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Vinster vårutlottningen Konsthantverk och Design 2019! 

Nr Konstnär Objekt/Namn Beskrivning 

1 Jin-Sook So Objekt ”Bowl”, skål i bemålat metallnät, vägghängt objekt, 

monterad i plexiglaslåda, turkos, guld. 

2 Kenji Komatsu Objekt Ett hus i trä på styltor, toppigt, vågigt tak med små 

gluggar, 

3 Sara Collier Matta Tovad matta, ull, "The ear - ORB", 160x243, grå 

botten, roströda fält på kortsidorna, rosa band på 

mitten, oval form, vit med svarta ränder, inspirerad 

av afrikanska hårfrisyrer 

4 Helen Hedman Halssmycke Halsband, "Tetra", tetror i silver 

5 Paul Robin 

Söderberg 

Objekt Objekt, "What does it take to pierce a heart?" 

stengods, åtta röda pilar i ett grått ställ 

6 Jin-Sook So Objekt Objekt "Empty box", fyrkantig, stålduk, målad 

orange akrylfärg, guld 

7 Jill Höjeberg Skulptur Skulptur, "Bending stone", gråspräcklig Carrara 

marmor, organisk form  

8 Tillie Burden Objekt Objekt, "Balloon cactus", glas, ljusgrön kaktus med 

gulvit kruka 

9 Hans Ahnlund Skåp Skåp i päronträ med hylla 

10 Anna Lerinder Objekt Bemålad porslinsplatta, randig struktur, svart-gula 

nyanser 

11  Josefine Gäfvert Bonad Väv att hänga på vägg, rutig i brunt, cerise, gult 

och  blått,  ”Det hoppfulla omöjliga”, dubbelväv i ull.  

180 x 140 cm.  

12 Eva Zeatreus Objekt Objekt i stengods, korallinspirerad, beige och lila 

med platinapålägg i topparna 

13 Josefine 

Davidsson 

Halssmycke Halssmycke, silver, ovala halvöppna delar, doserat 

14 Robert 

Oldergaarden 

Vas "Spindelns nät" "Spindelns nät" vas i glas, graal, med spindelnät 

runt hela den runda formen, orange bakgrund med 

svart nät, två korsspindlar med vita kroppar 

15 Märta Mattsson  Brosch Brosch, ”Bruce”,skalbagge, koppar, lack, paua 

snäckskal, guld, stål, monterad på en rund ljus 

turkos platta 

16 Charlotta 

Klingström 

Objekt "Kokkonst", ringlat och byggt objekt i stengodslera, 

vit kastrull med brungrått moln 



2 
 

17 Erik Tidäng Ljusstakar Ett par ljusstakar, järn, olika former, löpare och 

bonde 

18 Liana Pattihis Halssmycke Halssmycke, långt, oxiderade silverkedjor med 

vissa delar i turkos emalj 

19 Tom 

Hedqvist/Kennet 

Williamsson 

Fat 

Runt stort fat, stengods, beige botten med svart 

blank glasyr 

20 Conni Hultberg 

och Hans 

Ahnlund 

Armband + ask Armband av silver med åttkantig dekor av järn och 

handgravyr i oktogonformad ask av sjödränkt björk 

och päronträ, samarbete mellan två konstnärer 

21 Emil Österholm Objekt Objekt, hommage till Rauschenbergs get med 

bildäck, saltglaserat stengods, vedbränd, brungrön 

22 Anna Berglund Objekt Objekt, formen av en terrin, glas, olivin med 

försilvrad insida 

23 Erik Tidäng Kanna Fyrkantig mjölkkanna i silver med trähandtag i 

valnöt  

24 Bevan Takan Vas Rund vas, skogsgrön med stora bubblor, glas 

25 Maria 

Zetterstrand 

Objekt Vit lava i porslinslera, monterad på platta i trälåda, 

"Mellan då och nu" 

26 Petra Bennorf Objekt Runt objekt, urgröpning, porslin, beige med 

gråbrun dekor 

27 Pernilla Sylwan Objekt Objekt "Ogräs", turkost, blad, blåpatinerad koppar 

28 Supawan 

Sihapoom 

Skål Rester av olika sorters leror, tummade löv, brun-

vita, skål, keramik 

29 Niki Ulfstedt Objekt Objekt, "På väg", graverat akrylglas, kraftledningar, 

monterat på svartmålad mdf, vägghängt 

30 Sebastian Schildt Halssmycke "Tassel" "Tassel", tofs i silver med grå ioliter, lång 

ormlänkskedja i silver 

31 Jakob Danhard Urna "Det blåser i skogen", urna med lock prydd av en 

pojke med horn samt diverse figurer, grågrön, 

keramik 

32 Annika 

Pettersson 

Brosch 

Brosch, 3D printad aluminium 

33 Ahlin och 

Lehtonen 

Bricka Bricka med ställning i rostfritt stål "I hönsgården", 

två glasskivor sammansatta med fjädrar emellen, 

häger och öländsk tupp, det undre glaset mjökligt, 

går även att hänga på vägg 
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34 Sofi Gunndstedt Urna Urna i tummad keramik, vit botten med blåmålad 

