 
som ålderdomshem (det hette så på den tiden), fungerade det 
som tillfälliga studentbostäder åt elever vid mitthögskolan. 

tolv atlejéer
så snart beslutet om inrättandet av ett konstcentrum vid härke 
hade fattats, började ombyggnaden av huset. i byggkommit-
tén ingick från konstnärernas sida odd larsson och carl-olof 
tronje. De såg till att lokalerna blev så ändamålsenliga som 

möjligt. Det blev tolv nya ateljéer, några lämpade för keramik 
och andra för måleri och näraliggande tekniker. 

Den första tiden var det ganska stor omsättning på ateljé-
innehavare, men flera av de som var med från början finns fort-
farande kvar på härke. 

till ateljéföreningens uppgifter hör till stor del skötsel av en 
gästbostad och av gemensamma utrymmen. Föreningen har 
även hand om en ateljékö som fördelar ateljéer bland de sö-
kande. 

i huset finns också en utställningslokal som efterhand har 
utvecklats till ett permanent galleri. Förutom detta har fören-
ingen en viss utåtriktad verksamhet som studiebesök av skolor 
och konstföreningar, ibland under olika former av öppet hus 
 eller öppna ateljéer.

sammanfattningsvis så har ateljéföreningen varit bra för 
konstnärerna på härke även om det har medfört en hel del ide-
ellt arbete för konstnärerna.

Lars Nylund
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Drejeriet 25 år

Drejeriet är ett konsthantverkskooperativ där medlemmarna 
är keramiker och konstnärer. var och en formger och produ-
cerar sitt eget konsthantverk. tillsammans driver vi butik och 
galleri på hamngatan 7 i Östersund och i år har vi alltså varit 
verksamma i 25 år sedan starten 1987. År 1990 bildade vi en eko-
nomisk förening.

vi är ett av sexton konsthantverkskooperativ i  sverige som 
har fått verksamhetsbidrag från statens kultur råd. verksam-
hetsbidraget ges bland annat för att stötta koopera tiv att kun-
na ha en bred utställningsverksamhet. vi kan även betala ut en 
utställningsersättning till utställarna. 

sedan starten år 2000 har vi haft ca åtta utställningar per år 
i vårt galleri. De flesta utställare har varit keramiker och glas-
konstnärer från hela sverige. vi har även haft ett antal sam-
lingsutställningar där materialen har varierat. två av våra tidiga 
utställare är Gösta Gräs och signe Persson-melin. 

Galleriverksamheten kräver stort engagemang från med-
lemmarna men ger också mycket tillbaka i form av nya intryck 

och influenser. samtidigt som vi är stolta över vårt eget galleri 
deltar vi själva i utställningar runtom i sverige.

under årens lopp har vi tillsammans drivit två eu-projekt: 
1996 byggde åtta keramiker en vedeldad saltugn ute på härke 
konstcentrum. en månad pågick genomförandet under ledning 
av ugnsbyggare nisse holmström från lidköping. 1999 ägnade 
vi oss åt ett marknadsföringsprojekt som bland annat resulte-
rade i ny logga, vår svartvita folder med personliga visitkort. 

ett antal kurser för yrkesverksamma keramiker har arbetats upp 
och genomförts av våra medlemmar i samarbete med aF kultur. 
exempel är saltglasering med anders Fredholm och raku med ulf 
johansson där kurserna ägt rum på härke konstcentrum.

tretton meDlemmar
Drejeriet har i dag tretton medlemmar: Staffan Alm och Linda 
Svedberg har sina verkstäder i lugnvik.  Annika Persson och Björn 
Dahlström har verkstäder på härke konstcentrum på Frösön. 
Gunhild Åkerblom i hoverberg och Åsa Maria Hedberg i optand 
utanför Östersund. Kerstin Staake har verkstad i Ösabacken, Ås 
och Anniki Andersson i Östersund.

Fem medlemmar säljer på kommission i butiken: Ylwa Eklind, 
askersund. Jakob Danhard, Färila. Jini Hedblom, ljusdal. Frank 
Larsen, Bollnäs. Ilona Benczedi, kågeröd. 

vi arbetar mest med lera som råmaterial men även i glas, gips, 
trä, betong och med grafik. eftersom vi är tretton medlem-
mar som alla har olika uttryckssätt och tekniker så blir det stor 
bredd på vår verksamhet. Bruksgods, offentliga utsmyckningar, 
skulpturer, bilder och kakel är exempel på områden som vi arbe-
tar inom.



utsmyckningar som gjorts av våra medlemmar i Östersund 
är bl a: väggskulptur, fasad Hel igen på Östersunds sjukhus av 
ilona Benczédi. entrén i form av kakelfris Pussel till caféet, Öst-
ersunds sjukhus av Gunhild Åkerblom. 

