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Vinster höstutlottningen konsthantverk och design 2018! 

Nr Konstnär Objekt/Namn Beskrivning 

1 Fredrik Nielsen Objekt "Purple-Rose on Mint Pitcher", gigantisk 

kanna i glas, grön med rosa rutmönster 

2 Carl Richard 

Söderström 

Objekt Objekt, "Cluster #2", organiska former i brun 

oglaserad lera 

3 Jussi Ojala Objekt "Haarat" En gren i stengods, svartmelerad med 

rinningar i svart och brunt, "Haarat" 

4 Sam Hall Cylinder "XL form 

with black" 

Cylinder, ellipsformad, gråvit botten med 

tecken, måleri och spray, "XL form with 

black", stengods 

5 Tillie Burden Objekt Objekt, "Double Pot Log - Teal" glas, brun 

stubbe med årsringar i blågrön kruka 

6 Katia Colt Cylinder Cylinder, "Leningrads kupoler" från 

utställningen "Årsringar", varje ring är kavlad 

och sedan ihoptummad, stengodslera från 

Fyledalen i Skåne, dubbelglaserad, bruna 

nyanser, blank 

7 Färg & Blance Spegel, "Succession 

mirror small" 

Svart bakad och snörd skinnram med rund 

spegel, "Succession mirror small" 

8 Sunna Jonsdotter Objekt "Glazing and 

broken tiles" 

"Glazing and broken tiles", kavlad vit 

porslinslera, svart och vit glasyr målat på, 

sprickor i leran, vägghängd 

9 Olle Olls Silverskål Rund silverskål med synliga hammarslag på 

insidan, grov oxiderad utsida 

10 Bente Sköttgard Objekt "Purple 

spices #1534 

Objekt, stengods, organiska former, lila, 

"Purple species #1534" 

11 Robert 

Oldergaarden 

Vas"Walking the 

dog" 

"Walking the dog", ariel, inkapslad luft som 

bildar fickor, mönster, orange, rosa, gul, 

klarglas  

12 Nina Westman Vas/Objekt Vas/Objekt, glas, vit vas i glas med 6 

ögonglober med blå pupiller 

13 Jan Brunk Tesil Konformad tesil med behållare i silver, 

handtag i ebenholts 

14 Marianne 

Krumbach 

Objekt Objekt "Vajande blad", glaserat stengods, 

grön,vit 

15 Inger Andersson Objekt Vattenskuret glasobjekt, "Rainbow", flera 

delar sammanfogade, olika färger mellan 
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varje lager vilket resulterar i regnbågens alla 

färger beroende på hur ljuset träffar 

16 Ellen Ehk Åkesson Objekt Objekt, stengods, brutna former, brun, grön 

17 Charlotte Mrani Schatull Schatull "Ive", för tre klockor (el armband), 

flyttbart fack, isbjörk, handtag av valnöt, 

klädd med beige lammnappa 

18 Åsa Lockner Halssmycke Halsband, runda platta svarta onyx, dubbel 

rad med brun rökkvarts och 6 st infattade 

agater, agatdrus i olika färger 

19 Malte Ström Halssmycke Halssmycke med platta ovala silverlänkar, 

borstade 

20 Lene Bödker Objekt "Lutande" Glas, objekt, bärnstensfärgad, blästrad, 

gjuten, "Lutande" 

21 Ulrika Swärd Halssmycke Halssmycke, svart hänge i trä, målad med 

svart linoljefärg, fäste i guld, sydda vita 

sötvattenspärlor nedtill, inspiration från 

Elisabet I:a,  

22 Caroline Lindholm Skål "Rönnbär" Järnskål med lock i utsågat silver med motiv 

av rönnblad/bär, "Rönnbär" 