dekor i form av bl a olika känslostadier 

åskådliggjorda via emoijis 

35 Karolina K 

Erksson 

Objekt "Bäckenskål", stengods, turkos glasyr med inslag 

av grått 

36 Ann Karlholm Ask Ask med lock, runda ljusare prickar på locket, 

vinrödbetsad björk på insidan  

37 Peter 

Hermansson 

Objekt Vas, ljusblå med svarta påklipp, täckt med klarglas, 

arielteknik 

38 Nicklas Ejve Halssmycke Halssmycke, fyrkantiga ljusblå flouriter varvade 

med platta fyrkantiga silverplattor, två runda 

silverdelar varav det ena är låset 

39 Ulla Forsell Flacon Generös flacon med propp, klarglas med vitt 

rutmönster 

40 Karin Roy 

Andersson 

Armband Ett armband i återvunnen plast, plastfjäll, beige, 

knäppning 

41 Erika Kristoferson 

Bredberg 

Objekt Klarglas med inneslutning, två delar, kort stavform 

samt fyrkant 

42 Mats Svensson Kruka Rund kruka, kraftig beige shinoglasyr, grov yta, 

lergods 

43 Michael Wisner Skål "Trapezium donut", skål i svart keramik, inkarvat 

mönster, matt yta 

44 Anna Berglund Objekt Absolut flaska, glas, björkdekor, vit med svarta 

streck 

45 Mia Fkih Mabrouk Objekt "Längtan" Två konvexa väggobjekt "Längtan" i svetsat, slipat 

och patinerat järn 

46 Inger Bergström Bild Svart-vit textil lagt i rundlar på varandra, vit ram, 

genomskinligt glas 

47 Åsa Lindström Kruka Cylinder i keramik, dekal, man spelar fiol, svart, vit, 

guldkant, marinblå insida 

48 Hannes Åström Pall Pall, tre delar ihopmonterade med mässing 

emellan, björk 

49 Jill Johansson Cylinderskålar Tre cylinderskålar med olika mått men med samma 

mönster i olika storlekar, vita och blå blommor, 

porslinslera (385+950+2500)  

50 Elisabeth 

Ottebring 

Vas Vas, "Havstulpan", pastellrosa, gult, högbränt 

lergods 
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51 Masayoshi Oya Fat Generöst runt fat, vit blank glasyr med mörkblå 

stänk, stengods 

52 Yasar Aydin Armband Armand i form av en spik, silver  

53 Carl Malmsten Bänk Nytillverkad bänk, "Visingsö", furu, 90x33,5, höjd 

43 cm 

54 Maria Pohl Fat Ovalt fat på tre ben, blank mörkgrön glasyr på 

insidan, matt marmorerad glasyr på utsidan, grå, 

grön och svart, drejat glaserat stengodsfat, 

screentryckt kant 

55 Robert 

Oldergaarden 

Vas Vas, grönt grundämne som rullats i glittrande grönt 

stoft, klarglas, färgpålägg i grönt och gult som 

kammats i slingor och sedan täcks med ett lager 

klarglas 

56 Johan Röing Objekt Objekt, trä, prisma, malaktitgrön 

57 Ulla Forsell Vas Orange tonande glas, cylinder, glas med 

inneslutna bubblor  

58 Sara Lundqvist Skål Skål, försilvrad insida täckt med klarglas 

59 Gabriella Höglin Vas Vas, rund, vit botten med brunt mönster, glas 

60 Suzzie Holler Skålar 6 skålar/muggar, i olika nyanser, från turkos till vitt, 

porslinslera 

61 Nilla Eneroth Cylinder Två cylindrar i glas, båda med rökfärgad utsida, 

den större med midnattsblå insida, den mindre 

med hallonröd insida 

62 Caroline 

Lindholm 

Örhängen Oxiderade örhängen i silver, vallmokapslar 

63 Fredrik Persson Ask Ask i form av en Karl Johan Svamp, vit skrovlig fot, 

matt brun hat, stengods 

64 Mari Pårup Vas/Kruka Vas/kruka, timglasformad, brun-kopprig glasyr, 

utbuktningar, keramik 

65 Charlotte Mrani Smyckesbricka Smyckesbricka, isbjörk, turkos lamm nappa 

66 Elisabeth 

Ottebring 

Blomkrukor 2 blomkrukor, grön blank ojämn glasyr, rund form 

på fot, högbränt lergods 

67 Mats Svensson Småskålar 4 st ljusblå skålar, chünglasyr, lergods, en träsked 

68 Frank Larsen Urna Urna, rinnig glasyr i lila, turkos och bärnsten, 

keramik 

69 Joel Stuart-Beck Kruka/Vas Kruka med hänklar, vedbrändt stengods, ljusblå 

glasyr 
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70 Åsa Lindström Muggar 4 muggar, dekal, guldkant, olika färg på insidan, 

