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Familjen Vallien, Kosta Boda och Familjen Robert Weils stiftelse 
instiftar stipendium till minne av Ulrica Hydman-Vallien 
 
Verksamheten i de småländska hyttorna stannade upp när budskapet om Ulrica Hydman-Valliens 
bortgång den 21 mars 2018 blev känt. I samband med årsdagen har Kosta Boda initierat en stiftelse 
till minne av den kända konstnärinnan, vars kraftfulla penseldrag och karaktäristiska formspråk 
vunnit folkets hjärtan, både i Sverige och internationellt. 
 
Familjen Vallien, Kosta Boda och Familjen Robert Weils stiftelse bildar en stiftelse till Ulricas minne. 
Ett stipendium kommer delas ut årligen till en ung, lovande och egensinnig konstnär. 
 
Ulrica Hydman-Vallien var med och formade Kosta Bodas produktion under hela 80-, 90- och  
00-talet. Det var hennes design-DNA som formade Kosta Boda. Hon beskrev det själv: 
”Lust, energi och passion, jag älskar och hatar på samma gång. Jag är både bråkig och engagerad.  
I glaset är allt möjligt. Det är omedelbart, intensivt, krävande och aldrig lagom. Jag målar och 
berättar både på och genom det transparenta glaset. Utan vare sig regler eller ramar, styrd av min 
känsla och instinkt.” 
 
”Ulrica har betytt så otroligt mycket för Kosta Boda och den svenska glasindustrin. Ingen kan axla  
det hon gjort för oss. Vi har nu landat i att vi vill hylla hennes betydande konstnärskap och gärning. 
Ulrica var generös med sin kunskap och stöttade alltid de unga konstnärer som passerade 
glasbruket. Vi hoppas på detta sätt bidra till att hennes konstnärskap lever vidare”  
säger Kjell-Olof Askencrantz, marknadschef på Orrefors Kosta Boda. 
 
Det första stipendiet kommer delas ut i samband med lanseringen av en hyllningskollektion i höst. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
 
Kjell-Olof Askencrantz 
Marknadschef, Orrefors 
0478 345 63 
kjell-olof.askencrantz@kostaboda.se  
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Ulrica Hydman-Vallien 

Ulrica Hydman studerade keramik och glas på Konstfack i Stockholm åren 1958-1962. Vid Konstfack träffade 
hon sin blivande make, glaskonstnären Bertil Vallien, som hon gifte sig med i september 1963. 

Under sin studietid gjorde hon studieresor till Nederländerna, Belgien och Spanien, och efter avslutad 
utbildning gjorde paret Vallien 1961–1963 studieresor till Mexiko och USA där de båda arbetade med keramik. 
Bertil Vallien erbjöds senare jobb som konstnär och designer på Åfors glasbruk och båda bosatte sig där. 

I den gemensamma keramikverkstaden i Åfors experimenterade Ulrica med nya former influerade av 
mexikansk keramik. Hydman Vallien kan betecknas som allkonstnär. Mest känd är hon för sina glas- och 
akrylmålningar, men hon producerade även keramik, akvareller och textilier. Hon började som keramiker men 
sina största framgångar som konstnär har hon vunnit som glasformgivare för Kosta Boda. 

Ulrica Hydman Vallien debuterade 1972 som glaskonstnär. I protest mot en konservativ bransch – som ofta 
ifrågasatte hennes djärva idéer – bestämde hon sig för att debutera med "Råttskålen". Den var tänkt att passa 
som exklusiv gåva, men hon dekorerade glasskålen med stora svarta råttor och skålen ratades omedelbart av 
ledningen och sattes aldrig i produktion. 

Hon är en av de 50 konstnärer runt om i världen som har utsmyckat British Airways flygflotta, bland annat 
flygplansstjärtar, servetter, porslin, biljetter och brevpapper. Hon har medverkat i ett flertal 
konsthantverksutställningar i Sverige och utomlands och finns representerad på flera museer, bl a 
Nationalmuseum. 

Bland hennes verk för Kosta Boda finns många storsäljande klassiker som Caramba, Open Minds, Mine, Tulipa. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta 
 
Kjell-Olof Askencrantz 
Marknadschef, Orrefors 
0478 345 63 
kjell-olof.askencrantz@kostaboda.se  

 

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt 
bruks- och konstglas. Vi utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl privat 
som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och Kosta Boda. Vi är Nordens största glasbruksgrupp med en 
historia som sträcker sig tillbaka till 1742. 

Hjärtat i verksamheten finns på glasbruket i Kosta. Genuin bruksmiljö med närhet till hantverket och 
formgivarna. Vid vårt bruk bedriver vi även en omfattande turism- och upplevelseverksamhet som årligen 
lockar över en miljon besökare. 

Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal varumärken på 
konsument- och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är 
noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

www.kostaboda.se  
www.facebook.com/kostaboda  
www.instagram.com/kostaboda  


