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1. Teservis i stengods ”Blåsling”, Tekanna (rymmer 2,6L), mjölkkanna och 4 koppar 

Konstnär: Åsa Eriksson 

Sedan 1999 är hon yrkesverksam keramiker och arbetar i egen verkstad. Det praktiska 

arbetet med lera, glasering och bränning både ger idéer och begränsar och ger motstånd 

och är en av många inspirationskällor. Mestadels drejar hon sin produktion men gör 

också gipsformar som hon gjuter i och även en kavel ingår i verkstadsutrustningen. 

Vanligtvis väljer hon stengods som material, speciellt till bruksföremål. Hon är bosatt i 

Gävle och har sin verkstad på Laxön i Älvkarleby. Utbildning: Gävle konstskola 1991-1993 

Konstfack keramik och glas MFA 1994-1998 Medlem i Konsthantverkscentrum KHVC och i 

Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare KIF. 

Inköpsställe; I konstnärens ateljé, Laxön, Älvkarleby, NordUppland 

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter 

 

 

 

2. Glasfat ” Spirande vår ”  diameter 45 cm 

Glaskonstnär Susanne von Mentzer Andersson 

Susanne har varit yrkesverksam inom medicinsk forskning i närmare 30 år, men har alltid 

varit kreativ och utvecklat sitt konstnärskap. Hon har sedan 2012 utbildat sig inom 

glaskonsten, dels på Kosta Boda och hos Karin Hassle på Söder i Stockholm. Susanne har 

sedan 2015 byggt upp sin egen ateljé och verkstad på Öland. Hon har haft utställningar i 

Stockholm, Södertälje och Mörbylånga. Nu ställer hon ut på sitt eget galleri ”Galleri 

Brygghuset, Stora Frö på Öland. Facebook/Galleri Brygghuset.  

Inköpt: Direkt av konstnären under utställningen  

Inköpare: Rimma Axelsson 

 

 

 

3. Glaskonst ” Röd/Red Rim pokal ” stl. Höjd 305 mm Bredd 155 mm/ Signerad. 

Glaskonstnär/ Skulptör /Formgivare Bertil Vallien 

B Vallien född 1938.Utbildad på konstfack och University of Southern California. 

Representerad vid bl.a Nationalmuseum, Röhsska museet och Kalmar konstmuseum och 

så många utställningar som inte kan tas upp här. Både nationellt och internationellt. 

Detta glas är en del som en hyllning till hantverket och den inneboende skönheten till 

glaset. Vallien är fortfarande verksam vid 82 års ålder. 

Inköpsställe: Kosta Boda AB 

Inköpare: Gunilla Frank Norén 
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4. Akvarell och akvarellkrita ”Lofoten”, storlek ca 40x30 cm 

Konstnär: Gunborg Karlsson 

Från 1993 deltagit i målarkurer under ledning av Ria, Roes, Arne Isaksson, Georg Suttner, 

Arne Fredriksson, Anders Wallin, Göran Rydén och Kevin Sommer. 

1992-1993 Kurs i grafisk form inom idé, bild och design vid Forsbergs skola, Stockholm 

Sedan 1992 deltagit i utställningar främst i Oxelösund, Nyköping och galleri Agueli, 

Stockholm. Medlem i KKV- Sörmland och Nordiska akvarellsällskapet 

Driver Sävo konstbod sedan 1998. 

Inköpt direkt av konstnären 

Inköpare Agneta Stålberg Matses 

 

5. Blandteknik, Akvarellcollage ”Här kommer en annan”  

Konstnär Ylva Dahlman (se konstverk 6) 

Inköpt direkt av konstnären 

Inköpare Agneta Stålberg Matses 

 

 

 

