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Ahnlund-Karlén flyttar in formgivning i begravningsbranschen
Formgivarduon Ahnlund-Karlén som ligger bakom tändsticksasken med citat av Ernst
Kirchsteiger, Äppelkroken och Frökorten ger sig nu in i en helt ny bransch. I samarbete med
Rydéns i Nybro lanseras nu en modern och ljus begravningskista – Stilla Regn, den första
kistan utan metalldelar på den svenska marknaden.
Stilla Regn är den första produkten i ett kommande produktsortiment för begravning och
kyrkogård. Kistan har en modern formgivning med enkla och vackra detaljer och har
utformats med kärlek och omtanke.
- Det är en spännande bransch ur ett designperspektiv och den känns än så länge relativt
outforskad av formgivare. Vi har inlett ett långsiktigt samarbete och vi kommer att lansera
ett modernt sortiment med nytänk, både vad gäller formspråk, material och användningsområde. Vi vill att våra produkter ska öppna upp för personliga avsked och i möjligaste
mån hjälpa till att göra en svår stund till ett ljust minne, säger Åsa-Karin Karlén, AhnlundKarlén.
Kistan Stilla Regn har inspirerats av diamantformen och har hjärtat som symbol. De
avfasade kanterna ger kistan en mjuk form och det smala locket möjliggör att även mindre
kistdekorationer kommer till sin rätt. Kistan är dekorerad med synliga hjärtformade skruvar på sidorna som smyckar kistan i sig och den är vacker även utan en blomsterdekoration
på locket.
- När Ahnlund-Karlén presenterade Stilla Regn för oss så föll vi direkt både för kistans
vackra och tidlösa design och upphovsgivarnas engagemang och kunnighet om branschen.
Vi kände helt enkelt att det gick väldigt bra ihop med vad vi själva står för, säger Morgan
Löfgren, VD på Rydéns i Nybro AB.
Kistan håller standardmått och finns i Rydéns sortiment från och med februari 2011
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Om Ahnlund-Karlén
Ahnlund-Karlén består av Anna-Ella Ahnlund och Åsa-Karin Karlén. De träffades på Beckmans Designhögskola under sin
utbildning och arbetar sedan 2006 tillsammans med frilansuppdrag och egen produktion inom ramen för produktdesign.
Ahnlund-Karlén står bakom tidigare uppmärksammade produkter som tändsticksasken med citat av Ernst Kirchsteiger,
Äppelkroken och Frökorten. Äppelkroken blev också vinnare av årets sak på DesignTorget 2008.
Duon har gjort återkommande högttidsspecialer i TV4 Nyhetsmorgon, samarbetsprojekt med Ernst Kirschsteiger i olika
former och arbetat med uppdrag för bland annat OBH Nordica, DesignTorget och Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn.
Om Rydéns i Nybro
Rydéns är Skandinavien äldsta kistproducent med försäljning i Sverige, Danmark och Norge. En viktig uppgift för
företaget är att bidra till att kunderna ska kunna göra personliga och kvalitativa val. Rydéns står bakom flera spännande
nyheter på marknaden under de senaste åren.
Rydéns är ett familjeägt bolag som arbetar i branschen med ett stort engagemang och det är något som förenar dem med
deras kunder som är familjeägda byråer, inte sällan i medlemmar av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF), som
utgör en kvalitetsgaranti, för begravningsbyråer.

