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Nutida Svenskt Silver

– Kvalitet och konstnärlighet

Nutida Svenskt Silver är en grupp silver- och guldsmeder 
som arbetar brett och nyskapande. Vi har varit nutida 
 sedan 1963. Idag uttrycker vi oss i alla typer av material 
och tekniker. Vi skapar unika smycken, objekt och före-
mål i begränsade upplagor. Tillverkning sker i våra egna 
verkstäder. Samtliga medlemmar är utvalda av en gransk-
ningsjury. Vår ambition är att ständigt finna nya vägar och 
sammanhang för att möta vår publik.



Beata Grahn

Tomhet, upphöjdhet, desperation, kärlek. Jag försöker ringa in vad sorgen 
 består av och tycker mig både lyckas och misslyckas exakt samtidigt. Det är 
inte en känsla, inte ett tillstånd. Sorgen växlar mellan att vara någonting över-
hängande och någonting underliggande i allt, har makt att förstärka eller ta 
udden av allt annat jag upplever. Den kan få mig att gråta, att förbanna, att le.

Corpus bestående av tre sammankopplade objekt: två drivna skålar, varav en 
är ytbehandlad först med en tigsvets och sedan flambé, mellan dem ett rör av 
silver, oxiderat genom överhettning, med en trumlad och slipad jet. Objekten 
binds samman av ett omarbetat antikt sorgsmycke i silver och facetterade 
glaspärlor.

Silver, glas, jet.
Teknik: Drivning, flambé.





Helena Sandström

Jag räknar mina tårar.

Det var en fantastisk morgon på landet i höstas, det var helt stilla och dimman 
låg tät och mjuk.
Svallvågorna kom och gick som stora andetag över vattnet. Jag satt på ångbåts-
bryggan en lång stund, helt innesluten i det mjuka grå. Sen simmade jag rakt ut 
i det ännu ljumma vattnet.
Havet – en vila och tröst.

Jag räknar mina tårar.

Hur många ryms det i ett hav?

Jag räknar mina tårar

Om och om igen.

Vågorna bär mig och tröstar.

Jag räknar mina tårar

En gång till.

I utställningen visas en film med ett tillhörande långt radband ”Jag räknar mina 
tårar” av fasetterade labradoriter med en hängande droppformad labradorit.

Halssmyckena representerar en tår eller en droppe vatten från det tröstande 
havet att bära med sig.

Tårarna 1. Halssmycke av fasetterade labradoritpärlor med en hängande 
 fasetterad labradoritdroppe.

Tårarna 2. Halskedja i oxiderat silver med hängande fasetterad labradoritdroppe.





Christine Ramel

Paus

Jag har mottagit livet med mina händer och hållit en hand när livet har lämnat.
Livets början och livets slut har en sak gemensamt, en paus!

Pausen den bara är! Den existerar utan att existera i ett lugnt ingenmansland,
utan krav, osynligt närvarande som en stilla viskning i en ljummen sommarvind.

När ett barn möter livet infinner sig en paus! Därefter fylls lungorna med luft 
för första gången och det efterlängtade skriket fyller stunden med livets början.  
När en person lämnar livet infinner sig en paus, paus mellan liv och död, 
 därefter töms lungorna en sista gång och livet lämnar efter sig sina minnen.

Stenen är plockad på Öland där jag som barn fann skatter längst strandkaten.
Klotet, är oändligt, utan början eller slut, tillsammans skapar dom en paus!
Vasen lutar fritt, en symbol för livets skörhet och styrka. Stenen ”svävar” på 
tre silverben. Benet vid vasen hålls om av två händer som speglas i vasens 
silveryta. Händerna är en symbol för mina egna då jag för tjugofem år sedan 
som sjuksköterska och barnmorska höll livets början och livets slut i en paus.

Stanna tiden!