6. Blandteknik, Akvarellcollage ”Family Fiction” ur ”Coronasviten.  

Konstnär Ylva Dahlman 

Medlem och ordinarie ledamot i styrelsen för Uppsala Konstnärsklubb 

Medlem i Svenska konstnärsförbundet 

Utbildning 

Akvarellmåleri, Gerlesborgsskolan, Temperamålning, Gerlesborgsskolan, mm 

Konstnärliga uppdrag 

Uppsala kommun, Kulturförvaltningen, regelbundna illustrationsuppdrag, 1987-91  

Uppsala Universitet, Centrum för multietninsk forskning, regelbundna 

illustrationsuppdrag, 1987-89  

Rabén&Sjögren, Illustrationer till barnboken ”Studsmamman” 1989  

Turistföreningen, regelbundna illustrationsuppdrag för Tidningen Turist 1989-91 

SLU, veterinärstudenternas kårhus, dörrfoder, 1993  

Stiftsamfälligheten, Uppsala, konstnärligt uppdrag i form av pelarkrön, 1994 

Medea, konstnärligt uppdrag på glasväggar till sammanträdesrum, 1994 

Medea, konstnärligt uppdrag på kassaskåp, 1994  

Thurfjellgruppen AB, disk för kundmottagning, 1995 

Inköpt direkt av konstnären 

Inköpare Agneta Stålberg Matses 
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7. Akvarell ”Vår vid Igelsjön”, 32x42cm 

Konstnär: Olle Eininger 

Olle är född och uppväxt i Rönninge. Han har målat sedan barnsben.  

Har köpt många fina akvareller med naturmotiv av Olle till konstöreningen. 

Utställningar på Galleri Salem, Salems Bibliotek o Strandgalleriet i Södertälje. 

Inköpsställe: Av konstnären. 

Inköpare: Marie Torstensson 

 

 

8. Akvarell ”Emotion” (53x42cm) 

Konstnär: Beatrice Jansson 

Hon målar mest akvareller men har tidigare arbetat i lera. Håller kurser i akvarellmålning. 

I hennes målningar möter betraktaren ljus o mörker. 

Utställningar: Väsby Konsthall 2020, Galleri Greger 2018. 2019,  

Galleri Akvart Helsingfors 2018 och Läkarhuset Odenplan 2019 för att nämna några. 

Hon har utbildat sig hos Artistlab, Stockholm.  

www.beatricejansson.se 

Inköpsställe: Av konstnären. 

Inköpare: Marie Torstensson 

 

 

9. Tavla Akryl ” Timglas 1 ” stl.81x 61cm 

Konstnär Erik Schampi 

Erik är född 1966. Bosatt i Umeå. Har förutom sin konstnärliga ådra sin arbetsplats inom 

vårdsektorn som sjukskötare. Han arbetar i huvudsak i blandteknik/mixed media. 

Haft utställning bl.a på kulturhuset Klossen samt Ålidhems bibliotek, Leia företagshotell 

samt Konst i Kvarn ett antal gånger. 

Inköpare: Gunilla Frank Norén 

(Inköp i Konst i Kvarn, Vindeln) 

 

 

 

10. Tavla Olja ” Krusbär på strå ” stl. 10 x 70cm 

Konstnär Lena Frykholm 

Lena är 57 år och född i Ådalen men nu bosatt i Umeå. Inspiration hämtar hon i naturen. 

Autodidakt, utbildning i oljemålning och keramik på Folkuniversitetet samt Umeå 

Universitet. 

Representerad på nationellt samt internationellt bl.a Stockholms konstsalong,Umeå 

universitet,Sigtuna kultur centrum, Uppsala Galleri, Italien, England, Frankrike. 

Inköpare: Gunilla Frank Norén 

(Inköp i Konst i Kvarn, Vindeln) 

 

 

http://www.beatricejansson.se/
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11. Olja ”Nytt Hopp” 53x40cm 

Konstnär: Sophia Somma 

Hon är självlärd, började med sin konst 2013, när hon var under 

tillfrisknad från Anorexia Nervosa. Hon målar med ett syfte att skapa ett fönster 

till en annan dag. 

Utställning: Café Nytorp. Gamla Stockholmsvägen 89  

Inköpsställe: Av konstnären. 

Inköpare: Marie Torstensson 

 

12. Skulptur i papier mache ” Katten ”  höjd 24 cm 

Konstnär  Marina Stenby 

Arbetar i akryl, mixed media, resin och blandteknik samt papier-mâché. Utbildning: 

Stroganov Moscow State University of Art and Industry. Medlem i BUS 

Marina Stenbys konstnärskap iscensätter ett förlösande möte med oss själva. Hennes 

dockor och djur i papier maché, hennes porträtt i akryl, som liknar barnboksillustrationer, 

och hennes subtila akvareller besitter alla genuina, orädda, öppna, sårbara och uppriktiga 

blick som vi en gång har förlorat. Blicken lyser igenom den strängt stiliserade, polerade 

och nästan design-liknande form som Stenby har finslipat till perfektion. 

