
H i s t o r i e n , 	   h e l e 	   h i s t o r i e n 	   	  	   	  	  
	  
I	  starten	  af	  70’erne	  arbejdede	  en	  lille	  initiativgruppe	  bestående	  af	  kunstnerne	  Helge	  Engelbrecht,	  PO	  
Hansen,	  Ib	  Agger,	  Bent	  Lohmann	  og	  Anni	  Jeppesen	  på	  at	  skabe	  et	  fælles	  værksted	  for	  fynske	  
professionelle	  kunstnere.	  De	  ønskede	  et	  værksted	  med	  fælles	  trykkefaciliteter	  og	  inspirerende	  og	  
udviklende	  arbejdsfællesskab.	  	  
	  
Den	  1.	  februar	  1976	  blev	  Fyns	  Grafiske	  Værksted	  indviet	  i	  Hans	  Jensens	  Stræde	  18	  i	  en	  nyopført	  
bygning,	  der	  blev	  stillet	  til	  rådighed	  af	  Odense	  Kommune.	  	  
Økonomisk	  blev	  ideen	  realiseret	  med	  støtte	  fra	  Fyns	  Amt	  og	  Odense	  Kommune.	  Da	  daværende	  
kulturminister	  Niels	  Mathiassen	  besøgte	  det	  nye	  værksted,	  bevilgede	  han	  på	  stående	  fod	  100.000	  
kr.	  til	  køb	  af	  en	  dybtrykspresse.	  	  	  
Værkstedets	  første	  formand	  blev	  Helge	  Engelbrecht	  og	  initiativgruppen	  blev	  bestyrelse	  med	  
repræsentanter	  fra	  Amt	  og	  Kommune.	  Ifølge	  vedtægterne	  skulle	  der	  findes	  en	  tilsynsførende,	  og	  
valget	  faldt	  på	  billedhugger	  og	  grafiker	  Erik	  Aaløkke	  og	  hans	  kone	  Bodil	  Aaløkke.	  Bodil	  blev	  som	  
"kaptajn"	  omdrejningspunktet	  i	  mange	  år,	  indtil	  hun	  besluttede	  at	  stoppe	  i	  2001.	  Hendes	  indsats	  
igennem	  25	  år	  er	  ganske	  uvurderlig.	  
	  
U d v i d e l s e n 	  
Medlemsskaren	  voksede	  og	  dermed	  aktivitetsniveauet.	  Igen	  blev	  der	  lagt	  mange	  fælles	  og	  ulønnede	  
kræfter	  ind	  i	  arbejdet	  og	  endelig	  i	  1997	  kunne	  arkitekt	  Ole	  Kristensen	  indvi	  vores	  nu	  prisbelønnede	  
byggeri.	  120m2	  i	  to	  etager	  blev	  lagt	  til	  det	  det	  gamle	  værksted.	  Den	  nye	  bygning	  gav	  os	  mulighed	  for	  
at	  indrette	  "Grafikken"	  og	  dermed	  få	  et	  ansigt	  mod	  gaden.	  	  
	  
I 	   d a g 	  
Fyns	  Grafiske	  Værksted	  har	  vokset	  sig	  stort	  og	  stærkt.	  Vores	  medlemstal	  er	  på	  300	  professionelt	  
arbejdende	  kunstnere	  fra	  20	  nationer.	  Vi	  har	  store	  udenlandske	  udstillinger,	  små	  interne	  
udstillinger,	  rundvisninger	  og	  kurser	  i	  forskellige	  grafiske	  teknikker.	  Den	  daglige	  leder	  er	  Lene	  
Leveau,	  der	  fungerer	  som	  idé-‐hjælper	  og	  kunstformidler.	  	  
Man	  er	  altid	  velkommen	  til	  at	  kikke	  ind	  for	  at	  se	  udstillingen,	  finde	  gaver	  og	  hvis	  man	  har	  interesse	  i	  
at	  vide	  mere,	  kan	  der	  bestilles	  en	  rundvisning	  med	  demonstration.	  Kontakt	  Lene	  på	  mail:	  
fynsgrafiskevaerksted@gmail.com	  	  
	  

	   	  

	  