Jag sitter på ett möte då jag kontaktas, Anders är död!
Allt känns hastigt, oväntat, väntat och ändå så overkligt. Jag lämnar direkt. Väl 
ute på gatan möts mina ögon av ett starkt intensivt solljus. Trafiken tjuter, 
människor passerar, utan att se, utan vetskap, utan värme eller ödmjuk förstå-
else. Vardagen bara fortsätter att vara vardag i sitt vanliga tempo och klockorna  
tickar vidare...

Jag vill bara skrika, Stanna! Stoppa tiden! En kär vän har lämnat livet!
men kockorna tickar bara vidare, fast jag vädjar till världen att stanna tiden!
Det var första gången jag upplevde känslan av att mista en vän.

Silverväggen med dess tvärt vikta kanter står för den skarpt oberörda vardagen.  
Klockorna som har stannat är tillsagda att frysa tiden. Mörkret på insidan av 
”väggen” (oxiderat silver) står för känslan av övergiven ensamhet.
Ljuset är den brinnande värmen och kärleken till en kär vän som har lämnat livet.





August Happ

La Mano Negra

”Vi lever i ett mycket tryggt samhälle, nästan en sagovärld där allt är säkert och 
oron känns långt borta. Plötsligt kommer döden oss helt nära. Obarmhärtig, 
osynlig, opartisk och jämlik. Men kan vår existens bräcklighet och påminnelsen 
om vår förgänglighet fungera som en insikt?

Samtidigt som vi balanserar på dödens pekfinger har vi chansen att omvärdera
vår tillvaro och lägga grund för nya vanor. Kris som ett uppvaknande.
Den smidda skålen i ett stycke finsilver har formen av en halv jordglob med
södra halvklotets kontinenter ciselerade över ytan. Skålen vilar i en ställning av
en skeletthand, en symbol för hur jorden och mänskligheten utövar de svåra
tidernas balansakt.”

Skålen tillverkad i finsilver och skeletthanden i sterlingsilver.
Teknik: Skålen är knopad och träckt i ett stycke, samt har ciselerad dekoration på 
ytan. Skeletthanden är sandgjuten.





Magnus Liljedahl

Till minne av:

Till minne av handlar om att det inte bara är människor och djur som dör utan
även föremål. Det är en del av vår vardag som konsthantverkare. Vi får 
beställningar att göra om smycken eller att göra helt nya smycken av gamla 
smycken som någon har ärvt. Men vi måste också ”döda” våra egna alster som
har fått stå på hyllan i många år och samlat damm.

Till minne av: Silverkanna, MDF kista.

Släpp taget:

Precis som titeln säger handlar denna brosch om att släppa taget, vilket vi i 
och för sig aldrig gör men snöret blir längre å längre. Broschen är gjord av 
sigillack och kommer att gå sönder med tiden, när detta väl händer kommer 
man att kunna läsa ett meddelande som står på bakstycket.
Jag själv tycker att det är svårt att släppa taget.

Släpp taget: Sigillack, silver, snöre.





Annika Daevel

Livets sista resa

I mörkret vilar en öppen farkost på ett stort hav. Ljuset visar visar vägen till 
det okända, till övergången där en ny dimension träder in. Men det ständigt 
pågående kretsloppet på jorden fortsätter, insekterna surrar på SOM vanligt, 
ingen vet hur länge till....

Silversmide (drivning, tremblering), stålspiraler.





Tove Knuts

Pappa Lennart och Jag

Det är sex år sedan min Pappa Lennart gick bort. Han var en duktig trähant-
verkare och lämnade efter sig en verkstad full med färdiga, halvfärdiga och 
ofärdiga alster, och en massa annat som han samlat på sig under sitt liv.
Han slängde aldrig någonting utan arkiverade istället alla sina bra-att-ha-saker.
I det här projektet har utgångspunkten varit min Pappa och hans efter läm-
ningar. Arbetet är en dialog mellan oss där vi möts i det vi har gemensamt, 
men projektet speglar också kontrasterna i våra olikheter.

Det finns ett bomärke i familjen som Pappa har använt för att signera sina 
 alster genom att bränna in det i träet. Jag har använt samma teknik och bränt 
in mönster på träytor. Jag har använt bomärket men också gjort ett bränn-
verktyg som är en fast virk-maska och ger en virkad yta vid rapportering.

