
Vinster höstutlottningen konsthantverk 2016! 

Nr Konstnär Objekt/Namn Beskrivning 

1 Olle Olls Skål Tvillingskål i silver, tydliga hammarslag 

2 Mats Theselius 

 

Stol "Bruno” 

 

Stol med mörkbrun skinnklädsel och stomme i 

krom 

3 Conni Hultberg Halssmycke, 

”Silverblomma” Stel, rund halsring med utskuret kantmönster 

4 Michal Fargo 

 

Vas ”Etude” 

 

Svart vas i porslin, gjord med former i skumgummi 

som bränts bort 

5 Karolina K Eriksson Skulptur Skulptur i vitt lergods, gjord i textil form, 

korallformad, flera lager 

6 Åsa Fröjd Objekt Inramad turkos påfågel i vit ram, påfågelmönstrad 

halv kopp med handtag i lergods, mönstret 

fortsätter i akvarellfärg och guldtråd 

7 Jonas Rooth Skål "Horn-basket" Åttaarmad skål i glas och bomullstråd, grå-melerad 

8 Reino Björk Vas Grön vas i glas, murinoteknik, svart, gul, grönt 

mönster, rund 

9 Fredrik 

Ingemansson/Reino 

Björk 

Vas Svart vas i glas, med klarglas i olika nivåer 

10 Pascal Oudet Objekt ”Craterellus” 

 

Trattformat objekt, ek, mörkbrunt, svarvat, endast 

ett tunt lager kvar av trädets fibrer, mörkbrun med 

ljusare kant 

11 Jill Höjeberg Skulptur "Bending 

Stone" 

Skulptur, organisk form, vit Carrara marmor, sockel 

ingår 

12 Magdalena Nilsson 

 

Tavlor, 

"Appeninnerna 

Apollo 15" 

11 plattor i gjutet porslin som visar en månlandning 

i svart, vitt och grått. 

13 Jussi Ojala Objekt, ”Klyka” Grenar formade i hänkelpress, stengodslera med 

lergodsengob, glasyrer med metalloxider, ved- och 

benaska 

14 Gunilla Maria 

Åkesson 

Cylinder Vit cylinder i högbränt lergods, med gula och beige 

rinningar 

15 Catarina Hällzon Smycke Halsband med hängen i vitt porslin på silverkedja, 

lås med två ringar man trär i varandra, enradigt 

bak och treradigt fram 



16 Ellen Ehk Åkesson 

 

Skål "Moss #2" 

 

Skål i tunt lergods, grön porig utsida och svart 

insida, liggande, bullig form 

17 Karin Bengtson Cylinder Kavlad och handbyggd cylinder i lergods, 

engoberat mönster och klar glasyr, bruna och grå 

toner 

18 Malte Ström Smycke Halsband i silver, vartannat större och mindre rör 

19 Färg & Blanche Stol, ”Fab” Modern pinnstol, svart, löstagbar ryggklädsel, 

quiltad gråmelerad textil som ryggstöd med 

ryggsida i svart skinn 

20 Ann Jansson Cylinder Svart solid cylinder med prickar i vitt mönster 

21 Hedwig 

Westermark 

Smycke Halsband, kulkedja med grön fyrkantig infattad 

facetterad sten, lime citrin 

22 August Sörenson Lampa "Öde Ö 

lampa" 

Lampa i brun keramik, textil beige skärm med 

bollfransar 

23 Simon Holm 

 

 

Objekt Råämne i blyhaltig kristall från Orrefors, 

obeliskliknande form på trekantig bas, olivslipad, 

står fint i ett soligt fönster 

24 Sven Möller Objekt 

"Nötväckegrotta" 

Objekt i keramik med döskallemönster på toppen, 

mörkgrön kraftig glasyr 

25 Anna-Lena Kauppi 

 

Objekt, ”Sålåda” 

 

Gammal brun sockerlåda i trä, vårgröna, organiska 

glasformer, lampa, svart sladd 

26 Anna Berglund Objekt Två svarta glasdroppar fastsatta i varsin gul slang 

27 Morgan Persson Vas Platt vas i glas, spräcklig, blått och grått 

28 Lisa Björke  

 

 

Brosch 

Brosch, formen av ett rör, koppar med grå lack, 

elektroformning, konstnären inspirerad av gamla 

kopparrör då hennes pappa är rörmokare 

29 Emma Nilsson Objekt "Inkluderad 

mitt" 

Objekt, "Inkluderad mitt", rakubränt lergods, trä, 

svart fyrkant med många runda svarta stavar med 

brun topp 

30 Pia Anliot Krans Krans i keramik bestående av många rundkupade 

delar, rosa-lila utsida med vita stänk, insida i grönt, 

blått, rött och orange 

31 Jill Höjeberg Objekt Endimensionell vägghängd skulptur, rund form, 

svart järn 



32 Becky Bliss Smycke ”Out of the 

shadows” 