23 Joanna Günther Vas Kärl i lergods med generösa hänklar, drejad 

kropp och ringlad upptill och nedtill, beige 

och blåmelerad, facetterad kropp, blank 

24 Erika Kristoferson 

Bredberg 

Objekt Grupp om tre föremål i färgat/delvis blästrat 

glas format med tryckluft, stående, rosa och 

svart 

25 Helena Sandström Halssmycke "Fold - gold", halsband i zink med guldringar 

mellan, vikta rundade zinkplåtar 

26 Lars Bergström Kruka Kruka, keramik, saltglaserat, vit och brun, 

den ljusa färgen från porslinsengob 

27 Ingrid Bärnedal Halssmycke Halssmycke, halva delen i plast (polypropen) 

och halva med akvamariner, dubbla lås i 

oxiderat silver, vilket möjliggör att man 

använda det som armband 

28 Eleanor Lakelin Skål Svart skål i redwood, eboniserad i svart. 

"Jag skalar av bark för att avslöja det 

organiska kaos som kan existera i materialet 

självt och som bygger upp lager av textur 

genom snidande och sandblästring. Jag 

använder kärlets form och ytmönster för att 

undersöka lagren och sprickorna mellan 

skapelse och förfall och naturens erosion." 
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29 Charlotte 

Eidenskog 

Objekt "Bortom detta 

I" 

 "Bortom detta I" avlångt objekt i grön glasyr, 

dubbelglaserat, stengods 

30 Anna Kåks Objekt "Fredagsmys" Objekt "Fredagsmys", uppförstorat popcorn, 

vit, guldgul, keramik 

31 Ann Karlholm Objekt Objekt, "A party without cake is just a 

meaning", tårtbit i olika sorters brunt trä, 

monterad på en platta av aluminium samt en 

rödmålad träplatta underst 

32 Yuka Taniai Brosch Brosch, "Tsumugu", grå akryltråd, nylon, stål 

och silver 

33 Ulrika Swärd Ask Ask i mahogny, svart linoljefärg med 

parabolformad topp, broderad med små 

stygn i röd japansk silkestråd 

34 Emma Dahlqvist Lampa Näverlampa i form av ett rör, naturfärgat 

läder som används som tråd, går att trä över 

en lampfot i kork, svart textilsladd 

35 Robert 

Oldergaarden 

Vas Vas i glas, decal graal, konstnären har målat 

en akvarell som överförts till ett material som 

tål höga temperaturer och inkapslats i 

glaset, en kungsfiskare i blått mot beige 

bakgrund  

36 Pernilla Sylwan Armband Armband, silver, stel länk, öppen, med ett 

blad i vardera ändan 

37 Niki Ulfstedt Halssmycke Rund stel silverlänk med hake, hänge i 

infattad turkosgrönt, akrylplast 

38 Malin Grumstedt Jardinjär Stor oval jardinjär, flätverk, dimblå, stengods 

39 Pia Ulfendal Objekt Objekt, "Svamp"  vit papperslera, hatten på 

svamp med lamellerna uppåt, tunna skivor,  

40 Katarina 

Henriksson 

Brosch 

Brosch, "Bladkrans", oxiderat silver 

41 Linda Svedberg Karaff+koppar Karaff i form av en tupp och 5 koppar i form 

av kycklingar, alla har hjul, bruna med svarta 

detaljer, keramik 

42 Anniki Andersson Burk Objekt, "Gröna hund", burk med lock i 

glaserat lergods, grön med svart huvud 

43 Erika Kristoferson 

Bredberg 

Objekt Objekt, klarglas med bubblor, böj, liggande 

44 Sara Lundkvist Objekt Gjutet glasobjekt, melerad cirkel i grönt, grått 

och vitt med svart snöre 
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45 Linn Sjöstedt Objekt Sparris, keramik, två grå nyanser, tre 