Pappa bodde i sitt hus i skogen och använde bara naturmaterial i sitt arbete, 
jag hamnade i staden och har en fäbless för de artificiella, av människan tillver-
kade materialen. Han samlade på speciella träbitar och stenar, jag samlar på 
mitt eget och och andras skräp, mestadels plast. Smyckena som är resultatet 
av arbetet förmedlar dessa kontraster och likheter.

Roll-On BonBon - Trä, plexiglas, silver, roll-onkulor, glaspärlor, knappnålar.
Marked for Life I - Trä, rosa rep, silver.
En för alla, alla för en - Trä, plexiglas, magnetlås.
Who´s loosing? - Blandteknik Trä, plastkedja, silver, magnetlås.
Marked for life III - Trä, beige rep, silver.
You can roll on - Blandteknik Näver, silver, deo roll-onkulor.





Sarah Hurtigkarl

Time stands still

For a long time I have been gathering old cutlery to use as material for my 
work. The utensils carries traces and memory of a everyday. They are used as 
tools to fullfil a human need. The collected cutlery are paired and I carefully 
reuse every bit of the them.

Silent and still

Carries of memory

Coupled and connected

Beloved and dear

Lifeless and cold

Time stands still

Type of object: Wall object.
Material: upcycled old cutlery (german silver), nickel plated.
Technic: Sawing, soldering, filing, polishing.





Caroline Lindholm

En utvald plats för en älskad

Sedan några år har jag landat med mitt skapande i en gammal verkstad med
utsikt över Katarina kyrkogård. En plats där både levande och döda vilar, 
 kyrkklockorna slår för dagens händelser och träden visar att våren är på väg.
Minneshyllan är klädd med ärgad kopparplåt från branden i Katarina kyrka 1990.
Infoga ett porträtt och hylla personen med en blomma eller tänd ett ljus.
Smycka om du vill med manchetten prydd med några av vårdträdens löv i silver.

Hylla för minnesbild (10x15cm), blomma eller ljus.
Ärgad koppar på plexistomme, lösa silverdelar (ljushållare och manschett av silver-
löv) samt återbrukat provrör med silverkant som vas. Välj vilken bild du önskar och 
skjut in den bakom tunna plexiskivan. När du sätter i ett ljus tag loss ljushållaren 
och håll i handen eller mot ett bord. Vill du sätta i en blomma tag loss vasdelen och 
fyll i vatten vid sidan av hyllan.

Vi möts vid balkongen

Möt den du vill minnas vid den franska balkongen och smycka den med en  
vacker blomma eller tänd ett ljus. När du sätter i ett ljus tag loss ljushållaren 
och håll i handen eller mot ett bord. Vill du sätta i en blomma tag loss vasdelen 
och fyll i vatten vid sidan av hyllan.

Hylla klädd med zebranofaner och utsågat oxiderat silverbalkongräcke.





Maria Börjesson

Minnesgömma och Min Ängel

Vad livet har i beredskap för oss vet vi aldrig. Nutida tänker på döden och jag
tänker på dem som lämnat oss och vad jag vill föra vidare.

Minnesgömma: Hängsmycke

Dåtid - Nutid – Framtid. Vi i Nutida har använt dessa ord för utställningar förut
men de är precis vad minnesgömman handlar om.
Dåtid - Jag har använt urgammal design, origami, men här utfört i silver.
Nutid – Om du vill lägger du i några minnen från nutiden i minnesgömman.
Framtid – Innehållet i minnesgömman kan ge information till kommande
generationer.

I minnesgömman kan du förvara små minnen. Det är en variant på medal jongen
som de förr kunde förvara ett fotografi eller en hårlock i.
Hänget kan naturligtvis användas som det är, utan att fyllas med minnen.

