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1. Sammanfattning 
 
 
Sverige är känt för sin glastillverkning och för grundandet av speciella glasblåsningstekniker. 

Graaltekniken eller också kallad överfångstekniken, räknas som en av dessa.  

 

För många ut av eleverna på Sveriges två glasskolor, Orrefors Riksglasskola och Kosta 

Glascenter, står graaltekniken som ett av de främsta målen att lära sig behärska. Idag lärs 

tekniken ut via praktisk demonstration och muntliga instruktioner. Avsaknaden av svenska 

läromedel för de mera avancerade glasblåsningstekniker, gör det svårare för eleverna att dels 

förbereda sig inför genomgången i verkstaden, dels att på egen hand gå tillbaka och repetera. 

Möjligheten för att kunna fläta praktisk träning med teori skulle kunna underlätta både 

undervisning och lärande. Ett flertal av de svenska eleverna i årskurs tre samt en del av de 

nordiska eleverna i slutet av årskurs två, har efterfrågat ett beskrivande svensk material.   

 

Traditionen att föra över kunskapen från Mästare till gesäll hotas dessutom av den aktuella 

krisen inom glasindustrin och alla varsel som läggs på glasarbetare. Tillvägagångssättets små 

finurliga detaljer som har utvecklats under årtionden riskerar att försvinna. Ett beskrivande 

material av tillvägagångssättet kompletterat med foton skulle kunna avhjälpa dessa två 

ovanstående problem. 

 

För att kvalitetssäkra ett sådant material har jag i samarbete med min tidigare läromästare Jan 

Erik Ritzman, med mera än 50 års erfarenhet av glasblåsning, utarbetat ett läromedel som 

förklarar tillvägagångssättet, steg för steg, för glasblåsningstekniken graal. Jag tar även upp de 

vanligaste frågorna som brukar dyka upp under handledning av denna teknik. Materialet 

underbyggs med 50 foton av Jan Erik under utförandet av tekniken i hans glashytta, Transjö 

Hytta, maj 2009. Läromedlet är avsett för elever med ca två till tre års erfarenhet av 

glasblåsning. Fackterminologin måste behärskas för att kunna få utbyte av materialet. 

 

Mitt möte med Jan Erik Ritzman har varit avgörande för mitt eget yrkeskunnande och för att 

understryka hans auktoritet, följer en kortare levnadsbeskrivning av hans mer än 50 år som 

glasblåsare gjort efter en intervju i hans hem i maj 2009. 
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1.1 Nyckelord 

 

• Avancerade glasblåsningstekniker 

• Graal 

• Överfångsteknik 

• Jan Erik Ritzman 

• Mästare i glasblåsning 

• Transjö Hytta 
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2. Inledning 
 

Jag kom till Sverige i 1988 för att lära mig blåsa glas på glasskolan i Kosta. Efter att ha fullfört 

mina två år på skolan, insåg jag emellertid att här fanns så mycket mera att lära om 

glashantverket och jag beslutade att stanna kvar i Sverige och ta arbete på glasbruken. Efter 

några år på olika glasbruk, sökte jag plats som elev i Transjö Hytta utan för Kosta, som är känd 

för sitt konstglas. Här lärde jag mig oerhört mycket och tiden hos de två mästarna i Transjö har 

bidraget med det mesta jag kan idag om olika glasblåsningstekniker och sättet att förstå och 

glädje sig över materialet.  Då mina två år som elev i Transjö var över, arbetade jag ett par år 

som glasformgivaren, Kjell Engmans assistent. Här lärde jag mig allt från att gravera och 

blästra glaspjäser, sätta ihop skulpturer, gravera ut grafitformer, svetsa ihop ställningar för 

glasskulpturer, arbeta med glasblåsare i konstverkstaden, verkstad nr. 12 i Kosta, till att 

monterar upp och ned utställningar. Ibland fick jag även hoppa in i hyttan i Boda vart Kjell 

Engman hade sin ateljé under den tiden. Det var ett ganska fritt och roligt arbete. Jag saknade 

dock det kontinuerliga arbetet med det ”varma glaset” och fick idén att söka som lärare på 

Riksglasskolan i Orrefors där jag nu arbetar på mitt femte år.   

