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Nya medlemmar
50 nya medlemmar har
tillkommit under året
varav 15 män och 35
kvinnor. Flera har sökt
till olika avdelningar
Antal per avdelning:
Trä 		
Metall 		
Betong 		
Brons 		
Monumental
Projektateljén
Textil 		
Screen 		
Grafik 		
Print/Foto
Keramik

19 st
14 st
6 st
6 st
16 st
9 st
16 st
17 st
13 st
18 st
3 st

2019 var ett år med halvfärdiga lokaler, men också ett år med många nya medlemmar. I början av 2019 kom alla elinstallationer på plats, men därefter avbröt Stockholm
Stad Fastighetskontoret allt arbete i lokalerna. Anledning var att de avsatta medlen
då var förbrukade. Det som då återstod var inte bara, men främst, installationer av ett
större antal utsugslösningar. Avsaknaden av dessa har fört med sig att flera verkstäder
inte har kunnat startas upp under året, samt att ett flertal verkstäder inte har kunnat
användas fullt ut eller att de haft en oacceptabel arbetsmiljö.
I och med att Fastighetskontoret lade lokalernas färdigställandet på is, beslutade KKV
och SITE att börja deponera delar av hyran hos Länsstyrelsen, med ambitionen att få
Fastighetskontoret tillbaka till förhandlingsbordet. En advokat anlitades för att förbereda och bistå i förhandlingarna.
Förslag på utsugslösningar
Depositionerna gav inte omedelbart effekt, men under hösten tog förhandlingarna till
slut förnyad fart då Fastighetskontoret begärde in underlag på vad det skulle kosta
att installera nödvändiga utsugslösningar i KKV:s verkstäder. I slutet av året anlitade
därför styrelsen en VVS-konsult för att hjälpa till att ta fram ett ändamålsenligt förslag
på utsugslösningar till samtliga verkstäder. Offerter för utsugslösningarna begärdes
också in från flera företag. Flera verkstadsansvariga bidrog i stor utsträckning till att
ett synnerligt genomarbetat förslag på kort tid kunde tas fram och överlämnas till Fas
tighetskontoret.
Drygt en miljon har deponerats
De sammanlagda depositionerna under året uppgick till drygt 1 miljon kronor. I skrivande stund ser det ut som att en förlikning med Fastighetskontoret är möjlig, som
innebär att installationerna av utsugslösningarna kan påbörjas innan sommaren 2020.
Det är dock viktigt att understryka att Fastighetskontoret ännu inte lämnat några garantier för detta.
De halvfärdiga lokalerna har bidragit till att ett större antal medlemmar efter flyttet
valt att övergå till att bli vilande medlemmar eller att säga upp sina medlemskap. Samtidigt har många nya medlemmar tillkommit under året. Inte mindre än 50 medlemmar
antogs, vilket ingjuter hopp inför framtiden. Antalet medlemmar vid årsskiftet 2019/20
uppgick till 577.
Konstverket 2.0
Konstverket är namnet på KKV:s och SITE:s gemensamma produktionshus på Mårbackagatan 11 i Farsta. Ett samägt aktiebolag – Konstverket Produktionshus i Stockholm AB – bildades 2018. Bolaget har ingått ett 15-årigt hyresavtal med Fastighetskontoret för båda organisationernas räkning.
Bolaget har under året erhållit projektmedel från Kulturrådet för att bygga upp och
etablera det nya produktionshuset. Flera av satsningarna var av metodutvecklande karaktär. Till exempel sjösattes ett nytt produktionsresidens under året där de deltagande

Beviljade stöd och bidrag under 2019:
Kulturförvaltningen Region Stockholm, 2 500 000 kr i Verksamhetsstöd
Kulturförvaltningen Stockholms stad, 700 000 kr i Kulturstöd
Statens kulturråd, 270 000 kr i Utrustningsbidrag
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Det var stor uppslutning av medlemmar på KKV:s första årsmöte i Farsta som hölls den 23 april 2019.