Folkhälsoinstitutets entré i Östersund, Flätade visioner, träd 
i stengods och glas 9,3 m högt av Åsa maria hedberg. Gjutna 
skulpturer Syskondjur i betong på linnéans förskola, Östersund 
av annika Persson. väggutsmyckning Sommargröna i medicin 

Direkts väntrum, Östersund av kerstin staake. innergården på 
Östersunds sjukhus Trall och Tuva gjord i trä av Björn Dahl-
ström. 

många av våra medlemmar jobbar även kontinuerligt med 
utsmyckningar runt om i sverige

År 2003 fick Drejeriets medlemmar Östersund kulturpris 
samt rotarys kulturpris. som grupp inspirerar och stimulerar vi 
varandra att utvecklas var och en!

Kerstin Staake
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ÖstersunDs 
kollektiva 

GraFikverkstaD 
30 år

allt BÖrjaDe meD en grafikpress och ett antal drivande konst-
närer som ville arbeta med grafik. en av konstnärerna var karin 
Bernholm som intervjuats av anna erlandsson. karin hade ut-
bildat sig i grafiska tekniker och bestämt att det var det hon 
ville jobba med i framtiden. Problemet var att det inte fanns 
någon verkstad.

karin berättar i intervjun med anna: ”en dag tänkte jag: an-
nika Persson har ju en press. så jag ringde upp annika. ”om jag 
lyckas skaffa en lokal, kan du låna ut din press då?” visst. an-
nika tyckte det var ett bra förslag.”

karin fortsätter: ”jag ringde upp till kommunen och sa att vi 
var fem konstnärer som ville starta en kollektiv grafikverkstad. 
har ni nån lämplig lokal? På kommunen svarade en man direkt 
att det fanns en lokal i Brunflo. i Gusta kunde de få hyra övervå-
ningen i ett litet hus. Den var väldigt liten, hade dålig belysning 
och inte alls ändamålsenlig för verksamheten men den var bil-
lig. och det fanns vatten och elektricitet. annika, lars och karin 
åkte ut till Gusta för att inspektera lokalen. De blev överför-

tjusta trots allt. På stående fot bestämde de sig för att hyra.”
lars nylund berättar om fortsättningen av föreningens his-

toria i ”jämten” från 2003 att politikerna i Östersunds kommun 
nu blev mer engagerade i konstnärernas villkor och behov av 
lokaler. efter en studieresa till stockholm började man driva 
frågan om att den s.k. Petterssonska gården skulle bli ateljéer 
och grafikverkstad.

lars fortsätter: ”Fastighetskontoret avrådde från inflyttning. 
konstnärernas entusiasm gick dock inte att hejda och i decem-
ber 1981 flyttade de första konstnärerna in. Grafiken flyttade 
från Gusta i Brunflo in i det mindre boningshuset där det även 
fanns en liten lägenhet för gästande konstnärer. i grafikverk-
stan utökades tryckmöjligheterna genom inköp av en stor do-
meijpress och akvatintrum inreddes i källaren.” På så vis star-
tade Föreningen konstnärsgården i odensala 1982.

karin fortsätter: ”eftersom verksamheten i grafikverkstan nu 
var ganska omfattande, anställdes odd larsson 1991 på halvtid. 
i tjänsten ingick att planera och projektera för en ny kollektiv-
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verkstad ute i före detta härke ålderdomshem på Frösön. när 
det hela förverkligades 1992 separerades verksamheten i två 
enheter, Östersunds kollektiva Grafikverkstad och härke ateljé-
förening. Den övergripande paraplyorganisationen blev härke 
konstcentrum. äntligen hade ett riktigt centrum för konsten 
skapats!” 

nontoxic-certiFieraD verkstaD FÖr mÅnGa tekniker
sedan dess har verksamheten i grafikverkstan bara vuxit. 
idag finns möjlighet att arbeta med flera olika tekniker som 
högtryck, djuptryck, serigrafi och fotopolymer. verkstan har 

anpassats till hälso- och miljövänliga arbetssätt, och är en s.k. 
nontoxic-certifierad verkstad. en workshop med keith howard, 
usa, hölls 2008. han har utvecklat nya, mer miljö- och hälso-
vänliga tekniker inom konstgrafiken. Deltagarna kom från hela 
sverige och två från storbritannien. 

Flera kurser har genomförts under årens lopp, både för med-
lemmar och gästande grafiker.

verkstan har utrustats med hjälp av bidrag från statens kul-
turråd och många medlemmars ideella arbete. idag finns en väl 
fungerande grafikverkstad och många aktiva medlemmar som 
bär upp verksamheten.

