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Vinster höstutlottningen konsthantverk & design 2017! 

Nr Konstnär Objekt/Namn Beskrivning 

1 Pasi Välimaa  Textil Sidenrelief, kvadratisk, tunna handmålade 

sidenremsor ihopsydda, ljusrosa foder, 

turkos, grön och vit 

2 Astrid Keller Skål Valsad rund silverskål, oregelbunden form 

3 Alexander Tallén Figurin  Figurin, självporträtt, en hipster med två 

gulgröna papegojor på axlarna, lutar sig 

mot en palm med grå uppkavlad 

tweedkostym och vit t-shirt, knappar och 

randen längst ner på sockeln guldfärgad, 

stengods 

4 Christoph Finkel Skål Träskål, vågig yta i obehandlad björk 

5 Michel Bussien Objekt Ballonghund gjord av tarmar, kabinett av 

glas och mdf 

6 David Taylor Fat Kvadratiskt fat i silver, ben av svart 

plexiglas, utstansade runda hål, uppvikt 

kant med rundade hörn 

7 Jonathan  

Josefsson 

Matta Tuftad ullmatt i 4 delar, vinröd, brun och 

beige färgställning, gjord av 

grafittikonstnären "Ollio". Att hänga på 

vägg eller lägga på golvet 

8 Färg & Blance Spegel Svart bakad och snörd skinnram med rund 

spegel, "Succession mirror small" 

9 Marie Beckman Objekt Geometrisk form, orange stengodslera 

oglaserad, objektet ändrar färg beroende 

på hur ljuset faller i olika belysningar, 

orange   

10 Magnus Liljedahl Ljusstake Ljusstake inspirerad av 70-tals 

skrivbordslampa med fjädring för ett ljus, 

mässing 

11 Petra Lilja Pläd Sexkantig pläd, hängs med fördel på 

väggen, gjord i flera delar pga de 

komplicerade mönstret, mörkgröna och 

vita toner, på mitten ett öga i en triangel, ull 

12 Nicklas Ejve Halsband Halsband i silver med tunna stående 

ihåliga fyrkanter och två rundlar varav ett 

är låset 

13 Co-Lab Småland - 

Markus 

Emilsson/Camilla 

Objekt "High Bowl" Från utställning "Allt smör i Småland", 

samarbete mellan tre konstnärer, klarglas 
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Carnmo/Carl-Oscar 

Karlsson 

blåst rund låg cylinderform placerad på en 

träplatå i mörkt trä med uppstickande pålar 

14 Elin Hedberg Vas "Den jag aldrig glömmer 

bli" 

