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Ett hjärtligt designsamarbete mellan konstnären 

Charlotte Olsson och Ballograf 

 
Konstnären Charlotte Olsson har ingått ytterligare ett formgivningssamarbete 

med pennföretaget Ballograf efter succén med hennes champagnepenna. Det 

är Ballografs klassiska modell Deskset som nu är prytt med Charlottes 

kärleksfulla hjärtanmotiv. 

  

Precis som i Charlottes konst är originalet skapat av 100% återvunnet material. 

Handknypplade spetsar, virkningar och broderier. Hon har en stor förkärlek till det äkta. 

Charlotte älskar det handgjorda, det originella, det som består av hög kvalitét. Den 

rosa/röda färgskalan står för passionen. Hjärtanen som symbol talar för sig själva. Det 

finns så mycket hemskheter på jorden. Därför vill Charlotte sprida så mycket glädje och 

kärlek hon bara kan! Grunden till pennan är vit med guldpläterade detaljer och 

runtomkring ser ni konstnärinnans klassiska hjärtan. Charlotte hoppas att det ska skrivas 

många kärleksbrev med hjärtanpennan! 

 

När Charlotte blev tillfrågad av Ballograf ifall hon ville formge en penna till åt dem var 

svaret självklart ja eftersom detta är ett företag som hon verkligen beundrar. Redan 1945 

började Ballograf sin produktion i ett garage i Göteborg och idag kan de stoltsera med att 

vara Sveriges enda penntillverkare. Genom åren har de kontinuerligt utvecklat och 

förbättrat sina produkter, så det är med gott samvete de lämnar livstids garanti på varje 

penna. 
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"Ballograf har ett hållbart tänk för en hållbar framtid, vilket stämmer mycket bra överens 

med mina egna värderingar", säger Charlotte Olsson. 

 

Deskset lanserades första gången 1961, och har med åren blivit en riktig klassiker. 

Tillverkningen sker fortfarande i Sverige och monteringen utförs för hand i sju steg. 

 

Pennan går att köpa hos utvalda handlare runt om i Sverige samt via Charlottes webshop 

www.charlotteolsson.se 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Charlotte Olsson, konstnär, 070-565 26 36 charlotte@charlotteolsson.se  

 

Charlotte Olsson Art är ett företag som drivs av konstnären Charlotte Olsson sedan 2012. Bakom mina 

glädjefulla målningar ligger ett viktigt budskap gömt. Det handlar om att ta vara på det som redan finns 

och vara varsam om jordens resurser.  Av gamla spetsar, broderier och annat återvunnet material 

skulpterar jag på gamla ramar. Av respekt för det återvunna materialet som jag skapar görs endast 

original - aldrig tryck eller kopior. Så om du köper ett konstverk av mig kan du vara säker på att det är 

exklusivt endast för dig. Min konst finns representerad i både privata och officiella samlingar. Jag har 

tidigare ställt ut på Europarådet för mänskliga rättigheter i Strasbourg, Hollywood Road Gallery i 

London, Decorative Art Fair i London och The Gallery på Gothia Towers i Göteborg. 

 

Charlotte Olsson Art    www.charlotteolsson.se 

Johannelundsgatan 9  

426 77 Västra Frölunda 
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