konstnärerna erbjöds husets samlade möjligheter till konstproduktion under sommarmånaderna.
Inför årsmötet våren 2019 utvärderade styrelsen samarbetet och samverkan med
SITE inom ramen för Konstverket. Styrelsen analys presenterades för årsmötet, där
Konstverkets framtida verksamhet debatterades flitigt. Årsmötet tog sedan ett enhälligt
beslut att ställa sig bakom styrelsen ambition att omforma delar av Konstverket, varpå
ett utvecklingsarbete tillsammans med SITE:s styrelse startades upp efter årsmötet.
Målsättningen för detta arbete är att tillvara de nya möjligheter som ett gemensamt,
större och bredare produktionshus kan erbjuda och att samtidigt ge goda möjligheter
för organisationerna att utveckla och stärka sina respektive basverksamheter.
Till årsmötet 2020 kommer styrelsen att berätta mer om Konstverket i sin nya tappning och söka medlemmarnas stöd för att ta arbetet i hamn.

KKV:s styrelse 2019/20
Valda på årsmötet den 23 april 2019.

Konstverkets styrelse 2019/20
Valda på stämman den 28 maj 2019.

Victor Nyberg, ordförande och firmatecknare
Annika Heed, vice ordförande
Jenny Edlund, sekreterare
Mats Aldén, kassör och firmatecknare
Anders Jansson, vice sekreterare
Lars Pettersson, vice kassör
Johanna Heissenberger, suppleant
Ralf Hanicke, suppleant

Ingun Wistedt – KKV, ordförande
Annika Heed – KKV, ordinarie ledamot
Jennie Monié – SITE, ordinarie ledamot
Ranjani Srinivasan – SITE, ordinarie ledamot
Johanna Heissenberger – KKV, suppleant
KKV Stockholms representant
i KKV-Riks styrelse
Ulrika Hembjer

Anställda
Kansliet har under 2019 haft tre deltidsanställda:
Anne Deval, kanslist
Johan Wingestad, verksamhetsledare
Nina Lazaroff, vikarierande kanslist
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KKV Stockholm 50 år
– ett sprakande jubileum!
KKV grundades 1969 på Rosenlundsgatan på Södermalm, som en av landets allra förs
ta kollektivverkstäder av sitt slag. KKV visade sig vara ett vinnande koncept. I dag
finns det omkring 21 systerorganisationer runt om i landet och hitintills har aldrig någon KKV-verkstad gått i konkurs eller lagts ned.
50-årsjubileet firades den 23 november i samarbete med SITE med att allmänheten
bjöds in till öppna ateljéer och verkstäder. Programmet omfattade en lång rad aktiviteter, däribland dansworkshops för barn och unga, en utställning med bilder och texter
från KKV-boken och en konstfilmvisning.
Till kvällen dukades det upp till fest och uppslutningen var mycket stor. Över hundra
medlemmar och deras inbjudna gäster kom för att fira den livskraftiga 50-åringen.
En dignande buffé tillsammans med dansant bulgarisk och romsk folkmusik med
Lele Lele Orchestra, förstärkta med delar av FestiByn, bidrog till den mycket goda
stämningen.
Som om inte detta var nog bjöd också Zirkus Lokomotiv på en färgsprakande eldshow
som avslutades med ett brinnande brandtal till KKV:s ära skrivet av Roland Haeberlein
och Ylva Törnlund. På det hela taget en brakfest värdig en jubilar!

KKV

50 år
Stockholm
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En arbetsgrupp som bestod av Jenny Edlund, Marika Bengtsson, Torbjörn Berg och Annika Heed arbetade för att få till denna härliga fest
som manifesterade att KKV funnits i 50 år!
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Rapporter
från avdelningarna
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Betong
Avdelningsansvarig: Fredrik Holmquist

Jenny Berntsson, ”Gömman”
till förskola i Hägersten.

Iwo Myrin deltog i utställningen
Luontokuva på konsthallen
Kohta i Helsingfors.

Betongavdelningen har haft en bra beläggning under året. En av platserna har hyrts av
Metallavdelningen på grund av platsbrist där.
Under året har en del förbättringar/färdigställande genomförts. Ett våtslipbås har
byggts, två platser med tillgång till vatten och avlopp har färdigställts.
Behovet av tryckluft har nu lösts. Efter en offert från Atlas Copco på en fast trycklufts
anläggning köptes en elektrisk, mobil kompressor (KAESER Mobilair 13 E) för cirka
en tredjedel av kostnaden för en fast anläggning. Kompressorn finns på Betongavdelningen men kan användas av alla i hus H efter bokning i förväg. Under året har bl.a. följande medlemmar arbetat på avdelningen med olika uppdrag/projekt och utställningar:
• Jenny Berntsson, skulpturer till Filtpennans Förskola, Hägersten
• Anders Janson, skulptur
• Simon Anund, utställning, Berg Gallery, Stockholm
• Victor Nyberg, skulptur
• Erik Wennerstrand, skulptur
• Amalia Årfelt, skulptur

Brons
Avdelningsansvariga: Lennart Kjällström, Iwo Myrin och Roland Persson
Installation av storformatskrivaren.

