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The Kosta glassworks – named for its founders, Generals Koskull and 
Staël von Holstein, Ko + Sta – opened its doors on 26 July 1742. 
Technology and expertise in glass have been refined here in the 
Swedish forest province of Småland ever since that day. 

Courage and determination have been hallmarks of the company and 
its staff since the start. Other qualities that have carried Kosta into the 
21st century are cooperation, perseverance, dexterity, craftsmanship, 
inventiveness and artistic flair. 

Kosta Boda’s products will continue to be crafted out of the glassworks 
of Småland, designed for any and all occasions, defined by Swedish 
mettle and always keeping a finger on the pulse of the times. 

Glasbruket Kosta grundades 1742 och fick sitt namn efter sina  
grundare, generalerna Koskull och Staël von Holstein – Ko + Sta.  
Den första ugnen tändes den 26 juli 1742. Tekniken och kunskapen om 
glas har sedan dess fulländats här i hjärtat av de småländska skogarna. 

Kännetecknande för dem som har arbetat för Kosta är mod och  
beslutsamhet. Andra egenskaper är samarbetsförmåga, envishet, 
hantverksskicklighet, påhittighet och sinne för konst som tillsammans 
har bidragit till att Kosta lever än i dag. 

Kosta Bodas produkter kommer även i fortsättningen att uppstå ur 
det småländska glasbruket, skapade för alla tänkbara tillfällen och 
karaktäriserade av svensk djärvhet och en vakenhet för tidsandan.

Decades of Swedish craftsmanship.
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Ernst Billgren.
Ernst Billgren works in highly varied media such as painting, 

sculpture, scenography, fiction and film. ernst billgren’s artistry 

is characterised by a combination of breadth and diversity that 

is unique on the Swedish art scene. His works often interweave 

historical notation and references with popular perceptions of 

art in his endeavour to investigate the contemporary world and 

artistic conventions.

Ernst Billgren arbetar i så vitt skilda discipliner som måleri, 

skulptur, scenografi, skönlitteratur och film. Hans konstnärskap 

präglas av en bredd och mångfald som är unik i det svenska 

konstlivet. Konstverken förenar ofta historiska teckensystem 

och referenser samt folkliga uppfattningar av konst i en vilja att 

undersöka samtiden och konstnärliga konventioner.
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Appendix by artists. Lena Bergström.
Lena Bergström is one of Sweden’s most award-winning and 

productive designers. Art glass, utility glass, lighting, textiles, 

jewellery and public artworks. Nothing seems impossible for 

Lena. Together with the skilled glassblowers and mastercutters 

at Kosta Boda she is constantly challenging the limits of the 

glass. ”The unique properties of the glass and the craftman-

ship of the glassworkers always inspires me to great deeds 

but at the same time I want the end result to look natural and 

beautiful.”

Lena Bergström är en av Sveriges mest prisbelönta och pro-

duktiva formgivare. Konstglas, bruksglas, belysning, textilier, 

smycken och offentliga utsmyckningar… Inget verkar omöjligt 

för henne. Tillsammans med Kosta Bodas skickliga glasblåsare 

och slipmästare tänjer hon ständigt på glasets gränser. ”Glasets 

unika egenskaper och glashantverkarnas yrkesskicklighet inspi-

rerar mig till att försöka åstadkomma storverk, men samtidigt vill 

jag att slutprodukterna ska vara naturligt vackra.”
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Ludvig Löfgren.
“My approach to glass is sensitive, passionate and patient. 

I describe atmosphere, depict moods through references both 

to history and present. Molten glass enables me to work with 

sculpture and pictures simultaneously. Glass can be seductive, 

beautiful, soft and compliant to work with. But at same time it 

can scar you for life.” 

”Min inställning till glas är sensibel, passionerad och uthållig. 

Jag beskriver stämningar, känslotillstånd med hjälp av referen-

ser från historia och nutid. Massan ger mig möjlighet att vara 

skulptural och målerisk på samma gång. Glas kan både vara 

förföriskt, vackert, mjukt och följsamt att arbeta med. 

Men samtidigt hett, vasst och utmanande.” 