 

 

Två bemålade rektangulära former i oxiderad 

koppar med svart tråd, den bakre formen är vit och 

den främre är gulgrön 

33 Ellen Ehk Åkesson Objekt "Kingdom 2" Rund kupa i grönt, placerad på en oval rosa platta, 

keramik 

34 Carl Syrén Objekt "Carbon Craft 

glas nr 6” 

Bulligt objekt i klarglas med gråsvarta 

kolfibertrådar, vävda i Borås som har gjort att 

glaset blivit bubbligt 

35 Ole Morten Rokram Kanna "Oil can 

Series 2016 n 588" 

Trebent kanna i porslin, dekoration undertill med 

avtryck av havssnäckor, ljus terracottafärgad, 

knopp av svart filter, svarta bensinslangar som 

handtag 

36 David Taylor Objekt Objekt i råbetong blandat med koppar och glas i 

olika runda lager 

37 Hans Ahnlund Skål 9-sidig skål i trä 

38 Anna Karlholm Vaser Två fyrkantiga vaser med utsågat mönster, ljust trä 

med insats i glas 

39 Karolina K Eriksson Ljusstake Turkos trearmad ljusstake med plats för 4 ljus, 

keramik 

40 

Hanna Hansdotter Vas 

Lila vas i glas, blåst med underfång i en form med 

nät 

41 

Morgan Persson 

Vas Vit glasvas med vitt underfång, rullad i blandade 

pulverfärger för att få fram marmormönster 

42 

Noam Dover Vas 

Svart glasvas med underfång, blåst i en 

egentillverkad glasform 

43 

Matilda Kästel 

Objekt, "Lemonade 

Springs 1 och 2" Två berg i glas, gula 

44 Elin Sundström Kärl Stängt kärl i stengods med beige-grå 

lergodsengob,  

45 Lisbeth Forsberg Kruka Rakubränd oval kruka, keramik, turkos med 

intryckta prickar, koppartonad insida 

46 Malin Grumstedt Cylinder Cylinder, porslin, ljusbeige bakgrund med ljusblå 

prickar 

47 Gabriella Höglin Flaska Limefärgad flaska med gröna påklipp samt propp 

med gula påklipp 

48 
Ann-Louise 

Figurin 
Figurin i porslinslera, gröna kålhuvuden på en 



Gustavsson fyrkantig vit platta 

49 Petra Thorgren Objekt Gjutet blått glas, tallrik med bestick  

50 Anne-Louise 

Mässing 

Skål 

"Dekonstruktion" 

Linoljebränt järn, vit och blå med ristningar, rund 

botten 

51 Elisabeth Billander Tavla Vit emaljtavla med hus, mörkare konturer 

52 Niklas Ejve Smycke 

"Vågbrytare" 

Silverarmband med fyrkantiga silverkuber 

53 Debbie Adamson Smycke 

”Accumulations of 

plastic matters 2016” 

Brosch, påminner om en fullmåne, platt, gjord av 

plast, koppar och stål med kratrar, vita och grå 

toner 

54 

Carl Forsberg Tallrikar 

Runda mattallrikar i olika beige, gröna, grå toner, 

keramik 

55 Linn Sjöstedt Cylinder/Kruka Beige cylinder med gula spännband, stengods 

56 Ann Jansson Cylinder Vit solid cylinder med subtila fyrkanter, stengods 

57 Stefan Andersson Skål Rund skål, keramik, med gul utsida och vit insida 

58 Ulla Forsell Skål Blågrå skål, glas, med mörkare bräm 

59 Anna Berglund Burk med lock Formblåst glasburk i underfång, friblåst, lock i 

optik, brun cylinder och turkost lock 

60 Catarina 

Mårtensson 

Kärl Ovalt kärl i blått och grått, med ristade ränder, 

stengods 

61 Catarina 

Mårtensson 

Kruka Oval stengodskruka med turkos insida och grå 

ristad utsida 

62 Simon Key Bertman Textil "Gradient grey 

wool" 