ihopbuntade sparrisar med blått band 

46 Kennet Williamsson Cylinder Underfång i gråblått, nedtryckt hals i 

klarglas, färgskalan inspirerad av tidiga 

Disneyfilmer, blåst av Micke Johansson, 

ljusblå 

47 Eva Jonasson Bild "Rot" Textil bild av stubbe, collageteknik samt 

broderi, brun bakgrund och grenar i brunt, 

grönt, rosa och blått 

48 Ellen Ehk Åkesson Objekt "Kingdom 2" Rund kupa i rosa placerad på en oval grön 

platta, keramik 

49 Ann Junsjö Skål Generös skål med platta handtag, 

äggskalsglasyr, turkos med vinröda stänk, 

stengods 

50 Natsumi Kaihara Örhängen Örhängen silver, mässing, nitar 

51 Pamela Wilsson Halssmycke Halsband, stickat i koppartråd, olika gröna 

nyanser och bruna, rader med en knut 

52 Matilda Haritz 

Svenson 

Objekt "Fläta" "Fläta" bränd i vedeldad ugn, objekt i 

stengods, flätad lera på en platta, beigebrun 

53 AnnLouise Nordin Väska Doktorsväska i grått gotländskt fårskinn, 

mässingsbeslag, svart skinnhandtag, 

handgjord på familjeföretag i Nissafors 

54 Cecilia Levy Objekt Objekt, papper, barnskor med snören, vita 

på utsidan och text på insidan och 

undersidan 

55 Åsa Elmstam Spegel, krok Spegel "Samvetet l”, knopp i brons gjuten i 

vax 

56 Marie-Louise 

Hellgren 

Pall Pall, vitoljad björk, fyra ben, "Lilla Snåland", 

facetterad sits, gjord av spillvirke från 

stolarna "Lilla Åland" 

57 Maria Milton 

Loheden  

Vas "Sparkle" "Sparkle" vas i glas, millifiore, guld, lila 

fyrkantig vas med slipad ovansida  

58 Lisbet Forsberg Vas Rakubränd rund vas i keramik, ljusorange, 

tål vatten 

59 Lena Olson Halssmycke Halsband i återanvänd teak, "Aziz", kedja 

med glaspärlor 

60 Catarina Hällzon Halssmycke Långt halsband med stora platta länkar, alla 

länkar i oxiderat silver utom en som är i guld, 

inget lås 
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61 Karin Bengtsson Burk Burk med lock, lergods, screentryckt 

mönster, vit botten och svarta solfjädrar 

62 Suzzie Holler Vaser 2 vaser, gjutna i porslinslera, första gången 

gjutna med vit färg, sedan med blå färg och 

sist med vit färg i gen och sedan ristade så 

den blå färgen kommer fram 

63 Carina Seth 

Andersson 

Vas "Cube" 

Svart glasvas, "Cube" 

64 Christoffer Baudou Möbel "Klabb" Stol med armstöd, "Klabb", inga synliga 

skruvar eller spikat, löstagbar sits, går att 

göra om till bord och till pall, oljad björk, unik 

65 Ulla Gustafsson Mortel Mortel i form as en kub i furu med stöt i 

klarglas 

66 Nina Pärnerteg Koppar Norikomikoppar med handtag, stengods, 5 

st, alla olika mönster med samma 

färgställning, beige, brun och blå, kavlad 

67 Eleonor Boström Tekanna "Old 

faithful" 

Tekanna "Old Faithful", mörkblå, med vita 

prickar, hundhandtag och hundknopp på 

locket, stengods 

68 Fredrik Persson Objekt, ljusstake " 

Idag skiter jag i 

städningen " 

Objekt med ljusstake och fåtölj " Idag skiter 

jag i städningen", vit platta och brun fåtölj, 

stengods 

69 Kennet Williamsson Box Box med mjuka hörn i stengodslera, ljusblå 

med dekor i form av frukter i blått på brun 

stam 

70 Ylva Franzen Objekt Vägghängd platta med screentryck av en 

byggnad, svart, keramik, terracotta 

71 Nahoko Fujimoto Brosch Brosch, polypropylen, papper och magnet, 

går att fälla ihop och bildar då en fjäril 

72 

Mallory Weston 

Brosch "Prismatic 

cactus" 

Lila kaktus inspirerad av neonreklamskyltar, 

titan på förgylld mässing, "Prismatic cactus" 

73 Enriqueta Cepeda Kruka Svart kruka, matt keramik, svart fyrkantig 

sockel 

74 Sophia Wallgren Objekt Tre mindre objekt, vas, flaska, flaska med 

kragar, i stengods, blålila toner  

75 Yasar Aydin Armband Dubbelradig kedja med överdimensionerat 

lås, silver, "Lock" 