 

Som lärare i glasblåsningsteknik har jag stött på ett aktuellt problem. Detta består i en saknad 

av beskrivande svenskt läromaterial för flera av de mera avancerade svenska 

glasblåsningsteknikerna, bl.a. graaltekniken. Den skapades 1916 i Orrefors av 

glasblåsarmästaren Knut Bergkvist. Graaltekniken bidrog till att göra konstnärerna Simon Gate 

och Edward Hald kända och den lärs idag ut via demonstration och muntlig vägledning, i stil 

med läroprocesserna i den traditionella formen för mästarlära. Lärande sker genom observation, 

imitation, träning och vägledning och även identifikation (Kvale, 2008). Det förhåller sig 

likadant med flera av de andra avancerade svenska glasblåsningsteknikerna. Jag har ofta tänkt 

att det skulle underlätta lärandeprocessen om eleverna kunde ta del av ett skrivet material innan 

genomgången, samtidigt som det skulle kunna bidra till att friska upp minnet för elever som har 

glömt det väsentliga i tidigare genomgångar. Materialet skulle även kunna användas i 

verkstaden under arbetspasset.  

 

Ett stort flertal av andra och tredje års eleverna på Riksglasskolan i Orrefors har efterlyst 

beskrivande svensk material under årens lopp. Det var likadant på glasskolan i Kosta under de 

två år jag gick där från 1988 till1990. Vi har enbart tillgång till svenskt material för de mera 
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basala teknikerna. Några av de avancerade teknikerna finns tillgängliga på engelska i en 

amerikansk upplaga (Schmid, 1997). Där stämmer emellertid inte alla beskrivningarna överens 

med våra svenska, gamla glasblåsaretraditioner och med vad våra mästrar har lärt ut. Det 

handlar om grundläggande hantverksmässiga skillnader. Till exempel kallar amerikanerna det 

”graal” även när man välsar graalämnet i pulverfärg vilket vi i Sverige anser som lite fusk. 

Dessutom är engelskan ganska svår att förstå för en del av eleverna. Likt inom den svenska 

glasblåsartraditionen förekommer en hel del facktermer. 

 
Med tanke på den aktuella krisen inom glasindustrin och alla varsel som läggs på glasarbetarna, 

riskerar en hel del av gammal tradition och kunskap att försvinna. Den som har överförts från 

en glasblåsare till nästa. Detta för att mästarna och glasarbetarna tar med sig kunskapen när de 

slutar. Huvudparten av den personal som numera arbetar på glasbruken, i synnerhet på Orrefors 

glasbruk, behöver inte längre den samma kunskap om glasframställning som tidigare. För att 

kunna konkurrera på den internationella marknaden har glasbruken fått satsa mer och mer på 

maskinellt framställt glas. Många ut av glasarbetarna måste kunna betjäna maskiner och robotar 

numera. Det hantverksmässiga går förlorad. Detta ser jag som ännu ett problem. 

 

Graaltekniken räknas som en av de främsta och mer avancerade svenska 

glasblåsningsteknikerna. Den finns dokumenterad i form av filmmaterial igenom VITRA 

projektet. (http://www.e-vitra.eu/vitra-project-l4.html). Dock beskriver denna dokumentation inte 

särskild utförligt hur och varför man bör gå tillväga på ett visst sätt, det som är viktigt för att 

förstå tillvägagångssättet och för att kunna lära sig behärska tekniken. 

 

Jag har därför utarbetat ett skriftligt läromedel för just graaltekniken, vari baskunskap om 

glasblåsning samt facktermer förväntas behärskas. Elever som har möjlighet att kunna dra nytta 

av detta befinner sig oftast på den kompetenta utövarens nivå (Benner m.fl. 1999). Den 

kompetenta utövaren följer inte längre bara regler som utformats för att nå ett visst mål. 