keramik 

71  Pernilla Sylwan Örhängen Örhängen, brun sötvattenspärla, löv i koppar 

72 Sofia Björkman Manschettknappar Ett par manschettknappar i silver, rektangulära, rå 

rispig yta 

73 Marika Beutler Ljusstake Ljusstake prydd med en vit fågel med grön 

ljushållare, lergods 

74 Nilla Eneroth Krukor Två runda glaskrukor med fat, glas,  korallröda 

75 Gunilla Kihlgren Vas Cylinder, glas, vas, mörkgrå med påklipp i silver 

vid foten 

76 Susanne Ahlberg Objekt Klot, rosa, trassel i glas 

77 Steven Jones Ask Ask med lock, oval, ränder, saltglaserad, mörkblå, 

stengods 

78 Hanna Liljenberg Örhängen Ett par örhängen i papper, pastellila 

79 Ann-Sofie Gelfius Skål Tunn, rund turkos skål i stengods 

80 Sebastian Schildt Skulptur Skulptur, liggande lejoninna i borstat stål 

81 Bevan Takan Dricksglas Sexkantiga dricksglas, i olika blå toner, glas, 6 st 

82 Frank Larsen Karaff Karaff i blått och brunt med rinningar, keramik 

83 Malin Grumstedt Kruka Oval gallerkruka, stengods, melerad i lila och grönt 

84 Marika Beutler Objekt Objekt, sittande hare, matt beige och brun yta, 

stengods 

85 Mari Pårup Ask Oval ask med lock, fågel på locket, keramik, grön-

beige 

86 Ann Junsjö Skål Turkos keramikskål med ränder i godset 

87 Kerstin Biuw Fat Två kvadratiska fat i keramik, retromönster i vitt 

och blått 

88 Maria Pohl Ask Oval ask med lock, keramik, rakubränd, skogsgrön 

med svarta detaljer 

89 Åsa Jungnelius Dricksglas 6 st dricksglas, skapade efter Åsas hand, klarglas 

med sprickor. 

90 Mats Svensson Kruka/Vas Fyrkantig kruka/vas, lergods, ljusblå chünglasyr 

91 Åsa Falkenbert Spilkum Vit spilkum med vridna hänklar, lergods, blank 

glasyr 
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92 Ulla Gustavsson Kanna   Kanna med två pipar, klarglas, tunn, i form av ett 

människohjärta 

93 Stina Neander Muggar 4 muggar, drejade, porslinslera, ljusblå med dekor i 

oxblodsglasyr, vedbrända 

94 Pamela Wilsson Örhängen Örhängen, vävd del, rund facetterad agat, stål, 

gråmelerad, för hål i öronen 

95 Gabriella Höglin Karaff Glaskaraff, brungrön 

96 Steven Jones Kanna och sockerask Ask med lock, fyrkantig med rundade hörn, streck, 

saltglaserat, mörkblå och mjölkkanna, nedre del 

grön, övre mörkblå, saltglaserat stengods  

97 Pamela Wilsson Armband Stickat runt armband i grå plastbelagd ståltråd, att 

trä på 

98 Nilla Eneroth Cylinder Cylinder i glas, orange utsida, midnattsblå insida 

99 Fredrik Persson Fat Fat på fot, svart övre del, vit nedre del, grov 

chamottelera 

100 Malin Grumstedt Skål Matt turkos glasyr, genombruten dekor, oval skål, 

lergods 

101 Tove Knuts Smycke Molekyl, smycke med magnet i försilvrat stål, kan 

användas som brosch, armband eller ring 

102 Karin Nyström Kruka Kruka, lergods, fyra fötter, vita och gröna blommor 

och blad, skirt mönster 

103 Ulla Gustafsson Ask Ask med knopplock, grönt glas 

104 Sebastian 

Peredery 

Glasunderlägg Glasunderlag av tenn och stenar, "Cosmic 

Coasters" 6 st, återbrukat tenn och gamla smycken  

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

glödlampa 

 