Pläd, ylle, svart, vit och grå i graderande mönster 

63 Esmé Alexander Vas Kalebassformad vas i klarglas 

64 Fredrik Persson Ljusstake Svart liggande bok med vita sidor, med hållare för 

ett ljus, stengods 

65 Frank Larsen Vas Vedbränd vas, klassisk vasform, beige, brun, 

keramik 

66 Anett Florén Urna Urna med hänklar, turkosgrå, oval med olika 

tryckta mönster, stengods 

67 Masayoshi Oya Cylindrar Två cylindrar i porslin, olika höjd och bredd. Halva 

cylindern beige och andra halvan kopparglasyr 

med rinningar 

68 Sam Stigsson Fågelbad Fågelbad i betong i form av en snäcka 



69 Fredrik Persson Skulptur Organisk trefotsform, lergods, vit och grå, sträv yta, 

keramik 

70 Ann-Sofie Gelfius Vattenkanna Svart vattenkanna i stengods 

71 Eva Szentivanyi Ljusstakar Två fyrkantiga ljusstakar i keramik, skimrande 

lilasvarta 

72 Matilda Kästel Burk Blå rund glasburk med lock, tennkvist i locket 

73 Linda Ljunggren Fat Fyra stycken fyrkantiga fat med olika kvadratiska 

mönster, svart, beige, stengods 

74 Malin Grumstedt Fat Runt fat med gröna näckrosblad mot blått 

vattenyta, porslin 

75 Maria Kristofferson Fat Ovalt randigt fat i lergods, beige botten med svarta 

streck, lergods 

76 Eva Göransson Fat Runt fat med bräm, påminner om en mutter, vit, 

keramik 

77 Bevan Takan Vas, "Bowl" Blå vas, glas, liggande med bucklig, ojämn form 

78 Simon Key Bertman Textil "Two side 

gradient yellow and 

green" 

Två kvadratiska bomullskuddar, ena sidan grå och 

den andra grön och gul, 45x45cm, dunfyllda 

innerkuddar 

79 Kerstin Strömberg Muggar 6 muggar i stengods med hänkel, landskap i 

orange, blått, grönt och brunt 

80 Suzzie Holler Koppar 6 st marmorerade koppar i mörkblått och vitt, 

keramik 

81 Anne-Louise 

Mässing 

Brosch, 

"Destruktion" 

Kantig brosch i järn och grön och vit sprayfärg med 

ristningar 

82 Carl August 

Sandgren 

Tekanna Tekanna i porslin, gjuten, maximalistisk, vit, med 

rosa och gult lock och pip 

83 Marie-Helene 

Bornhall 

Ljusstake Ljusstake med hopsvetsade kopparrör, för fyra ljus 

84 Nilla Eneroth Termos Grå glastermos med propp i trä och mugg/lock i 

glas 

85 Ulla Gustafsson Glaskupa Glaskupa med knopp av sten, bottenplatta i grått 

glas 

86 

Christina Roos Objekt 

Barock bordsuppsättning i vitt stengods med bl a 

olika frukter i brunt, rosa och gult, stengods 

87 Frida Runnquist 

Larsson 

Fat Runt fat i lergods med randigt bräm, vit 



88 Gabriella Höglin Glas 6 st dricksglas med ränder i olika grönbruna toner, 

glas 

89 Christina Dias 

 

Smycke, ”All that 

Glitters” 

Kopparfärgad brosch i silikon med avtryck av en 

ädelsten, en pin 

90 Gill Marshall Smycke Halsband i svart veckat gummi och muttrar 

91 Elisabeth Billander Kruka Svart rund kruka med ojämn yta 

92 Eleonor Boström Objekt Två hundar i beige keramik, med svarta detaljer, 

den ena med funktion nåldyna, med ljusbrun 

sammet på huvudet och den andra hållare för 

trådrulle, nåldyna i svart sammet på huvudet 

93 Åsa Falkenbert Fat Generöst runt beige fat med hänklar, keramik 

94 Frank Larsen Burkar 2 rakubrända burkar med lock, en svart, grönt lock 

med blå insida, den andra är brun med gul insida, 

keramik 

95 Hanna Hansdotter Smyckesfat Smyckesfat i melerat glas, rosa, lila, svart, orange 

och vitt, påminner om engelsk konfekt 

96 
Eva Stephenson-

Möller 

 

Väv 

 

 

Endimensionell vägghängd kub i blått, grönt och 

lila, yllegarn 

97 Linn Sjöstedt Vas Vit vas i keramik med turkos dekor, streck och 

stänk 

98 Rikard Palmquist Kannor Två kannor till förslagsvis mjölk och grädde, vita i 

stengods med pip 

99 Ann-Sofie Gelfius Kanna   Grå kanna med kraftig hänkel, stengods 

100 Heidi Hirengen 

Fischer 

Burk Vit burk med lock, dekor bestående av tuppar, 

fjärilar, blommor, pärlor mm, keramik 

101 Malin Grumstedt Skål Rund, rosa skål i porslin 

102 Kina Björklund Skål Vit rund skål med hänklar, keramik 

103 Heidi Hirengen 

Fischer 

Skål Vit skål med dekor, gröna blad och fjärilar, keramik 

104 Nilla Eneroth Citruspress Citruspress i gult glas 

105 

Tabea Reuleche Smycke 

Brosch i trä, intarsia i olika träslag och turkos 

målad kant, fästs med pin i metall 

 