Kjell Engman.
Kjell Engman is at the height of his creative powers. His infinite 

fantasy and storytelling transforms into wonderful collections 

and art glass. With a background as a professional guitarist 

in the seventies, Kjell Engman finds his inspiration in music. 

He also draws inspiration from the animal kingdom, and the 

elements of light and sound are always a part of his design 

process, and art installations.Kjell Engman is frequently 

engaged in public artworks throughout the world. 

Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje 

som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas. Som tidigare 

professionell gitarrist på 70-talet, hämtar Kjell Engman inspira-

tion från musikens värld. Han finner även mycket inspiration från 

djurriket. I hans större installationer använder han sig av element 

som ljud och ljus. Kjell Engman är flitigt anlitad för offentliga 

utsmyckningar både nationellt och internationellt. 

Anna Ehrner.
“For me, creativity takes place in the blowing room. This is 

where glass is conceived, where it is fashioned and comes 

alive. I want to work with the glass, not against it. In my designs, 

I try to follow along with the melt, with the sheer power of the 

glass, although I try at the same time to identify the simple 

and the subtle.” Anna Ehrner is experimental and stylistic in 

her expression. Her work is characterised by minimalistic yet 

powerful design language. Coloured lines inside the glass are 

a recurring feature for Anna Ehrner.

”För mig är hyttan skapelsen. Här föds, formas och lever glaset. 

Jag vill ta vara på glasets egna liv, arbeta med det och inte emot 

det. Följa glasmassan, kraften, som inte går att tygla, men sam-

tidigt se det enkla och subtila.” Anna Ehrner är en experimentell 

och sparsmakad stilist som kännetecknas av sitt enkla men 

kraftfulla formspråk. Färgade slöjor inne i glasmassan har blivit 

ett särskilt kännetecken för Anna Ehrner.

Åsa Jungnelius.
Born contemporary with punk bands like the Sex Pistols and 

Pere Ubu, trendsetters that influenced all art practitioners for 

many years to come. In addition to her day job as artist and 

designer, she’s also a senior lecturer at the University College 

of Arts, Crafts and Design in Stockholm, where she inspires a 

new generation of creators. Jungnelius’s glass objects in the 

Make Up series have spread her name to a wide audience, 

and her feminist approach to life suffuses everything she does.

Föddes samma år som punkbanden Sex Pistols och Pere 

Ubu - stilbildare som påverkade alla konstnärligt aktiva under 

många år framöver. Förutom sitt dagliga arbete som konstnär 

och formgivare är hon verksam som lektor på Konstfack och 

inspirerar i sin tur en yngre krets av kreatörer. Hennes glasobjekt 

i serien Make Up har gjort henne känd för en större publik och 

hennes feministiska hållning till livet i stort präglar allt hon gör.
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Anne Nilsson.
Anne Nilsson (b. 1953). After being trained in glass and 

ceramics at the University College of Arts, Crafts and Design 

in Stockholm, she became a designer at Höganäs Keramik AB. 

Since 1982 she has created several popular glass series for 

Orrefors and Kosta Boda. In fact, she’s received the Excellent 

Swedish Design award for 15 different product series. 

She creates unexpected, simple forms that add a touch of 

beauty to everyday life.

Anne Nilsson (f.1953). Efter utbildning i glas och keramik vid 

Konstfack i Stockholm började hon som formgivare vid Höganäs 

Keramik AB. Sedan 1982 har hon skapat era glassuccéer för 

Orrefors och Kosta Boda. Hon har premierats med Utmärkt 

Svensk Form för 15 produktserier. Hon skapar oväntade, 

enkla former som skänker ett vackrare vardagsliv.

Göran Wärff.
“The melt, glowing in the furnace, is what beckons me on to new 

discoveries. With every gather, I feel an almost irresistible urge to 

give new expression to the magic of glass, to create a work that will 

be the bearer of light, the sea and the air. each piece that I design 

I try to make a receptacle for light, for warmth and sensuality.”

”Den glödande glasmassan inne i ugnen lockar mig till upptäckter. 

Varje anfång ger mig på nytt lusten att förmedla upplevelsen av 

glasets magi. Att göra ett stycke glas till bärare av ljuset, havet och 

luften. Jag vill skapa en boning åt ljuset, värmen och det sinnliga.” 