Arbetet med att få till en fungerande bronsverkstad har fortgått sedan vi stängde ner den
gamla verkstaden i april 2018.
Vi hade en arbetsdag med avdelningsmöte den 13 mars. Då fixade vi till vaxrummet
och valde in Roland som tredje avdelningsansvarig. Roland som är en väldigt erfaren
gjutare fick kontakt med Simon Whitfield på Konstfack och ingenjör Esbjörn Lindberg
som undersökte de tekniska lösningar som senare resulterade i ritningar och en offert
från EGO-Vent i Ekerö. Senare var Anders Dahlbeck involverad som konsult inför
bygglovsansökan och kontakter mellan fastighetsägaren och Fastighetskontoret.
2019 är det första och förhoppningsvis enda året på mycket länge i KKV:s historia då
inga bronsgjutningar ägt rum. Vi ser dock ljust på framtiden och hoppas komma igång
under nästkommande år med att smälta brons i vår nya elsmältugn som vi fick bidrag
till från Statens kulturråd 2018.
Trots allt har det arbetats en del i vaxrummet och gjuteriet. Roland Persson har jobbat
med vaxer och former, som han sedan har gjutit på KKV i Göteborg. Dessa arbeten har
resulterat i permanenta offentliga verk i Helsingborg och Tierp.
Print & Foto
Avdelningsansvariga: Åsa Carnelid-Wickman, Patrik Engquist

Föregående sida: Zoltan
Schnierer arbetar med Peter
Svedbergs verk ”Pil”.
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Året inleddes med ett möte om hur köpet av en ny storformatskrivare (Epson Surecolor
SC-P2000)skulle gå till. Vi fick ett utrustningsbidrag för detta inköp av Statens kulturråd. Efter tre offerter beslutades att låta Goecker leverera vår nya skrivare. Skrivaren
anlände i april och det var med stor spänning som vi såg den bäras in och packas upp.
Vi bestämde att alla måste gå en introkurs, oavsett tidigare vana. Introduktionskurser
na började i maj och har hittills lockat 68 medlemmar.
Det har i övrigt varit stor aktivitet på avdelningen med många bokningar under året.

Foton: Joanna THede
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”Janja Forest”, digital print av
Åsa Carnelid-Wickman.

Oskar Ohlson, fotot ”Long gone
pirate islands”.

Verket ”Fragile” av Roland Persson på torget i Mariastaden i Helsingborg.

Jasmin Daryani har arbetat i mörkrummet med utställningen ”The burden of the benefit /The benefit of the burden” till Gallary Steinsland Berliner i Stockholm.
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Kurs i passepartouttillverkning
på grafiken, Cicci Lie och Ellen
Cronholm.

Emmy Dijkstra, design av fyra ljusprojektioner till Museum de Voorde i Zoetermeer, Holland.

Från grafikens kurs i montering
av bilder.

Maj-Lis Andersen, Ulrika Hembjer och Renée Lord var tre av 26 KKV-medlemmar som visade sina
bilder i Grafiska sällskapets galleri under sommaren.

