
Norske Kunsthåndverkeres ærespris 2015 til Eyvind 

Hermansen  

Kunsthåndverker Eyvind Hermansen tildeles Norske Kunsthåndverkeres 

Ærespris for 2015. NKs Ærespris er en anerkjennelse for uegennyttig innstas 

til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkernes 

samfunnsmessige betydning.  

NKs Ærespris er på 50 000 kroner. Styret begrunner tildelingen slik: 

Vi lever i en tid da det blir mer og mer vanlig å bare se seg selv, ikke hverandre. Grundighet 

og alvor blir det mindre av, perspektivene kortere. Uegennyttig arbeid er å arbeide uten 

baktanker, noe som nesten er blitt «verneverdige» kvaliteter. Gjennom et helt liv jobbes det 

for det faget vårt representerer. Tilstedeværelse og kontinuitet i verkstedet, glede av å skape i 

materialet. Verdier som lojalitet, trofasthet er der. Fellesskapet med andre gir styrke og tro 

på det vi gjør. Denne holdningen var det som etablerte Norske Kunsthåndverkere som 

organisasjon for 40 år siden. Eyvind Hermansen innehar alle disse kvalitetene. 

Eyvind Hermansen har vært keramiker i 38 år. Han har sin utdanning fra 

Kunsthåndverkskolen i Bergen, og har hatt eget verksted siden 1977. Han bor og arbeider på 

Sandøya utenfor Tvedestrand. Han har nærhet til publikum, er mye på verkstedet, deltar i 

kunstskolen for barn, er på utstillinger og diverse kulturaktiviteter i Agder-fylkene. Eyvind er 

ofte brukt som innleder og foredragsholder på seminarer og andre kulturelle begivenheter. 

Han overrasker med nye innfallsvinkler, er utradisjonell og morsom. Eyvind har stor tro på 

medlemmene i regionen, og han har jobbet for at vi skal bli enda mer synlige hos publikum, 

kommuner og fylkeskommuner. 

NK Sør-Norge har jevnlig arrangert utstillinger for medlemmene. Siste utstilling var et felles 

samarbeid med Næs Jernverksmuseum, som var et stort løft med utstilling på museet og to 

workshops i forkant med eldre støperihåndverkere. Eyvind var mange ganger på museet for å 

legge til rette for medlemmene. Det hele ble en stor opplevelse for alle som deltok. Styret 

fortsetter samarbeidet med Næs Jernverksmuseum. 

Eyvind ser hvor viktig det er å fronte faget gjennom fagpolitisk arbeid. Han har hatt 

fagpolitiske verv i 28 år! Han har blant annet vært lokallags- og regionleder i 12 år, 

styreleder og styremedlem i Agder kunstnersenter i åtte år og styremedlem i NK sentralt i seks 

år. Han var blant annet med på å opprette NKs regioner. Som regionleder var han med å 

planlegge og arrangere seminarene «Kunsthåndverk, hva nå?», «Slump» og «Leirekunsten». 

Eyvind ble i 2012 valgt som styreleder i Galleri Villvin AS og Villvin Kunsthåndverksmarked i 

Risør. Styret i NK Sør-Norge opplevde ham som en morsom og interessert styreleder, som 

gjerne tok en debatt. Han er fortsatt til stede for medlemmene i regionen. 

Eyvind Hermansen gjør et uvurderlig arbeid for faget og fellesskapet i NK. Vi er stolte av 

Eyvind, og mener han fortjener anerkjennelse for sitt virke. Det er derfor med stor glede vi 

overrekker Eyvind Hermansen Norske Kunsthåndverkeres ærespris for 2015. 

Det er styret i NK som deler ut prisen på bakgrunn av forslag fra NKs regioner eller 

enkeltmedlemmer. Prisen deles ut på Norske Kunsthåndverkeres landsmøte 29. mai på 

Klækken hotell på Hønefoss. 



Tidligere prisvinnere er Yngvild Fagerheim, 1999, Gro Jessen, 2000, Ingrid Juel Moe, 2001, 

Astrid Randem, 2002, Rolf Hansen, 2003, Konrad Mehus, 2004, Nina Malterud, 2005, Gina 

Giertsen, 2007, Torbjørn Kvasbø, 2009, Aslaug Juliussen, 2011, og Jorunn Veiteberg, 2013. 
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