Sara Persson.
Sara Persson is a designer for Kosta Boda with a degree 

in product design. She has always been fascinated by glass-

blowing and the many possibilities the material offers. The 

natural world is a major source of inspiration, as is the blowing 

room work itself. In collaboration with Kosta Boda, she creates 

products that are durable, functional and aesthetic. 

Sara Persson är en formgivare för Kosta Boda med examen 

inom produktdesign. Glasblåsning är något som hon länge 

fascinerats av och de många möjligheterna materialet erbjuder. 

Hon finner inspiration i naturen och i ögonblicken i glashyttan. 

Tillsammans med Kosta Boda skapar hon produkter som både 

är hållbara, funktionella och med estetiska kvalitéer.

Mattias Stenberg.
“For me, it’s important to go back to my own initial impressions 

of Kosta Boda as an innovative, experimental company where 

they accept and even encourage experimentation and product 

development out “on the floor” in the studio.” Mattias Stenberg 

is originally trained as an engineer, architect and researcher

in Sweden and the US and holds a Licentiate degree in 

Engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm. 

Mattias holds several design, interior design 

and architecture awards.

”För mig var det viktigt att gå tillbaka till mina egna första intryck 

av Kosta Boda, nämligen som ett innovativt och experimentellt 

företag, där man är villig och till och med uppmuntrar till experi-

mentlusta och produktutveckling ute ”på golvet” i hyttan.” Mattias 

Stenberg har en bakgrund som ingenjör, arkitekt och forskare i 

Sverige och USA med en Licentiatexamen inom ingenjörsveten-

skap från Kungliga Tekniska Högskolan. Mattias är mångfaldigt 

prisad inom design, interiördesign och arkitektur. 
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7041626 
VASE • VAS
H 115 mm Ø 110 mm 
White/black • Vit/svart

7041628 
VASE • VAS
H 200 mm Ø 200 mm 
White/black • Vit/svart

7041627 
VASE • VAS
H 300 mm Ø 120 mm 
White/black • Vit/svart

BJÖRK 
Design Sara Persson • 2017 • Handmade in Kosta, Sweden

The graphic pattern is reminiscent of birch bark. They are inspired by the deep woods and countryside 

of Småland. Crisp, green leaves and colourful flowers combined with the graphic patterns on the vases 

make a glorious centrepiece on any table, whether in the living room or kitchen.

Det grafiska mönstret påminner mycket om björkstammar. De är resultatet och inspirationen från de 

Småländska skogarna och dess natur. Krispiga gröna blad och färgsprakande blommor tillsammans med 

de grafiska mönstren på vaserna kommer bli en härlig kombination på bordet i vardagsrummet eller köket.
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7059146 
BOWL • SKÅL
H 120 mm Ø 230 mm 

7059147 
BOWL FOOTED • SKÅL PÅ FOT
H 275 mm Ø 310 mm 

CAN CAN
Design Kjell Engman • 1991 • Handmade in Kosta, Sweden

Kjell Engman is at the height of his creative powers. His infinite fantasy and storytelling transforms into 

wonderful collections and art glass. With a background as a professional guitarist in the seventies, Kjell 

Engman finds his inspiration in music. He also draws inspiration from the animal kingdom, and the elements 

of light and sound are always a part of his design process, and art installations.Kjell Engman is frequently 

engaged in public artworks throughout the world. 

Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje som får fritt utlopp i såväl bruks- som 

konstglas. Som tidigare professionell gitarrist på 70-talet, hämtar Kjell Engman inspiration från musikens värld. 

Han finner även mycket inspiration från djurriket. I hans större installationer använder han sig av element som 

ljud och ljus. Kjell Engman är flitigt anlitad för offentliga utsmyckningar både nationellt och internationellt.
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CRYSTAL MAGIC
Design Åsa Jungnelius • 2018 • Handmade in Kosta, Sweden
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7091751
COUPE 20 CL
H 130 mm Ø 115 mm
Clear • Klar

7091753 
TUMBLER 25 CL
H 85 mm Ø 85 mm
Pink • Rosa

7091752
TUMBLER 25 CL
H 85 mm Ø 85 mm
Clear • Klar

7091750
WINE • VIN 42 CL
H 195 mm Ø 95 mm
Clear • Klar

CRYSTAL MAGIC
Design Åsa Jungnelius • 2018 • Handmade in Kosta, Sweden

High quality glassware, stylish design and Swedish craftsmanship in pure crystal are always the right choices for 

someone who wants to make conscious decisions that will last over time. That said, it is the beauty and the sense 

of luxury that will make ’Crystal Magic’ a future classic. Each glass is carefully designed to make it the right glass 

for several occasions.