Grafiska verket ”Palmyra” av
Ellen Cronholm, t v, som ställts
ut i Norrköping och t h verket
”Phragmites III” av Maria
Lindström som visat sina bilder
bl.a. i Stockholm och Falun.
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En stor skärmatta har inhandlats i samarbete med Grafikavdelningen och installerats
för gemensamt bruk. Planer för fortsatta förbättringar samt fler kurser pågår. Textil och
Grafik använder också avdelningen för utskrifter av original till tryck.
Exempel på digitala arbeten som gjorts under 2019:
• Åse Marstrander, bilder inför utställning på Grafiska sällskapet mars 2020.
• Åsa Carnelid-Wickman, bilder till utställningen ”Among Forests and Details” på
Susanne Petterson Gallery april 2019, samt inför utställningen ”Close to Forests”
på Jakobsbergs konsthall januari 2020. Bilder inköpta till offentliga platser av Region Västergötland och Region Östergötland, liksom av Järfälla kommun.
• Jakob Ojanen, verk till utställningen ”All the Other Days” på Stene Projects Gallery i Stockholm.
I det analoga fotolabbet har vi haft ett tiotal användare och det har hållits introkurs två
gånger. Planer finns också för kurser i mörkrumsteknikens grunder.
Det finns behov av ytterligare installationer för att labbet ska kunna fungera tillfredsställande. Dessa installationer hoppas vi kommer till stånd under 2020.
Exempel på arbeten i fotolabbet:
• Jasmin Daryani har arbetat i mörkrummet med utställningen ”The burden of the
benefit /The benefit of the burden” visad på bla. Gallary Steinsland Berliner, Stockholm, och en av bilderna var med i SAKs årliga lotteri. Region Gävleborg och
Uppsala kommun har även köpt verk från serien.
• Oskar Ohlson, foto ”Long gone pirate islands” ur ”Islands”, visat på Instituto de
Estudios Fotograficos de Catalunia, Barcelona.

”Dan”, bild av Åse Marstrander
till utställning på Grafiska sällskapet.

Grafik
Avdelningsansvariga: Cissi Lie, Maria Lindström, Ellen Cronholm
Grafikavdelningen var delvis funktionsduglig redan under senhösten 2018 och i januari
2019 kopplades äntligen elen in så att plåtbrännare/ UV-lampa och offsetpress gick att
använda.
Under 2019 har flera välbesökta kurser och workshoppar hållits på avdelningen.
Cicci Lie höll en workshop i Monotypi 20 mars och kursen Torrnål 11 maj. Maria
Lindström höll en kurs i Offsetlito 7-9 juni med fyra deltagare. Ellen Cronholm höll
kursen Montera ditt eget konstverk vid två tillfällen 16/6 och 17/11 med sammanlagt
sju deltagare. Under augusti spelades en podd in på verkstaden tillsammans med Grafikens Hus. Anna Henriksson och Mats Ingemansson från Grafikens Hus träffade Ellen
Cronholm, Maria Lindström och Johan Wingestad. Vi pratade om återuppbyggnaden
av verksamheten i nya lokaler, att verkstaden verkligen är medlemmarnas verkstad och
vikten av att utveckla konstnärers möjligheter för konstproduktion.
Du kan lyssna på podden på: https://www.grafikenshus.se/podcast/
KKV Grafik har under 2019 tillsammans med Johan Wingestad författat ett kapitel
om verkstaden till boken ”Press On” som kom ut i samband med Grafiktriennalen i
januari 2020. Boksläppet ägde rum den 27/2 2020 på Grafiska Sällskapet i Stockholm.
Två medlemsmöten hölls under året; den 29/1 i samband med en verkstadsintroduktion och ett infomöte 24/10 med gemensam städning där 26 medlemmar deltog. Under
2019 har vi fått många nya medlemmar och mot slutet av året var vi 115. Ett antal
introduktionskurser har hållits. Cicci Lie höll i flertalet av dessa under året. Eva Maria
Ern, Maria Lindström och Ellen Cronholm började i slutet av året med samlade introduktionstillfällen en gång per månad vilket ska fortsätta under första halvåret 2020 med
hjälp av Hilda Lindström.
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En podd spelades in på grafik
avdelningen i samarbete med
Grafikens hus.