Kristina Wrang
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aino näslund  Rödräv, viträv osv  1984. linoleumsnitt 40 x 40 cm.
tryckt i dunkla tryckrummet i källaren på konstnärsgården, odensala.

kersti Grönlund  Hästen  2009. Blandteknik 60 x 60 cm.



agneta isén-malmquist  fornminne  1995. etsning och schablontryck 
21 x 21 cm, med i grafikverkstans Grafikmapp 1995.

anders karlsson  I tunnelbanan  1990-tal. olja/akryl 45 x 50 cm.



anders suneson  Pistören 2011.  akryl på pannå 40 x 50 cm. maja hallén  Dröm  2012. serigrafi 20,5 x 30 cm.



anna erlandsson  Nycirkus  2003. serigrafi 29 x 19 cm. anna olsson  Japaner, japaner  2010. serigrafi 35x50 cm.



annica nordin  På okänd mark  1999. serigrafi 50 x 40 cm.

anna cronheden  2012. serigrafi 29 x 19 cm.

annika thofelt  Florida  2011. oljemålning 50 x 61 cm.



annika Persson Trygg rygg  2010. stengodsskulptur, 15 x 13,5 cm.Bodil halvarson  Det man ser  2000. vatten, glas, näckrosor på rot 
200 x 180 x 60 cm.



anniki andersson  Urtidshus  2012. rakubränd stengods-
lera 43 x 20 cm.

Björn Dahlström  Harlequinkakel  2003. stengods 9,5 x 20 cm.



Britta carlström  Spetsverk  2009 bronsfolie, etsat och patinerat 
30 x 14 x 14 cm.

cathrine johansson  Skog utan skog  2010. serigrafi på plåt 80 x 20 cm.

christina langert  Utsikten  2010. Platsspecifik installation i rum, ram 
med ståltråd som upphängning och blyerts.



elisabeth athle  Maskrosjävel II  2010. Giclée 20,5 x 26,5 cm. ellenor Ågevall  Utan titel  2010. serigrafi 38 x 53 cm.



ewa carlsson  Whaam-Baam, Ma’am  2003. serigrafi 50 x 35 cm.helene Danielsson  Vinternöje  2007. serigrafi.



Gunhild Åkerblom  Rakublomster. 40 x 60 cm.

elisabeth all  Träd  2008. torrnål 26 x 33 cm.

inger jacobsson  Vila  2002. etsning 16 x 18 cm.



Gunnel lundholm  
Lundhagskängorna 2005.  
koppargrafik 30 x 24 cm.

ilona Benczédi  
Drottningens vagn 2008.  
stengods 28 x 30 cm.

ingegärd Pettersson  1993. kartongtryck (pappografi), 
100 x 54 cm.



johanna Bahlenberg  Sittande Hon  2007. serigrafi. jini hedblom. Plexiglas, spegelglas, stengods 180 x 55 cm.



jimmy Dahlberg  ur serien Fri energi  jamtli 2011. hand- och kropps-
formad aluminiumplåt 2000 x 1000 x 1 mm med ”Fri energi”  
ca 106 x 66 x 106 cm.

jakob Danhard  Älgmulemedaljong  
2009. Porslin, sten gods, järn 60x50 cm.

kerstin staake  Knapp  2011.  
stengods, 19 cm i diameter, 
höjd 4 cm, för montering 
på vägg.



katarina Franck Ouppfostrade flickor kommer hur långt som helst 
2007. torrnålsetsning, fotopolymer 60 x 60 cm.

anders norrman  Smoke get in your eyes  2007.  etsning/bland teknik 45 x 35 cm.



kristina Wrang  Birds and leaves. Fotopolymer 37 x 30 cm.kåre henriksson  Att äntligen vinna en ’bokal’...  olja på duk 200 x 200 cm. 



lars nylund  Under stjärnhimlen  2010. olja 30 x 35 cm.

leif nilsson  Glänta  2012. Digital print 85 x 55 cm.

linda svedberg  Burk med dockmössa  2012. keramik/blandteknik, 
ca 20 cm.



madeleine heldorsson  Kon  1980. linoleumsnitt 21 x 21 cm. anki hallqvist  känn in  2008. serigrafi 28 x 31 cm.



* Förväntan *

malinmatilda allberg  Förväntan  2012. video-installation. mari vedin laaksonen  Vagn i ljus, Främmande 4  2010. Giclée Fine 
art 70 x 100 cm.

marja Francén  Ormbunke  2003. etsning 33 x 43 cm.



maria olsson  Simplicity  2008. torrnål 8 x 11 cm.

linda asplund  In harmony  2008. serigrafi/monotypi 50 x 70 cm.



Petra henriksson  2009. Fotopolymer 29 x 41 cm.staffan schönberg  Fridolf vid sjön  2012. träsnitt 40 x 40 cm.



Pernilla cederlund  Kangaroo night 2009. serigrafi 
18 x 27  cm.

staffan alm  Mask  2012. keramik, stengods, engober och oxider, längd 
105 cm.



ylwa eklind  Taggboll. keramik/stengods, ca 25 cm i diameter.odd larsson  Hidden Garden  2008. akryl 60 x 60 cm.



susanne Frunck  Way out West 1  2012. monotypi 50 x 70 cm.

ylva hagerlind  Tre Systrar  2008. Djuptryck 27 x 14 cm.



Åsa jönsson  Förnimmelse  2008, till utställningen ’Det främmande’. serigrafi  
50 x 35 cm.

Åsa maria hedberg  Hideout for Those to Blame – kommentar 
till Migrationsverkets handläggning av asylärenden  2009.  
interaktiv installation i blandteknik (bl a serigrafi och hand-
format porslin) 220 x 100 x 100 cm.
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