The softly rounded and generous shape, as well as the nice weight, gives the ultimate drinking experience. The swirl 

and the optic effect it creates in the glass, the light refracted through the crystal and the spiral twisting around the 

stem - all that brought together - gives both a visual and tactile sensation of the skilled craftsmanship behind the 

product. Handmade, multifunctional, lead free and dishwasher safe crystal.

Glas av hög kvalité och stilsäker formgivning, ett svenskt hantverk i ren kristall, är alltid rätt för den som vill göra ett 

medvetet val som ska hålla över tid. Sedan är det skönheten och känslan av lyx som kommer att göra ’Crystal Magic’ 

till en framtida klassiker.

 

Varje glas är utformat för att kännas rätt i flera olika sammanhang. De rundade, generöst mjuka formerna, glasets sköna 

tyngd och det tvinnade benets spiral förhöjer den taktila upplevelsen. De svepande virvlarna och den optiska effekten 

i glaset såväl som ljuset som bryts i kristallen ger en visuell förnimmelse av det skickliga hantverket bakom produkten. 

Handgjort, blyfritt glas som är multifunktionellt och kan diskas i maskin. 
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7048839 
BOTTLE • FLASKA
H 365 mm Ø 135 mm  

7048840 
BOTTLE • FLASKA
H 450 mm Ø 170 mm 

FIDJI
Design Kjell Engman • 1988 • Handmade in Kosta, Sweden

7048838 
BOTTLE • FLASKA
H 290 mm Ø 110 mm 
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GRAN 
Design Sara Persson • 2017 • Handmade in Kosta, Sweden

7041631 
VASE • VAS
H 200 mm Ø 200 mm 
Green/black • Grön/svart

7041630 
VASE • VAS
H 300 mm Ø 120 mm 
Green/black • Grön/svart

7041629 
VASE • VAS
H 115 mm Ø 110 mm 
Green/black • Grön/svart
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The graphic pattern is reminiscent of the green fir trees and their dark trunks. 

They are inspired by the deep woods and countryside of Småland. 

Det grafiska mönstret påminner om de gröna granarna och dess mörka stammars färg. 

De är resultatet och inspirationen från de Småländska skogarna och dess natur. 

7071501
BOWL • SKÅL
H 140 mm Ø 290 mm
White • Vit

7041518 
VASE • VAS
H 240 mm Ø 240 mm
White • Vit

7041519 
Blue • Blå

7041520 
Black • Svart

GLOBE
Design Anna Ehrner • 2015 • Handmade in Kosta, Sweden

The Globe collection is playful, graphical and minimalist yet alive. 

Elegant glass pieces handmade in Sweden. Available as a dish and vase.

Lekfullt, grafiskt, stramt och levande är uttrycket för Globe.  

Eleganta glaspjäser munblåsta i Sverige. Finns som fat och vas. 
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7091720 
WINE • VIN 25 CL
H 137 mm Ø 84 mm  

7091721 
TUMBLER 22 CL 
H 95 mm Ø 70 mm 

LIMELIGHT
Design Göran Wärff • 2017 

Kosta Boda is bringing a timeless favourite back into the limelight. 

Limelight – crystalware designed to shimmer with brilliant luster, by Göran Wärff, 

a master of creating optical illusions. Dishwasher safe.

Kosta Boda riktar strålkastarljuset på en tidlös klassiker - Limelight. 

En serie skapad av Göran Wärff, de optiska illusionernas mästare. Han kan konsten 

att ge liv åt glaset genom att fånga ljuset och låta det reflekteras tusenfallt i kristallen. 

Glaset kan diskas i maskin.