Min Ängel 1: Ljuslampett

Med Corona, en erfarenhet de flesta av oss har, och krig i Ukraina har många
tankar kretsat runt liv och död. Hur vi tänker på döden och de döda är natur-
ligtvis olika. För min egen del kan jag finna trygghet i att ”prata” med de som
inte längre är med oss. Jag gillar tanken att tända ljuset i Min Ängel 1 och tänka
att de är med oss här i rummet. Om man tycker att detta är bara en förbaskat
snygg ljuslampett som man vill pryda väggen med så är ju det också helt OK.

Ljuslampetten är tillverkad i silver och anodiserad aluminium som jag färgar
själv. Varje liten fjäder på vingarna har ett invalsat mönster.





Ingrid Bärndal

Saknad

Ljushållarens ljus lyser upp ädelträets vågformade ådring, en yta tänkt för ett
kärt föremål eller ett speciellt objekt man förknippar med en älskad människa
som lämnat livet. Med sitt upphöjda ljus skapar verket en enkel och unik 
 minnesplats där ljuset får lysa över minnet av någon som saknas.

Material: Silver, ädelträ.

Tid och rum

Ljushållarens ljus ger ett mjukt sken över den förstenade träskivan, en yta 
tänkt för ett kärt föremål eller objekt man förknippar med en älskad människa 
som lämnat livet. Med stenskivan som är ca 200 miljoner år gammal erbjuder 
verket en unik minnesplats – en spegling av tid och rum.

Den förstenade träskivan kommer från Holbrook i Arizona, USA. Försteningen
sker när trädstammar täcks av sediment och över tid impregneras med kisel-
syra  som oxiderar och bildar kiseldioxid (SiO2).

Material: Silver, förstenat trä, Arizona.





Josefine Davidsson

Fyra broscher i svart

I slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det vanligt med
sorgsmycken. De tillverkades ofta i lätta material som ebonit, guttaperka och 
fossilt stenkol.

Jag har valt att göra mina sorgbroscher i silver, och har använt stenar som rå
svart diamant, druzyagat samt turmalin. 

Sorgens färg är svart, silvret glimrar av liv, jag upplever mina broscher som 
livsbroscher med sorgens inslag. Bär dem så, som ett minne, en påminnelse 
om något som var, ett hopp om det som kommer.

Fyra broscher.
Silver, rå svart diamant, druzyagat samt svart turmalin.
Silvret är böjt, drivet, monterat och lött.





Åsa Elmstam

Warning - a statement that indicates an impending danger, 
 problem, and an unpleasant situation.

Varje år dör över 7 miljoner människor globalt till följd av luftföroreningar.
Luftföroreningar som kommer sig av vår överkonsumtion och ihärdiga
användande av kol olja och gas. Runt om i världen andas nio av tio personer
oren luft.

Klimatförändringarna står för nästan 40 procent av alla dödsfall som orsakats
av höga utomhustemperaturer, uppskattar forskarna. Dessa siffror är uppmätta
från 90-talet fram till 2018, hade vi i stället fokuserat på läget i slutet av den
perioden och fram till i dag skulle andelen värmerelaterade dödsfall som orsa-
kas av den globala uppvärmningen som människan står för rimligen beräknas 
vara ännu högre då värmerekorden har ökat för varje år.
Ytterligare dödsfall kopplade till klimatkrisen som torka, översvämningar 
extremväder är svårt att hitta en siffra på men enligt Unicef dör varje år 1,7 
miljoner barn under fem år till följd av miljöfaktorer och siffran för hur många
som kommer påverkas negativt framöver är betydligt högre.
Bara luftföroreningarna enskilt har orsakat långt många fler dödsfall per år glo-
balt än vad Covid-19 skördat. Trots det har vi inga restriktioner eller dagliga 
presskonferenser om den eskalerande klimatkrisen eller den ekologiska krisen.

Material: Skalle modellerad i keramik, intarsia av plastkort monterade på en
mässingsplåt med fastlödda piggar som går in i skallens baksida. På baksidan en
fastlödd kedja för upphängning.