Glasmarimba tillverkad av
Johan E Andersson. på metallavdelningen

Peter Svedbergs verk ”Pil”
under produktion.
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Vi har haft flera visningar av avdelningen bl.a. för Grafikskolan i Stockholm, Xylon,
Grafiska Sällskapets styrelse, Grafikens Hus och Litografiska Museets Vänner. Flera
visningar av verkstan gjordes under öppet hus den 23/11 och flera medlemmar arbetade; däribland Lil Trulsson, Ellen Cronholm och Örjan Wikström som visade olika
tekniker och bilder.
På initiativ av Renée Lord anordnades en gemensam utställning på Grafiska Sällskapets galleri 2/7-14/7 med grafik från KKV Stockholms medlemmar. Det blev en välbesökt utställning, cirka 500 besökare, där även KKV-boken såldes. Det administrativa
fixades med god uppstyrning av Renée. Flera konstföreningar som Libers konstförening och Konstföreningen Draken besökte utställningen.
Exempel på verk som producerats, visats eller sålts under året:
• Ellen Cronholm, utställning med grafik på Konstforum i Norrköping. Norrköpings
Konstmuseum köpte ett verk ur “Palmyra-serien”.
• Emmy Dijkstra, design av fyra ljusprojektioner till ett museum i Zoetermeer, Holland. Ljusprojektionerna baseras på papperslitografier.
• Eva Maria Ern, tryck som ”Den sista slanten”, ”En avig dag”, ”Hitta sagans stig”
och ”Kyss” har köpts in av Region Stockholm, Örebro, Östergötland, Halland och
Jönköping.
• Maria Lindström, grupputställning ”Någonstans”, Galleri Helle Knudsen, Stockholm, stenlitografier och tryck i blandteknik, ”Vänliga hälsningar Skogen”, Galleri
Hörnan, Falun, separatutställning med verk i stenlitografi och fotopolymer. Tre
tryck inköpta av Region Skåne och ett av Falu kommun.
• Sofie Proos, en artist’s book med grafik, ”The Comet of 1797”, visad bl.a. på Rönnells Antikvariat och ed. art i popup-utställning och i bokform på Konst-ig konstbokhandel. Grafik från boken såld till Region Östergötland och Region Kronoberg.
• Ulrika Hembjer, grafiskt blad inköpt av Västra Götalandsregionen.

Metall
Avdelningsansvarig: Zoltan Schnierer, Ida Idaida
Vi har haft ett avdelningsmöte under året. Till avdelningsansvarig har även Ida Idaida
valts. Ett flertal nya medlemmar har välkomnats till avdelningen.
Arbeten vid avdelningen lider fortfarande av stora hälsorisker på grund av utebliven
processventilation. Efter snart två år i Farsta kan vi tyvärr fortfarande ännu ej erbjuda
medlemmarna en godtagbar arbetsmiljö. Visa därför så stor hänsyn som möjligt till
varandra och begränsa, när det går, onödigt dammigt arbete. Vi ställer höga krav på att
alla städar noga efter sig för att minimera hälsoriskerna.
Under året har en rad arbeten utförts av och till bl.a. nedanstående konstnärer:
• Peter Johansson, utställning Wetterling Gallery
• Frida Fjellman, utsmyckning Uppsala Kommun
• Birgitta Muhr, utsmyckning Knislinge kommun
• Bigert o Bergström, utsmyckning Solsnäckan Norrtälje
• Annika Heed, utställning Görvelns Slott
• Bo Andersson och Annika Heed, utsmyckning, Edsbergs torg
• Johan E Andersson, en glasmarimba till en privat beställare
• Leontine Arvidsson, utsmyckning Hotell Diplomat, Stockholm
• Anders Jansson, utsmyckning Rydebäcksskolan, Helsingborg
• Birgitta Muhr, utställning, Löfsta slott
• Doug and Mike Starn, utställning Wetterling Gallery, Stockholm

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm
”Kyss”, handkolorerad
etsning av Eva Maria Ern.

Full aktivitet på grafikavdelningens kurs i monotypi.
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•
•
•

Peter Svedberg, utsmyckning skola, Ängelholm
Mikael Richter och Karen Froede, utsmyckningar Helsingborg, Västerås
Amanuelabiy Abraham, utställning Jakobsberg Konsthall

Monumental
Avdelningsansvarig: Anne Deval

Skulpturen ”Sunshell” av Bigert
& Bergström på gång i monumentalateljén.

Amalia Årfelts ”Råttan biter sig
själv i svansen” till Skulpturfestivalen i Oxelösund.