7051700 
BOWL • SKÅL 35 CL
H 120 mm Ø 105 mm  

7081720 
JUG • KANNA 170 CL 
H 240 mm Ø 127 mm 
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LIMELIGHT
Design Göran Wärff • 2018 

Set the table with the plate that combines timeless elegance with a feeling of craftsmanship. The pattern creates a base in the 

glass and lets the light play along. It makes quite an impression whether it is Sunday brunch or Thursday dinner. Durable edge and 

dishwasher safe.

Duka med tallriken som balanserar mellan hantverkskänsla och tidlös elegans. Mönstret skapar en bädd i glaset och låter ljuset spela 

med. Den självklara närvaron på bordet gör intryck vare sig det är söndagsbrunch eller middag mitt i veckan. Tallriken har tålig kant 

och tål maskindisk.

7071801
7071803 2-pack
SIDE PLATE • ASSIETT
H 20 mm Ø 195 mm
Klarglas • Clear

7071802
7071804 2-pack
PLATE • MATTALLRIK
H 30 mm Ø 285 mm
Klarglas • Clear

26



MY WIDE LIFE
Design Ludvig Löfgren • 2010 • Handmade in Kosta, Sweden

”Min inställning till glas är sensibel, passionerad och uthållig. Jag beskriver stämningar, känslotillstånd med 

hjälp av referenser från historia och nutid. Massan ger mig möjlighet att vara skulptural och målerisk på 

samma gång. Glas kan både vara förföriskt, vackert, mjukt och följsamt att arbeta med. Men samtidigt hett, 

vasst och utmanande.” – Ludvig Löfgren

”Min inställning till glas är sensibel, passionerad och uthållig. Jag beskriver stämningar, känslotillstånd med 

hjälp av referenser från historia och nutid. Massan ger mig möjlighet att vara skulptural och målerisk på 

samma gång. Glas kan både vara förföriskt, vackert, mjukt och följsamt att arbeta med. Men samtidigt hett, 

vasst och utmanande.” – Ludvig Löfgren

7091020
GABBA GABBA HEY 
H 305 mm Ø 205 mm

Black • Svart
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NEW FRIENDS NEW ITEMS
Design Ernst Billgren • 2008 • Handmade in Kosta, Sweden

A bear emerges, a duck rests contently on the lake bottom and another bird watches you drink without 

actually caring. Ernst Billgren has returned to the world of animals, and together with Kosta boda’s

skilled glassblowers has created a series of sculptures that you can pour from and drink from. 

En björn dyker upp, en and vilar nöjt på botten, en annan fågel betraktar dina dryckesvanor utan att 

egentligen bry sig. Ernst Billgren är ett med naturen och tillsammans med Kosta Bodas skickliga 

glasblåsare har han skapat skulpturer som går att dricka ur och hälla ur. 

7091950 NEW 
TUMBLER 46 CL 
H 96 mm Ø 86 mm 
Frog • Groda 

7091951 NEW
Bird • Fågel

7091952 NEW
Arctic fox • Fjällräv

7090853 
Bear • Björn

7090950 
Fox • Räv

7090953 
Duck • And
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NEW FRIENDS
Design Ernst Billgren • 2008 • Handmade in Kosta, Sweden

7051702 
BOWL • SKÅL 
H 83 mm Ø 169 mm
Bear • Björn

7050930 
BOWL • SKÅL
H 83 mm Ø 169 mm 
Duck • And 

7080852 
JUG • KANNA 115 CL
H 290 mm W 175 mm
Duck • And 
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7041926 
VASE • VAS
H 255 mm  Ø 135 mm
Pink • Rosa

7041927
Beige • Beige 

7041928 
Petrol • Petrol

PAGOD 
Design Anne Nilsson • 2018 • Handmade in Kosta, Sweden

Pagod is a stylish vase that brings you back to the 60’s. The vase is mouth-blown by skilled glass blowers at the glass works in 

Kosta. The technique is called underlay, a multi-layer glass which means that clear glass lies like a casing over the stained glass 

and gives a beautiful and processed expression. The playful design is the work of Anne Nilsson. She is one of Sweden’s most 

important glass designers and can take advantage of the craftsmanship, the simple language and function in an extremely elegant 

way. This vase is designed to give cut flowers a beautiful expression.