Vas i hamrat silver, oregelbunden form, 

synliga hammarslag, även den svarta 

oxiden har fått vara kvar 

15 Elisabeth 

Henriksson 

Objekt "Rum III" Kvadratiskt objekt att hänga på väggen, 

smälta glasstavar, lila och rosa 

16 Hanna Hansdotter Objekt Objekt i glas, svart, rosa och klarglas, som 

är monterade på en kvadrat i spegelglas 

17 Kompaniet Ljusskulptur "Rayray" Vitt neonlysrör på sockel i sten 

18 Reino Björk/Fredrik 

Ingemansson 

Vas Vas i klarglas med svart nitat järnskelett, 

framträdande bubblor i olika storlekar, helt 

ny teknik 

19 Ann Jansson Cylinder Cylinder/puck, högbränt lergods med svart 

engob, vita prickar 

20 Maria Zetterstrand Objekt Kvadratisk bild med vit träram, motiv i 

tunna skira hyvlade bitar vitt vasst porslin, 

ordnade i rader 

21 Märta Mattsson Brosch Brosch av två par cikadorvingar, förstärkta 

med plast och bemålad med beige färg, 

två pins 

22 Myra Mimilitsh-

Grey 

Dubbelfat "Copper split" Dubbelfat i koppar, två ovala former som 

sitter ihop längs ena kortsidan, 

5,5x30x9,5cm 

23 Hanna Hansdotter Vas Generös klargul, glasvas/skulptur, ofärgad 

längst ner, blåst i en svulstig järnform, 

examensarbete Konstfack 

24 Jenny Nordberg Objekt Objekt, rektangulärt, orange "ram" och 

spegelglas i mitten 

25 Simon Klenell Objekt Klot i fattigmanssilver med fot, antydan till 

en näsa 

26 August Happ Bägare 2 st silverbägare, monterade halvädelsten, 

orange och svart 

27 Federica Sala Halsband "Sweet pain" Halsband i rökfärgat glas, rutil, shibuichi, 

stel halsring 

28 Karin Östberg Objekt "Ting igenom 1" Handbyggd kvadratisk skulptur i lergods, 

dubbelglaserad med krypglasyr i blått och 

vitt 
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29 Magdalena Nilsson Tavla 6 plattor i gjuten parian, med motiv av ett 

berg, i svart, vitt och grått. 

30 Magdalena Nilsson Objekt Väggplatta med dekaltryck, grönt tryck mot 

vit bakgrund, keramik 

31 Fredrika Linder Lampa Vit liggande lampa, blåst bubbla med vit 

"virkad" textilsladd 

32 Gunilla Pognant Objekt "Okänd ö IV" Objekt i plexiglas, suddiga kanter och 

blank slipad ovansida, 28 x5 cm 

33 Margit Brundin Objekt "Kotte" Fyrbent svart kottdjur med ögon och fjäll, 

keramik 

34 Jenny Edlund Halsband Halsband med kistlås, träbitar 

gråpigmenterade, pyrit 

35 Ivan Jelinek Objekt "Box with 2 handels" Soppskål med oproportionerligt stora 

hänklar förstärkta med metall, silverglasyr 

på porslin 

36 Kenneth 

Williamsson/Pasi 

Välimaa 

Cylinder Cylinder, drejad av Kenneth och glaserad 

av Pasi, blå toner, keramik 

37 Anna Eggert Objekt "älvans halsband" Glasskulptur för vägg, 38x30 cm, 

ugnsbakat ofärgat glas, ringlade rundlar 

med öppning i mitten 

38 Gunilla Pognant Objekt "Luftängel" Mobil i rosa och blått perforerat plexiglas 

monterad på en vit träsockel, vit lampa, 

28x28x47 cm 

39 Olle Brozen Objekt  Vas i glas, skulptur, vitt graverat överfång, 

matt, graverad med text och blommor, 

svart insida, vågig kant 

40 Jon Olofsson Takkrona 8-armad ljusstake i järn, den var med på 

frimärke 2015 

41 Emil Kjellberg Vas Tre vaser med olika höjd, beige med gröna 

rinningar, keramik 

42 Linda Karlsson Figurin "But why?" Figurin med stor ihålig näsa och öron, 

keramik, rosa, lila melerad 

43 Lisa Wallert Skulptur "Moth" Mal i keramik, mattgrå, att hänga på vägg 

44 Raewyn Walsh Brosch "Rock" Brosch i form av en kantig sten, brunmålad 

resin, rosa undersida, metallnål 

45 Anna Atterling Halsband Halsband i oxiderat silver, hänge med en 

mängd små hål, kulkedja 
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46 Christina Mc 

Taggart 

Armband Armband, med runda länkar och runda 

solida, silver 

47 Gertrude Båge Skål Oval skål med svart kant och glasyr i 

botten i blått, vitt och brunt, påminner om 

celldelning, keramik 

48 Esmé Alexander Glaskupa Glaskupa i klarglas med orange 

pärlemorskimrande knopp och orange kant 

49 Finn Ahlgren Lampa "Nattdjuren" Lampa i form av en tax i återanvänt trä, 

med inbyggd belysning, svart sladd 

50 Kajsa Willner Träask Fyrkantig träask med lock, ojämn struktur, 

svart 

51 Mari-Helene 

Bornhall 

Halsband Stel länk, matt, silver med knopplås 

52 Co-Lab Småland - 

Markus 

Emilsson/Camilla 

Carnmo/Carl-Oscar 

Karlsson 

Skål "Wood Block Bowl 

Silver" 

Skål i glas från utställning "Allt smör i 

Småland", samarbete mellan tre 

konstnärer, rund form med rutigt avtryck, 

försilvrat. OBS! Försilvringen är mycket 

ömtålig, hanteras varsamt! 