76 Katarina 

Henriksson 

Örhängen Örhängen "Okänt ogräs", matt silver, 

bladformiga 
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77 Fredrik Persson Ljusstake Svart liggande bok med vita sidor, med 

hållare för ett ljus, stengods 

78 Charlotta Bellander Objekt Objekt i stengodslera för vägg med 

färgprickar, vitt botten med röda och svarta 

prickar, "Kärlekssnurran" - Hommage till 

Louise Bougeois "The Couple" 

79 Åsa Elmstam Objekt Klädställning i miniatyr, mässing, objekt, 

eller att hänga t ex örhängen på 

80 Lars Bergström Fat Fat, keramik, oglaserad utsida, glaserad 

insida med celadongrön glasyr, dekorerad 

insida med mönster 

81 Emil Berlid Objekt Objekt i form av en pelare, rökbrändt 

stengods, brun, grå vit 

82 

Pernilla Sylwan 

Brosch On-Off knapp infattad i oxiderat silver, 

brosch 

83 Linn Sjöstedt Kruka Svart kruka med svart rem, stengods 

84 Normal Object 

Factory 

Dricksglas 5 dricksglas, klarglas med svarta prickar 

85 Lena Zetterman Objekt "The boxer" Djur i keramik med munkorg, 

terracottafärgad keramik, "The boxer" 

86 Lena Jerström Halssmycke Halssmycke i oxiderat silver, med berlock i 

form av ett hjärta 

87 Sara Lundkvist Skålar Två skålar i försilvrat glas, den mindre 

mörkbrun och den större skimrande rosa 

88 Sven Möller Ljusstake Ljusstake för ett ljus, ihopsatt av olika delar i 

olika former, kornig yta, mörkgrön blank 

glasyr, keramik 

89 Masayoshi Oya Objekt Objekt, drejad form med skrovlig topp, vit, 

sprutglaserad topp i neonorange, keramik 

90 Sara Lundkvist Objekt Sten i uraniumglas, neongrön 

91 Katia Colt Burk Burk med lock, gjuten, lergods, grön 

bakgrund och ljusare grön dekor som 

påminner om maskor eller dna kedjor 

92  Ulla Gustafsson Ljusstakar Ett par ljusstakar i svart glas, för 1 ljus, 

formen påminner om en rund 

sockerkaksform 

93 Anna Broström Ek Muggar Muggar utan handtag, gjutet stengods, beige 

bakgrund med dekor av bubblor, alla olika 

färger 6 st 
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94 Åsa Hallqvist Örhängen "Planet" Örhängen "Planet", blanka med silverkula, 

för hål i öronen 

95 Daniel Wollin Lampa Lampa gjord av en gammal svart kamera på 

stativ 

96 Pamela Wilsson Örhängen Örhängen, vävd del och en rund facetterad 

agat, gråmelerad, för hål i öronen 

97 Kina Björklund Skålar 4 runda skålar, vit blank glasyr, keramik, 

dekorerade element i form av kottliknande 

ornament 

98 Gabriella Höglin Karaff Glaskaraff, brungrön 

99 Ida Möller Ljusstakar Golfbollsljusstakar, ett par, vita, för ett ljus, 

stengods 

100 Anne Junsjö Skålar 3 skålar i grovt chamotterad lera, stengods, 

oglaserad utsida och glaserad insida, grön, 

turkos, vit 

101 Elisabeth Ottebring Skålar 2 beige keramikskålar med dekaler i blått 

102 Ulla Gustafsson Ask Ask med knopplock, grönt glas 

103 Sebastian Peredery Glasunderlägg Glasunderlag av tenn och stenar, "Cosmic 

Coasters" 6 st, återbrukat tenn och gamla 

smycken  

104 Tilda Forsmark Vas 
Vas av delar från en pinnstol, väggskåp och 

en glödlampa 

105 Rikard Palmquist Vas Vas, cylinder, generöst med vit glasyr, beiga 

stengodsleran lyser igenom på vissa ställen 

 