Pagod är en elegant vas där formen för tankarna tillbaka till 60-talet. Vasen är munblåst av skickliga glasblåsare på bruket i Kosta. 
Tekniken kallas underfång, det innebär att klarglas ligger som ett hölje över det färgade glaset och ger ett vackert och bearbetat 
uttryck. Den lekfulla designen står Anne Nilsson för. Hon är en av Sveriges mest betydelsefulla glasdesigners och kan ta tillvara 
på hantverket, det enkla formspråket och funktionen på ett ytterst elegant sätt. Denna vas är designad för att ge snittblommor ett 
vackert uttryck. 
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7041930 
Beige • Beige 

7041931 
Petrol • Petrol

7041929 
VASE • VAS
H 167 mm  Ø 150 mm
Pink • Rosa

PAGOD 
Design Anne Nilsson • 2018 • Handmade in Kosta, Sweden

Pagod is a stylish vase that brings you back to the 60’s. The vase is mouth-blown by skilled glass blowers at the glass works in 

Kosta. The technique is called underlay, a multi-layer glass which means that clear glass lies like a casing over the stained glass 

and gives a beautiful and processed expression. The playful design is the work of Anne Nilsson. She is one of Sweden’s most 

important glass designers and can take advantage of the craftsmanship, the simple language and function in an extremely elegant 

way. This vase is designed to give cut flowers a beautiful expression.

Pagod är en elegant vas där formen för tankarna tillbaka till 60-talet. Vasen är munblåst av skickliga glasblåsare på bruket i Kosta. 
Tekniken kallas underfång, det innebär att klarglas ligger som ett hölje över det färgade glaset och ger ett vackert och bearbetat 
uttryck. Den lekfulla designen står Anne Nilsson för. Hon är en av Sveriges mest betydelsefulla glasdesigners och kan ta tillvara 
på hantverket, det enkla formspråket och funktionen på ett ytterst elegant sätt. Denna vas är designad för att ge snittblommor ett 
vackert uttryck. 
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Suspending roses in glass is an old art. Rose globes could be found in nearly every 

Swedish home in the 1960s. Mona Morales-Schildt worked at Kosta from 1958 to 1971, 

and her elegant rose globes on tall stands were among the glassworks’ most beloved 

products. Now Lena Bergström has taken up the tradition. Bergstrom has created a 

two-part globe for roses and a bottle of fragrance. The fragrance bottle is unadorned 

and timeless. Her rose globe has become a tiny spaceship or time capsule of glass for the 

flower that’s been found as far back as ancient Egyptian burial chambers. But it’s also full 

of air bubbles. “I wanted the glass to bubble, just as it makes our emotions bubble! 

If there’s anything the world needs now, it’s love, and that means  we want those emotions 

to live on like this.”

Att samla rosor i glasbehållare är gammal konst. Rosengömmor eller rosarium, som 

glaskulorna heter på finspråk, fanns i nästan varje svenskt hem på 1960-talet. På 

Kosta arbetade Mona Morales-Schildt mellan åren 1958 och 1971 och hennes 

eleganta rosengömmor på hög fot tillhörde glasbrukets mest älskade 

produkter. Nu har Lena Bergström plockat upp traditionen genom att 

skapa en tvådelad glasgömma för rosor och en tillhörande doftflaska, 

flaskan är stram och tidlös. Hennes rosarium har blivit ett litet rymdskepp 

eller en tidskapsel i glas för den blomma som påträffades redan i de 

antika egyptiska gravkamrarna. Men också full av luftbubblor. - Jag ville 

att det skulle bubbla om glaset precis som det gör om ens känslor!  Om 

det är något världen behöver nu så är det kärlek och då ska känslorna 

få leva så här.

7630016
ROSE GLOBE • ROSENGÖMMA

H 185 mm W 170 mm
Clear • Klarglas

7630015 
FRAGRANCE BOTTLE • DOFTFLASKA

H 265 mm W 90 mm
Clear • Klarglas

ROSES
Design Lena Bergström • 2017 • Handmade in Kosta, Sweden
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SEPTUM 
Design Mattias Stenberg • 2018 • Handmade in Kosta, Sweden

7041714
VASE • VAS

H 315 mm Ø 195 mm
Limited Edition 

White • Vit

“Septum” actually means “dividing wall”, e.g. the dividing wall between 

the right and left atrium and ventricle in our heart. Could I somehow 

create a dividing wall in glass, inside the vases?

