
 

 

 

 

Konstnärliga Kosta Boda 

13 Augusti, 2014 

 

 

Med en knivskarp känsla för det grafiska och det samtida har Sara Woodrow skapat sin 

första kollektion för Kosta Boda.  

Det målade glaset har länge varit ett av Kosta Bodas signum och tillsammans med Sara 

tar det nu steget in i 2000-talet med tre serier grafiska målningar på glas: In a Storm, 

Ladies och Face of  Color.  

Det är starkt, det utmanar och det är NU. Kosta Boda välkomnar Sara! 

 

Hösten innehåller även fler vackra handgjorda föremål från Kjell Engman, Bertil Vallien 

och Anna Ehrner.  

 

Höstkollektionen fullbordas med de nya tilläggen till våra storsäljande serier. 

 

 

 

In a Storm 

Design: Sara Woodrow 

Med regnet piskande i ansiktet och vinden som sliter i kappan och håret gör In a Storm 

entré lagom till höstrusket. Sara har lyckats fånga känslan av naturens krafter och har 

med ett par intensiva penseldrag skapat tre uttrycksfulla och starka målningar av tillika 

uttrycksfulla och starka kvinnor. Hur tar du dig an höstens stormar? 

Pris: 2 200 kr/styck 



Lady 

Design: Sara Woodrow 

Är det hatten som gör det? Eller rosetten i håret? Kanske den vippiga klänningen? Det 

finns många sätt att vara lady-like på och det enda som är säkert är att vi nog alla har 

vårt eget sätt.   

I serien Lady har Sara plockat upp traditionella kvinnliga attribut och gett dem liv i form 

av unga, kaxiga tjejer som visar upp attityd och självkänsla värdigt en ung kvinna år 2014.  

Pris: 2 400 kr/styck 

 

Face of  color 

Design: Sara Woodrow 

Med starka färger och kraftiga penseldrag på Kosta Boda manér har Sara gett uttryck för 

tre liv med olika erfarenheter, öden, framtider och drömmar.  

Pris: 2 800 kr/styck 

 

Poppy 

Design: Kjell Engman 

Det är färgstarkt, det är yvigt, det är lekfullt och det bubblar. Det är Kjell Engmans nya 

serie Poppy! Poppy består av en skål, ett fat och två vaser i olika storlekar. Allt i en 

limegrön och lila färgställning som drar tankarna till vallmons sprängfyllda frökapsel. 

Seriens utformning är ett resultat av samarbetet mellan glasblåsarnas kunskap och Kjells 

öga för det som fängslar.  

Pris: Stor vas 5 500 kr, liten vas 4 500 kr, skål 3 500 kr och fat 4 500 kr 

 

Twine 

Design: Anna Ehrner 

Med sin knivskarpa känsla för glasets former, glasblåsningens alla utmaningar och 

detaljer i formgivningen har Anna Ehrner ännu en gång skapat en serie för Kosta Boda 

som träffar mitt i prick. Denna gång i form av vaserna Twine i två färgställningar och två 

storlekar.  

Twine finns i blått och grått. 

Pris: Stor vas 5 400 kr, liten vas 3 500 kr 



 

Red Rim 

Design: Bertil Vallien 

Två nyanser av blått, som tvinnas samman och skapar Red Rims subtila mönster, med en 

stark röd kant som krona på verket. I enkelheten ligger det stora. Red Rim är en ny serie 

av Bertil Vallien som finns som två vaser och en skål. Placera produkterna i ett fönster 

och se hur den transparent blå framträder, eller längre in i rummet för att låta färgerna 

smälta samman till en monokrom helhet. 

Red Rim står lika stadigt på egna ben som i sällskap av andra prydnadsföremål eller ett 

stort fång blommor.  

Pris: Stor vas 4 900 kr, liten vas 3 500 kr, skål 4 200 kr 

 

Basket 

Design: Anna Ehrner 

Att glas är en tydlig trend inom inredning just nu råder det ingen tvekan om. Inte heller 

att ädelmetaller av olika slag är en annan inredningstrend. Vad händer när man 

kombinerar de två? Man får något så magiskt som guld-, silver- eller kopparskimrande 

Basket.  

Precis som tidigare finns Basket i två storlekar och höstens färger är guld, silver och 

koppar. Vilken blir din favorit? 

Pris: Stort fat 1 049 kr, litet fat 949 kr 

 

Cup Cake vas 

Design: Anna Ehrner 

Den omåttligt populära serien Cup Cake växer ytterligare och nu lanseras vaser i det 

karaktäristiskt plisserade och räfflade glaset. Vaserna lanseras i samtliga fyra färger som 

finns i serien sedan tidigare: turkos, blå, lila och grå. Oavsett om du alltid köper med dig 

fredagsblommor hem eller om du föredrar att plocka in blomsterprakt från naturen 

passar de i din nya Cup Cake-vas.  

Pris: 399 kr 

 

 



Limiterat konstglas 

 

Ease, 60 upplaga 

Design: Kjell Engman 

Likt en del av en tegelvägg av glas med ingjutna flaskor eller graler har Kjell skapat sina 

senaste limiterade konstglasbitar i serien Ease. Modellerna Champagne, Drop och Water 

of  Life har alla sin unika tanke och historia.  

De stora glasbitarna balanserar vackert och säkert i en ställning av rufft stål.  

Pris: Champagne 8 750 kr, Drop 7 000 kr, Water of  Life 7 000 kr 

 

Escape Boat, 60 upplaga 

Design: Bertil Vallien 

Med en passagerare i skimrande guld vilar Bertils Escape Boat i en ställning av svart 

granit. Färgspelet går från en kallare silvergrå nyans över i en betydligt varmare orange.  

Pris: 32 000 kr 

 

Memory Boat, 60 upplaga 

Design: Bertil Vallien 

Nu kan du hänga en båt av Bertil Vallien på väggen. Senaste limiterade alstret Memory 

Boat har alla de klassiska Bertil-attributen men just denna båt hänger istället lodrätt på 

ett bakstycke tänkt för din vägg.  

Pris: 32 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilder på alla nyheter hittar du på vår bildbank som du når via 

www.kostaboda.se/bildbank  

 

 

 

För ytterligare information kontakta gärna Magnus Andersson, VD Orrefors Kosta Boda 

Tel: +46 478 346 78  

E-post: magnus.andersson@orrefors.se eller  

Sarah Andersson, Marknadskommunikatör Orrefors Kosta Boda  

Tel +46 478 345 60  

E-post: sarah.andersson@orrefors.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 
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