53 Lena Jerström Halsband Hänge av infattad rå rubin och turkos sten i 

silver, samt kedja i silver 

54 Beatrice Brovia och 

Nicolas Cheng 

Objekt Svamp att sätta upp på vägg, beslag i 

mässing, svampen gjuten i form av 

marmordamm och färgad, slipad på 

baksidan, bladguld på baksidan 

55 Agnes Fries/Giada 

Yea Montomoli 

Krukor Större och mindre cylinder i porslin, ljusblå 

med asiatiska mörkblå tecken, verktyg 

framtagit av konstnärerna som använts för 

att måla dekoren 

56 Daniel Svahn Pall Pall med handtag och sits i trä, ben i vit 

metall och gul sits 

57 Henriette Ousbäck Textil "Lav V och VIII" Två mindre fyrkantiga broderier i ull och 

bomull, föreställande lavar i gult, grått, vitt, 

monterade i vita träramar 

58 David Taylor Kärl Oglaserat kärl, beige, ocentrerad öppning, 

keramik 

59 Love Ohlin Objekt "Wobj" Urna i mdf, skumplast och rep, resultat av 

en undersökning vad som händer när man 

kombinerar material som skiljer sig 

markant från varandra, svajig 

60 Ivan Jelinek Skålar "Small silver bowls" Tre skålar i porslin med bulor och bucklor 

med silverglasyr 



5 
 

61 Sara Lundkvist Objekt Pyramid, slipat solitt glas, marmorerad i 

rosa och grått 

62 LACC Vas "Silva" Organisk form, glas, halva vasen mörkblå 

och andra halvan ljusare ned till klarglas 

63 Ann-Sofie Gelfius Vas Randig vasform, turkos med svarta ränder, 

stengods 

64 Peter Nylander Burk med lock Rakubränd fyrkantig burk med lock, 

celadongrön glasyr med krackeleringar, 

keramik 

65 Sara Söderberg Lampa Lampa att hänga i fönster, rosa porslin, 

brun ?textilkabel 

66 Dan Leonette Ask Rund ask med rostig ring i lock, rakubränd 

i rostiga färger, lila, rost, turkos m fl, 

keramik 

67 Emil Bertlid Vas Rund grå-svart vas, rökbränd, terra 

sigliata, liten öppning, keramik 

68 Anna Talbot Brosch "Insect brooch" Rundad form, handsågad aluminium, 

sprayad i rosa, vitt och blått, getingar, fäste 

i mässing 4x5x1cm 

69 Pamela Wilsson Brosch Kvadratisk brosch i gammelrosa emalj, 

monterad med kopparram, fäste i silver 

70 Fredrika Linder Ljusstake/Vas Föremål som kan användas till antingen 

ljusstake eller vas, vit och klarglas med 

bubblor 

71 Jonathan  

Josefsson 

Objekt Platt objekt, laserskuret, trären skiva med 

svart tusch, blå plexi bakom, att hänga på 

vägg 

72 

Studio Ek 

Fat Runt platt fat i keramik, mörkgröna och 

svarta toner, kraftig glasyr, keramik 

73 Bissa G Segersson Kanna, spillkum Kanna och spilkum med matt grå glasyr på 

utsidan och vit blank glasyr på insidan, 

keramik 

74 Karin Bengtsson Burk Två burkar med korklock, fyrkantig botten 

och rund öppning, screentryckt dekor, 

beige botten och svart mönster, brun 

naturlera, från Skövde 

75 Sticks and Stones Pall "Cord stool" Svart pall i plywood ihopsydd med svart 

yllegarn 

76 Christien 

Meindertsma 

Lampa "Flax light" Lampa där linet är snott kring en elsladd, 

svart kontak, vit lampsockeln i porslin, 
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endast tänkt för inomhusbruk, en hel 

linskörd köptes in en av konstnär där de 

grövsta delarna på linet blev denna 

replampa, kan hängas eller ligga i en hög 

77 Hubert Hydman Manschettknappar Manschettknappar tredimensionella 

fyrkanter i silver 

78 Gunilla Kihlgren Vas Gul cylinder vas med barockt påklipp 

längst ner, glas, kant? 

