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Anne Black – Den nya generationens porslinskeramiker 

 

Den danska porslinskeramikern Anne Black storsatsar i Sverige där lanseringen på nätet sker i 

samarbete med VarUnik. Anne Black ses som den nya generationens porslinskeramiker som satsar på 

tidlöshet, kvalité och med hänsyn tagna till arbetsrättsliga och miljömässiga förhållanden.  

 

Intresset är stort i Sverige för Anne Blacks tidlösa men ändå kreativa muggar, kannor, skålar och 

knoppar. Under kort tid har flera stora aktörer såsom Länna Möbler, Nordiska Galleriet och Illums 

Bolighus valt att ta in hennes porslin i sortimentet. Lanseringen på nätet görs i samarbete med 

VarUnik. I samråd med Anne Black valde vi att fokusera på hennes mest klassiska serie Black is Blue 

där små dekorativa blommor på insidan av muggarna, skålarna och kannorna ska symbolisera det 

vackra hos människans inre, säger VarUniks vd, Sofia Stahl. Det är roligt att kunna erbjuda våra 

kunder Anne Blacks handgjorda porslin, både för dess individualism och fina kvalité samt 

miljöhänsyn. Det här är något utöver det vanliga fortsätter hon.  

Anne Black anses som en utav de mest inflytelserika bland Skandinaviens porlinskeramiker och som 

har gjort sig känd för sin stilrena formgivning med nästan poetiska inslag. Det handgjorda porslinet 

håller hög kvalité och tillverkas med hänsyn till både miljö och arbetsrättsliga förhållanden.  

Anne är utbildad designer och keramiker ifrån Kolding på Jylland som har rönt stor framgång i 

Danmark och internationellt.  Design och utveckling sköts numera av ett åtta man stort team i 

Köpenhamn medan tillverkningen sysselsätter 60 personer i en samägd anläggning i Hanoi, 

Vietnamn. Verksamheten drivs inom ramen för Fair Trade och i samarbete med DANIDA, Danish 

International Development Agency.  

Anne Black fortsätter att sätta sin personliga och artistiska prägel på varumärket som i en allt högre 

grad driver utvecklingen mot en mer hållbar omvärld.    

För ytterligare information om Anne Black eller försäljningsstället VarUnik vänligen kontakta vd, Sofia 

Stahl på sofia.stahl@varunik.se alt 08-410 167 60, 0760 930 676. 
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