Han/hon tar ett eget ansvar och väljer själv vilket tillvägagångssätt som kan tänkas vara 

lämpligt utan att vara säker på att det är det rätta i den aktuella situationen. Härmed accepterar 

den kompetenta utövaren att ta risker och även att misslyckas. Just detta engagemang lägger till 

grund för fortsatt utveckling (Benner m.fl. 1999). Graaltekniken är en sådan teknik där man får 

räkna med att misslyckas många gångar innan man kan säga sig behärska den till fullo. För att 

underlätta förståelsen av tillvägagångssättet har jag kompletterat materialet med 

fotodokumentation. Utöver mina egna erfarenheter, har jag under utförandet tagit hjälp av min 
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läromästare Jan Erik Ritzman med mera än 50 år inom yrket. Han har lärt sig blåsa glas på det 

traditionella sättet, började som hyttpojke i en ålder av 12 år på Kosta glasbruk (från 1742) och 

lärdes upp av Bengt Heinze, en av den svenska historiens största glasblåsaremästare 

(Lundmark, 1993). Jan Erik Ritzman värnar om det traditionella hantverkskunnandet och 

räknas inom glasvärlden för en av de främsta glasblåsarmästarna i Sverige idag vilket var 

avgörande för mitt val. För att understryka och styrka Jan Eriks yrkeskunnighet och auktoritet 

inom glashantverket, följer en kortare levnadsbeskrivning om honom och hans liv som 

glasblåsare i mera än 50 år.  
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3. Syfte 
 

Avsikten med detta arbete är att framställa ett skriftligt läromedel kring glasblåsningstekniken 

graal. Läromedlet skall kunna underlätta undervisning och lärande av en av de mera avancerade 

svenska glasblåsningsteknikerna i form av en beskrivande, steg för steg -vägledning för 

tillvägagångssättet, kompletterad med fotodokumentation.  

Jag har valt graaltekniken (överfångsglas) eftersom ett stort antal av andra och tredjeårselever 

på glasskolan genom åren specifikt har efterfrågat beskrivande material för just denna teknik. 

Mitt mål är att materialet ska kunna användas både webbaserad och som ett vanligt 

pappersdokument för förberedelse, innan den praktiska demonstrationen av tekniken i 

glasverkstaden, och även för repetition. Materialet i pappersform ska kunna fungera som ett 

stöd för eleverna under deras eget arbete i glasverkstaden. Mina förhoppningar är att skapa en 

portal som man kontinuerligt kan fylla på med information och läromedel som detta. Detta 

skulle även kunna stödja elever under deras praktikperioder som inte sällan går till våra 

grannländer. 

Målet är att läromedlet ska kunna användas i undervisningen av glasblåsningstekniken och 

därmed stödja lärandeprocessen för andra och tredjeårselever på Riksglasskolan i Orrefors och 

även på Kosta Glascenter, samtidigt som det ska se till att bevara tekniken på det ursprungliga 

sättet, det sättet som några av de främsta svenska glasblåsmästrarna har lärt ut.  

 

Därtill finns en hemvändarproblematik. Jag har sett hur små finurliga detaljer lätt glöms bort i 

senare utförandet av tekniken när eleverna reser hem och kanske inte använder tekniken så ofta. 

Ett nerskrivet dokument skulle även kunna avhjälpa detta problem.  

 

I syftet ingår också att göra en kortare levnadsbeskrivning av Jan Erik Ritzman för att 

understryka hans auktoritet som Mästare. Mitt möte med Jan Erik har dessutom varit avgörande 

för mitt eget yrkeskunnande och för mitt eget stora intresse för materialet glas.  
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3.1 Frågeställning 
 

• Vilka behov finns hos årskurs två och årskurs tre eleverna på Sveriges två glasskolor, 

Riksglasskolan i Orrefors och Kosta glascenter, för att underlätta lärandeprocessen av 

graaltekniken, en av de mera avancerade svenska glasblåsningstekniker? Vilken typ av 

material skulle eventuellt kunna stödja inlärningen?  