”Septum” i sig betyder ”en skiljande vägg”, t ex skiljeväggen mellan höger 

och vänster förmak och kammare i vårt hjärta. Kunde jag på något sätt 

skapa en skiljevägg i glas, inne i vaserna?

7041716
VASE • VAS

H 400 mm Ø 170 mm 
Limited Edition 

Brown • Brun

7041715
VASE • VAS

H 220 mm Ø 210 mm 
Limited Edition 

Smokey grey • Rökgrå
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Special production of art glass for you.
The manufacture of limited edition and unique glass is 

entirely handcrafted, and is a collaboration between artists 

and craftsmen at Kosta glassworks. This unique approach 

provides Kosta with opportunities to create their own limited 

edition series or unique items for special occasions. Contact 

us for a preview for you, your business or organization.

Svea Court of Appeal marks it’s 400 year anniversary with a 

commission by Bertil Vallien in the premises of Riddarholmen,

in Stockholm. The work is called “The land shall be built with law”.

Tillverkningen av limiterat och unikt konstglas sker helt manuellt 

och i samarbete mellan konstnären och hantverkarna på Kosta 

Glasbruk. Detta unika arbetssätt ger möjligheter att skapa egna 

limiterade serier eller unika objekt för det där speciella tillfället. 

Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan producera för dig, 

ditt företag eller organisation.

Svea Hovrätt utsmyckades vid sitt 400 år jubileum med ett verk 

av Bertil Vallien i lokalerna på Riddarholmen i Stockholm. Verket 

namngavs ”Land skall med lag byggas.” 

42



LET'S DANCE 

DESIGN KJELL 

ENGMAN

NE KUNSKAPSPRIS 

DESIGN BERTIL VALLIEN

STARS ON ICE

DESIGN KJELL ENGMAN

ROOKIES AND PLAYERS

DESIGN ÅSA JUNGNELIUS

FOTBOLLSGALAN

DESIGN KJELL ENGMAN

EUROVISION SONG CONTEST 

DESIGN KJELL ENGMAN

Kosta Boda Awards.
Our artists and craftsmen at Kosta Glassworks can help you create your own 

limited edition series or unique items for special occasions such as jubilees and 

award cermonies. Contact us for a preview for you, your business or organization.

Våra formgivare och hantverkare på Kosta Glasbruk kan skapa egna limiterade serier 

eller unika objekt för speciella tillfällena såsom jubileum och prisutdelningar. 

Kontakta oss så att vi kan berätta mer om vad vi kan producera för dig.



Kosta Boda Art Gallery.
Welcome to our exibition, which includes many of the world’s 

leading glass artists. Never before has so much art glass been 

available in one place. Let yourself be moved by the various 

artists’ individual expressions and techniques in relation to glass.

Maybe you can find a piece of art that speaks directly to you. 

Take advantage of this opportunity to spice up your home or 

workplace with art glass by Kosta Boda.

Välkommen till vår konstutställning som visar några av världens 

ledande glasformgivares verk. Aldrig tidigare har så mycket 

konstglas varit samlat på ett och samma ställe. Låt dig 

beröras av formgivarnas olika uttryck och tekniker i glas. 

Förhoppningsvis finner du en pjäs som talar direkt till dig. 

Ta tillfället i akt, berika ditt hem eller din arbetsplats 

med konstglas från Kosta Boda. 

OPENING HOURS •  ÖPPETTIDER
Check our website • Kolla vår hemsidan

kostaboda.se/kosta-boda-art-gallery

FIND US • HITTA HIT
Address • Adress Stora vägen 96

 360 52 Kosta 

 Sweden

CONTACT •  KONTAKT
Phone • Telefon +46 (0)478-345 29  

Email • E-post info@kostaboda.se
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Award-winning Kosta Boda Art Hotel is a hotel that explodes 

in color, shapes and enjoyment originating in the glass. Let us 

inspire you, whether you are here to relax your body and soul 

have creative business meetings or just to relax and shop the 

best of Swedish glass.