79 Peter Nylander Burk med lock Rakubränd rund burk med lock, svart 

skimrande glasyr, keramik 

80 Emil Österholm Figurin Robot i stengods, rund kropp, ögon, mun, 

armar och ben, blank beige glasyr 

81 Kajsa Willner Krok Krok att hänga på vägg i form av 

konstnärens eget öra, gjuten i brons 

82 Kenneth 

Williamsson 

Urna Urna, "Boján", röd stengodslera med 

ljusgul glasyr invändigt, keramik 

83 Kuki 

Constantinescu 

Halsband "Loop" Silverhalsband med flygplan 

84 Magdalena Nilsson Ask Ask med lock, en hög med björnar på 

locket, brun metallglasyr, keramik 

85 Merel Karhof Kudde "Windknitted cushion" Kudde i form av en knut, med läderband 

som visar hur många minuter det tog för 

vindkraftverket att väva den samt datum, 

grå- svartrandig, 2 m lång, 10 cm i 

diameter, merinoull 

86 Anton Martens Brevkniv "Messer" Brevkniv i mässing med handtag i valnöt 

mässing och koppar? 

87 Anna Talbot Brosch "Ornamental brooch" Oval form, handsågad aluminium, sprayad 

i lila, rosa, blått, fäste i mässing, 4x4x1cm 

88 Dan Leonette Ask Fyrkantig ask med ring i lock, rakubränd vit 

med svarta sprickor, keramik 

89 Ann-Sofie Gelfius Skål Rund turkos skål med spräcklig glasyr, 

stengods 

90 Kenneth 

Williamsson 

Kanna Kanna, röd stengodslera med gul glasyr 

invändigt 

91 Karin Andre 

Barowiak 

Objekt "Turdus merula" Koltrast i glasfusing, svart med gul näbb 

och vitt öga, står på en betongsockel 
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92 Anna-Lena Kauppi Glas 4 glas på fot att dricka t ex limoncello ur, 

klarglas fot, kupan i form av en gul citron 

och ett grönt blad   

93 Lena Ljungar Dricksglas 6 dricksglas, en av var färg, bärnsten, 

turkos, grön, lime, rökfärgad och 

morgonrodnad, glas 

94 Future Days Ask "Mater Tenerbrarum" Ask med lock, kantig i mörkblått, keramik 

95 Gertrude Båge Fat Fat, svart undersida och bräm, blå botten, 

keramik 

96 Herman Fogelin Fat Rund djup skål med målad kraftig dekor, 

olika figurer i vitt, blått, orange, keramik 

97 Åsa Lockner Örhängen "Vattenfall" Örhängen för hål i öronen, flera hängande 

kulkedjor, vissa oxiderade och vissa inte, 

silver 

98 Daniel Svahn Kudde "Ystad" Kudde i tovad ull, turkos, vinröd, svart, vit, 

motiv huskropp 

99 Gunilla Kihlgren Dricksglas 8 selterglas, tunna blåsta i form, bubbligt 

mönster  

100 Silo Studio Karaff "Bojito Carafe" Brun karaff med två pipar, blåst i en 

tygform sydd för hand, vilket gör varje 

karaff unik, stygnen blir synliga och 

mönstret från tyget ger avtryck på glaset 

101 Nilla Eneroth Kanna Svart glaskanna med handtag i ljust läder 

med ett kryss sytt med silvertråd 

102 Karin Bengtsson Box Kvadratisk box, screentryckt dekor, svarta 

ränder mot beige botten, svart 

stengodslera 

103 Pamela Wilsson Armband Stickat runt armband i grå plastbelagd 

ståltråd, utan lås 

104 Kenneth 

Williamsson 

Ljusstake Kammarljusstake, keramik, ljusblå glasyr 

för ett ljus med hänkel 

105 Birgitta Rutanen Fat Fyrkantigt keramikfat med kopparfärgad 

rinnig glasyr 

 