Inom skulptur, Stenbys egna papier maché-teknik, som innefattar in komplicerad och 

tidskrävande process med flera lager av blöt papper och gips, har lett henne fram till en 

form som skulle kunna misstas för ett glossigt designobjekt, om inte det var för den 

avväpnande blicken som blottar själva essensen i Stenbys hela konstnärskap. 

https://marinastenby.com/ 

Inköpt: Galleri Larisa Stenlander  

Inköpare: Rimma Axelsson 

 

13. Skulptur ”Duva” Rakukeramik 

Konstnär Maria Cotellessa  

Född 1955 i Stockholm. 

Utbildning: Skövde Verkstadssnickeriutbildning 1980-81, Nyckelviksskolans allmänna linje 

1991-92. Stockholm Hantverksförening, lärling hos Anita Bruzewitz- Hansson 2000-02 

Hennes inspirationskälla är djuren dit hon även räknar människor. Form, volym och 

känslan är viktig, men även berättelsen. 

Hemsida cotellessa-skulptur/cv.html 

Inköpare: Eva Nejman 

Inköpsställe Konsthantverkarna, Södermalm 

 

 

 

 

https://marinastenby.com/
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14. Skulptur i papier maché ”Lolita ” stl.30x23x15 cm 

Marina Kaplan Stenby  

Arbetar i akryl, akvarell, mix media och blandteknik samt papier maché. 

Utbildning: Stroganov Moscow State University of Art and Industry. 

Ett 50-tal utställningar, flera jurybedömda även separatutställningar. Även ställt ut 

utomlands. 

Inköpsställe: Nylunds konst och ram, Kungsholmen 

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter 

 

 

15. Örhängen i silver 

Konstnärer: Makiami duo  

Bestående av Maki Okamoto och Ami Izaki  

Maki föddes 1983 i Tokyo. Hon är utbildad på Zokei University of Fine Art i Tokyo samt 

har en MFA i Metal design från Konstfack i Stockholm. Maki arbetar med skulpturalt 

perspektiv på sina verk. Hon har en fin känsla för proportion och kontraster. Ami är född 

1979 utbildad grafisk designer. Medlem av ateljeföreningen LOD 

Inköpare: Eva Nejman 

Inköpsställe Galleri LOD 

 

 

16. Halsband i förgyllt silver 

Konstnär Erik Tidäng  

Född 1973 i Göteborg. 

Utbildning Stenebyskolan, Konstfack 1994-1999 

Representerad Nationalmuseum – Röhska- Nutida Svenskt Silver  

Ena av grundarna och medlem av ateljeföreningen LOD 

Inköpare: Eva Nejman 

Inköpsställe Galleri LOD 

 

 

17. Teckning ” Thinker ” stl.50x70cm 

Konstnär Lizette Lönnhammar 

Lizette Lönnhammar, 23 år gammal. Född och uppvuxen i Södertälje, men numera bosatt 

i Vårsta. Huvudsakligen så jobbar på förskola men driver också ett konstföretag parallellt 

sedan början utav året. 2015 tog Lizette examen från Bild och Formlinjen på Wendela 

Hebbes gymnasium och 2019 avklarade hon en illustrationskurs på Bergh’s School Of 

Communication. Hösten 2015 ställde hon ut sin konst för första gången på ComicCon 

Stockholm. I mars deltog hon i en samlingsutställning i Botkyrka Konsthall. 

Inköpare: Rimma Axelsson 

(Inköp direkt från konstnären) 
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18. Foto ” Lika som bär ” stl. 40x85cm 

Konstnär Suzanne Kalliomäki 

Med fokus på makrofotografering vill Suzanne dela med sig av sina upplevelser från 

fantastiska miljöer från naturreservaten Ensta Ö och Vinterskogen i Uttran. I sitt tidigare 

arbete som forskningsingenjör inom läkemedelsutveckling han hon fotograferat mycket 

via mikroskop. Deltagit i fotoutställningar: 2014, Natur 2014, Fotomässan, 

Stockholmsmässan, Älvsjö; 2015 Camera Natura, naturfotografen i Västerås, 2016: Skånsk 

naturfotofestival i Hässleholm. 

Inköpt: Direkt av konstnären under utställningen  

Inköpare: Rimma Axelsson 

 

 

 

19. Collografi ”MR Jones”  

Konstnär Maria Thorin  

Född 1955 i Älghult, Småland och numera bosatt på Vätö i Roslagen. 

Maria utbildades på Konstfack 79-83 ,WIIK s folkhögskola samt kurser för 

yrkesverksamma på Konstfack. 