Filip Palmén

Rest IV

Rest IV är det fjärde utförandet av formen som Filip Palmén för första gången
framställde 2012.

Figuren påbörjades i januari 2021 och är skulpterad i vax med skalpell under
lupp. Den skapades i perioder under hela året för att färdigställas i december.
Ringen gjordes den här gången med en särskild nära anhörig i åtanke.

Skulptur och gjutning.
Polerat sterling silver.





Pernilla Sylwan

När jag började tänka på den här utställningen fastnade jag för den romantiska
döden. Jag gjorde en rad svarta blommor med den undertiteln. Jag tänkte på 
filmer med tjusiga kvinnor på begravningar, mörka bilder med levande ljus och 
mycket blommor. Döden, sorgen och melankolin efter kan vara vacker.
Döden när någon dör när det är dags att dö.

Sedan kom kriget.

Det är inte vackert alls.

Den verkliga, hemska döden.

Människor som ger sig på andra människor och dödar dem för att de tycker

och tänker fel. 

Idag är det Putin som personifierar den döden.

Från blommor till Putin…

Min ide om döden har förändrats på några veckor;
från den romantiska döden där någon dör av ålder och vi får sörja dem, till
den verkliga, hemska döden där människor ger sig på andra människor och
dödar dem för att de tycker och tänker fel.
Idag är det Putin som personifierar den döden.

Oxiderat silver.

Svarta blommor – den romantiska döden

Vi samlas och klär oss svart och fint för att sörja någon som dött av ålder.
Det är alltid sorgligt när någon dör men inte alltid oväntat.

Oxiderat silver, bladguld, emaljlack och glaskulor och magnetlås.





Kajsa Avila

Jag minns dig

”Igår var allting vackrare:

musiken i träden

vinden i mitt hår

och i dina framsträckta händer -

solen”

Ur boken Igår av Agota Kristof

Behållare/ halsband prototyper

Behållare för mindre minnesobjekt från avliden eller bara objekt att krama om 
med handen. Handavgjutning från bäraren/valfri person. Behållare försluts med 
silverlås och genom lim.

Porslin, silver, silke.
Teknik: Avtryck, modellering, keramisk bränning, silver bearbetningstekniker.





Niklas Ejve

”Döden och livet”

Lägg en droppe vatten i guldskålen och tänk en stund på livet och döden.

Skulptural skål av patinerad brons och finguld.
TIG-svetsad, patinerad.
125 kvadrater 20 x 20 cm med hål 4 x 4 mm, 0,5 mm bronsplåt
125 bitar fyrkantsrör 4 x 4 x 10 mm, 0,5 mm bronsplåt
124 kupade lock till rören 4 x 4 mm, 0,5 mm bronsplåt
1 kupat lock till rör 4 x 4, 0,5 mm finguld





Karolina Hägg

Sten

Hur länge har du legat här? Hur lång tid tog det dig att ta dig hit?

Du fanns här långt före mig. Du kommer finnas här långt efter mig. Vad såg
du innan jag fanns? Vad kommer du få se när jag inte längre är kvar?

En kort stund av ditt liv lånar jag dig, lyfter upp dig ett litet tag och för dig
samman med andra. Jag hoppas att det går bra. Jag tänker att ni kanske har
setts förut, att ni en gång satt ihop. Ni kanske har saknat varandra.

Jag hoppas du känner dig hemma, att du känner dig hel igen.

Vägghängt objekt.
Material: Howlite, canvastyg, stål, ek.
Teknik: Broderi.

Titel: Ett minne (1 och 2)
Typ av objekt: broscher
Material: Silver
År: 2022
 
Titel: Ett minne (3)
Typ av objekt: halssmycke
Material: Silver, howlite
År: 2022





Nutida tänker på döden

Nutida Svenskt Silver i Benhuset, 

Katarina kyrkogård

13 april –1 maj 2022

Utställningen genomförs i samarbete med Katarina församling och med stöd från Kulturrådet

Nutida Svenskt Silver är Kunglig Hovleverantör

www.nutidasvensktsilver.se