Under året har vi fått ett utrustningsbidrag från Statens kulturråd till två portabla punktutsug som nu finns att använda i monumentalateljén.
20 konstnärer har arbetat på avdelningen med större konstverk och gestaltningsuppdrag, däribland:
• Lekplatsbolaget som tillverkade lekskulpturerna ”Hotell och fartyg till Valleby” till
Lasse-Majaparken Valleby i Skogås, Stockholm.
• Ulrika Berge arbetade med fritt hängande stora blomskulpturer i ståltråd och textil.
• Amalia Årfelt gjorde sin stora betongskulptur ”Råttan biter sig själv i svansen” för
Skulpturfestivalen i Oxelösund maj-september 2019.
• Bigert och Bergström gjorde den sju meter höga skulpturen ”Sunshell” till ett bostadsområde i Norrtälje hamn.
• Elisabeth Westerlund arbetade med en utsmyckning till S:t Görans sjukhus i fem
delar/färger, med placering i ett ljusschakt vid nybyggda BB-avdelningen. Material: rostfritt stål och cirka 60 000 glaspärlor.
• Éva Mag skulpterade stora lerfigurer med armeringsjärn till sin utställning på Bonniers konsthall.

Textil & Screen
Avdelningsansvariga: Stefan Uhlinder, Marika S-Bengtsson och Kiki Freese
I enlighet med tidigare plan har Screenavdelningen integrerats med Textilavdelningen,
då tryck med silkscreen används till både textil och papper och samma utrustning behövs. Under året har färdigställandet av avdelningen i Farsta fortsatt, sakta men säkert.
Beskiktningsrummet har färdigställts, ett torkskåp för nybeskiktigade schabloner har
byggts och röd takbelysning ordnats så att man kan utföra ljuskänsliga arbeten. Vår
stora schablonskölj är äntligen uppbyggd och ny högtryckstvätt är installerad så nu är
alla steg i schablontillverkningen på plats!
Färgeriet är fungerande med grytor och färgerimaskiner installerade. Det som återstår
är att förankra centrifugen i golvet.
Det stora som fortfarande återstår för att avdelningen ska vara fullt fungerande är
installering av ventilationen. Detta innebär att vi fortfarande inte kan använda vår fixe
ringsugn, vilket betyder att alternativa fixeringssätt gäller för närvarande. Vissa färger
kan dock fixeras i vanligt torkskåp eller med mangel. Ansökan om bygglov är inskickad
och vi hoppas att det beviljas och att bygget kan komma igång snarast.
Det har tryckts en hel del under året och färgeriet har också använts, både till indigofärgning, kypfärgning och patinering av kläder till teateruppsättningar. Verkstaden
lämpar sig ju bra till patinering av olika slag.
Ett annat mycket intressant projekt som Eric Lindvall bedrivit i textilverkstaden, är
forskning kring att ta fram helt nya material till kläder gjorda av cellulosa. Detta skulle
vända upp och ner på allt vårt tänkande kring sparande och förvarande av kläder, för de
löser upp sig efter en viss tid. Ibland väldigt kort – spännande!
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Verket ”Vårdträd”, 350 cm högt i rostfri plåt, svetsades ihop av Zoltan Schnierer i monumentalverkstaden. Konstnärer: Annika Heed och
Bo Andersson. Vårdträdet står i Edsbergs Centrum, Sollentuna.
Lekplatsbolagets
båt Maja af Valleby
blev till på KKV.
Den är nu utplace
rad i Lasse-Majaparken Valleby i
Skogås, Stockholm.
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”Former republic of Amazonas” av Stefan Uhlinder är en textil där delar av processen har gjorts på KKV, men den är i slutänden en digital
print. Ska hängas upp på Chalmers i Göteborg.

Mona Pedersson i arbete med flera tryck på screen- och textilavdelningen.

Screenavdelningen har fått ett nytt screentryckbord för papper. Det är ett större bord
av bästa kvalitet, ett Bochonow som har införskaffats och installerats med hjälp av utrustningsbidrag från Statens kulturråd. Ett stort intresse har visats från gamla och nya
medlemmar att köra igång verksamheten här.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att avdelningarna ”Textilfärgning och sömnad” och ”Screentryck på textil och papper” har kommit långt med att färdigställdas.
Dock saknas de viktiga komponenterna utsug och ventilation. Det är först när dessa
är på plats som verkstäderna kan användas fullt ut.
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Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Cirka 60 000 glaspärlor i olika färger användes i Elisabeth Westerlunds gestaltningsuppdrag till BB-avdelningen på S:t Görans sjukhus.

Screentrycket ”Ymp” av Marika
S Bengtsson.
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”Sunshell” av Bigert &
Bergström, under arbete.
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