Welcome to the Kosta Boda Art Hotel located in Kosta, 

across the glassworks.

Prisbelönta Kosta Boda Art Hotel i Kosta är ett hotell som 

exploderar i färg, form och njutning med ursprung i glaset. 

Låt dig inspireras, rekreera din kropp och själ, ha kreativa 

företagsmöten eller bara ta det lugnt och shoppa det bästa 

inom svenskt glas direkt från glasbruket.

Välkommen till Kosta Boda Art Hotel beläget i Kosta 

nära glasbruket.

HOTELL • RESTAURANG • SPA • KONFERENS • GLASBAR
www.kostabodaarthotel.com +46 (0)478-348 30

Kosta Boda Art Hotel.



Exhibitions.

Retailers.
Kosta Boda finner du på exklusiva köpcentrum, de finaste 

hotellen och på de bästa restaurangerna runt om i världen. 

Vi fortsätter ha blomstrande samarbete med KaDeWe i Berlin, 

Isetan i Tokyo, David Jones i Australien och Bloomingdales i 

USA. I Sverige hittar du givetvis oss också i porslins-, möbel- 

och inredningsbutiker. 

Hitta din närmsta återförsäljare på www.kostaboda.se

Kosta Boda can today be found in exclusive department  

stores, finest hotels, and in the best restaurants, and has 

a long and prosperous relationship with KaDeWe in Berlin, 

Isetan in Tokyo, David Jones in Australia and Bloomingdales 

in the U.S.A. 

Find your nearest retailer at www.kostaboda.com 

Det sticker ut och är i centrum. Kosta Boda är äkta passion. 

Genom århundradena har kristall från Kosta Boda blivit 

beundrat och uppskattat av en bred publik, både i Sverige och 

internationellt. Kosta Boda har vunnit tusentals utmärkelser 

inom design och glastillverkning. Glaset från Kosta Boda 

är eftertraktat av samlare, museer och finns på massvis av 

utställningar och offentliga rum över hela världen.

Victoria and Albert Museum i London, MOMA i New York, 

Yokohama Art Museum i Yokohama, The State Hermitage 

Museum i St. Petersburg, Absolut Museum i New York, 

Nationalmuseum i Stockholm och Musee des Arts Decoratifs 

i Paris bara för att nämna några men högst prominenta 

museer där Kosta Boda finns representerade.

It stands out and takes center stage. Kosta Boda is true 

passion. Throughout the centuries, the Kosta Boda crystal 

has been admired and treasured by a broad public, both in 

Sweden and internationally. Kosta Boda has won thousands 

of design and glassmaking awards, and have been collected 

by individuals and museums and showcased in exhibits and 

public installations all over the world.

Victoria and Albert Museum in London, MOMA in New York, 

Yokohama Art Museum in Yokohama, The State Hermitage 

Museum in St. Petersburg, Absolut Museum in New York, 

National Museum in Stockholm and Musee des Arts 

Decoratifs in Paris to name a few but prominent museums 

where Kosta Boda are represented.
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Appendix A-Z. Contact.
KOSTA, SWEDEN
Stora vägen 96
365 43 Kosta
Switchboard · Växel
+46 (0)478 345 00

Export service & orders
+46 (0)478-345 08 
+46 (0)478-345 28 

Kundservice Sverige
0478-345 50
kundservice@kostaboda.se

Ordermottagning Retail
0478-345 53 
order@kostaboda.se

Ordermottagning B2B 
0478-345 45 
order@kostaboda.se

STOCKHOLM, SWEDEN
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm
+46 (0)478-345 90

GOTHENBURG, SWEDEN
Kungsportsavenyen 10
411 36 Göteborg
+46 (0)31-712 89 10

NEW YORK, USA
41 Madison Ave, Fl 9th
+1 800-351-9842
www.kostaboda.us

SHANGHAI, CHINA
345 Shilong Road, No. 27
+86 021 8016 2097
www.kostaboda.cn

COPENHAGEN, DENMARK
Lyskær 13A
2730 Herlev
+45 5153 7144

OSLO, NORWAY
Karenslyst Allé 5, 3; etg
0278 Oslo  
+47 4832 8131   
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