Hennes grafik byggs upp av enkla bildelement i olika kombinationer och färger. Hon 

tycker om att undersöka vad som händer när något upprepas och vrides. 

Inköpare: Eva Nejman 

Inköpsställe Galleri Roddarhuset 

 

 

20.  Monotypi 1/1 Collografi ”Utan titel” stl.46x44cm 

Konstnär: Nasrin Taghizaden  

Hon studerade konst vid Gerlesborgskolan 2002 där hon tilldelades ett lärtchip. 

I åratal arbetade Nasrin med keramik och oljemålning. Hon blev intresserad av grafik när 

hon gick en kurs i grafik 2004. Sedan dess har hon specialiserat sig på grafik. 

Användningen av papper och bitar av papper eller sytråd, och experimentell användning 

av material, gamla och nya, ge sitt arbete en air av vitalitet och spontanitet. Hennes verk 

görs i rik och vital färg som speglar hennes kärlek till naturen. 

Nasrin har ställt ut i Sverige, Frankrike, Danmark och Monaco. 

Hon är medlem i Husby Konst & Hantverksförening, Grafiska Sällskapet, Grafik, i Väst, 

KKV Konstnärernas kollektivverkstad, VGG Verkstadens Grafiska Grupp, Konstnärscentrum 

Öst.  

Inköpsställe: Konstrundan på Kungsholmen, direkt av konstnären 

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter 
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21. Fine Art Print, ”Skata”, storlek med ram 44x44 cm 

Konstnär June Magnusson 

Konstnärlig utbildning: Bl.a. Konstskolan Paletten Stockholm 2-årig grundutbildning, 

Betonggjutning Nyckelviksskolan, Modellmålning och oljemålning Gerlesborgsskolan. 

Hon har ställt ut sin konst på ett 50-tal utställningar i Sverige, flertalet jurybedömda.         

Inköpt direkt av konstnären 

Inköpare Agneta Stålberg Matses 

 

 

 

22.  Fin Art pigment Print ”Sara Danius” Nr 34/90, stl.47,5x54cm 

Konstnär: Stina Wirsén 

Född 1968  i Stockholm, är författare och illustratör. Stina Wirsén, som utbildade sig på 

Konstfack 1985–1992, var anställd som tecknare på Dagens Nyheter åren 1990–2010. 

Under en period var hon även chef för tidningens illustrationsavdelning och har därefter 

varit frilans. Hon har genom åren mottagit en rad priser för sina illustrationer. Som 

illustratör har Wirsén växlat mellan olika genrer. På samma sätt är det med de barnböcker 

hon har illustrerat; de växlar i såväl ålder och genre som stil och metod. Hon har bland 

annat gjort illustrationer till ABC-böcker, antologier samt text- och bilderböcker. Hennes 

böcker är översatta till ett 15-tal språk. 

Inköpsställe: I konstnärens ateljé, Södermalm. 

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter 

 

 

 

23.  Fin Art pigment Print ”Krogscen I och II” ea II/XXV och ea XI/XXV stl.37x 54cm 

Konstnär Stina Wirsén 

Född 1968 i Stockholm, är en svensk författare och illustratör. Stina Wirsén, som 

utbildade sig på Konstfack 1985–1992, var anställd som tecknare på Dagens Nyheter åren 

1990–2010. Under en period var hon även chef för tidningens illustrationsavdelning och 

har därefter varit frilans. Hon har genom åren mottagit en rad priser för sina illustrationer. 

Som illustratör har Wirsén växlat mellan olika genrer. På samma sätt är det med de 

barnböcker hon har illustrerat; de växlar i såväl ålder och genre som stil och metod. Hon 

har bland annat gjort illustrationer till ABC-böcker, antologier samt text- och 

bilderböcker. Hennes böcker är översatta till ett 15-tal språk. 

Inköpsställe: I konstnärens ateljé, Södermalm. 

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter 
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24.  Oljefärgspennor ”Skogsöga”, 27x27cm 

Konstnär: Johanna Hertel 

Född 1986.  

Hon är självlärd amatörkonstnär som arbetar i olika material.   

Har gått en kurs i skapande på Folkhögskolan Hagaberg 2020. 

Hennes favoritmaterial är akvarellfärgpennor och att gjuta i resin.  

Utställning på Hagaberg. 

Inköpsställe: Av konstnären. 

Inköpare: Marie Torstensson 

 