 

• Vad kan göras för att bevara kunskapen om det ursprungliga sättet att genomföra 

graaltekniken? Det sättet som några av vår främsta svenska glasblåsarmästare har lärt ut 

under 1900-talet.  Hur kan ett yrke som glasblåsare och ett material som glas fånga en 

person så starkt, att denna väljer att jobba mera än 50 år med samma? Vad är det som är 

så speciellt med just glas? 

 

 

3.2 Begreppsdefinitioner 
 
Nedan följer några centrala begrepp och fackuttryck som förekommer i texten. 
 

• Anfang: ett anfang görs när man hämtar ut glas från glasugnen på glasblåsarpipan, 
puntlen eller spiket genom att doppa förenämnda ett par centimeter ned i glasmassan 
och därpå snurra järnet mot höger i en framåtdrivande rörelse i överkanten av 
glasmassan.  

 
• Bläcket: ett metallbord bestående av en mycket tjock metallplatta som tål värmen från 

glasmassan. Det används när man vill släta ut glasmassan på pipan, puntlen eller spiket. 
 
• Bära in: att ”bära in” eller att vara ”inbärare” betyder att vara den som bär 

glasprodukten, när den precis har blivit färdig, fram till ”kylugnen” vari glaset sakta 
kyls ned för att inte spricka. Detta är det jobbet som kräver minst och rangeras som lägst 
i en glasverkstad.  

 
• Drevs: en drevs är en V-formad hållare med två kullager som oftast är placerad på en 

järnstolpe mitt fram för invärmningsugnen. Man använder drevsen som stöd för pipan, 
puntlen och spiket när man värmer in. 

 
• Färgtapp: en stav av koncentrerat färgad glas. Denna värms upp och man skär av en 

liten bit som häftas an på glasblåsarpipan innan anfang av den klara glasmassan från 
ugnen görs. Färgtappsfärgen färgar då hela glaspjäsen, då den efter uppblåsning ligger 
som ett tunt skikt innerst i den färdiga glasprodukten. 
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• Invärmningsugn: för att kunna bearbeta och forma glasmassan, där så snart den 
avlägsnas från glasugnen börja avkylas och stelna till, använder man 
invärmningsugnarna. I motsättning till glasugnen som brinner dag och natt, tänds 
invärmningsugnarna på morgonen och släcks på kvällen. Den drivs på gas och har oftast 
en temperatur på mellan 1300 och 1400 grader. 

 
• Kylugn: i kylugnen kyls glaset sakta ned efter tillverkning, så att glaset inte spricker 

eller blir fullt av spänningar som kan utlösas på en senare tidpunkt. Kylugnen har en 
temperatur på mellan 480 och 500 grader. Vanligt glas kyls ned under en natt och kan 
plockas ut dagen efter tillverkning. Tjockt glas behöver längre kyltid. 

 
• Mellanskiktsdekor: en mellanskiktsdekor betyder en dekor som ligger mellan de olika 

lager av glas som uppstår när man fanger an flera gånger efter varandra. 
 

• Puntel: järnstav med lite glas i änden som värms och häftas an i bottnen av en 
glasprodukt, till exempel en vas eller skål, som avlägsnas från glasblåsarpipan. Detta 
görs för att såkallad drivning ska bli möjlig, dvs. att man smälter in kanten på 
vasen/skålen och formar/driver den i önskad form med drivverktyget kallad 
”skärsaxen”. 

 
• Skärsaxen: huvudglasverktyg bestående av två jämn långa platta ”ben”, ihopsatta med 

en platt båge av järn. Används för att skära in i glasmassan, forma och öppna/driva. 
 

• Spik: tunn järnstav som används till att fånga an mindre mängder glas på som inte ska 
blåsas luft i. 

 
• Tumluft: första luften som blåses in i glasblåsarpipan. Den blåses in med en hård stöt 

och fångas med höger hands tumme som snabbt sätts för hullet i pipan för att 
glasmassan som ligger omkring pipans mynning är kallare och alltså trögare än det 
resterande glaset och därför håller tillbaka luften. Det krävs ett rejält tryck för den första 
luften att ta sig ut i glasmassan. När väl den första lilla bubblan syns, släpps tummens 
grepp och man kan blåsa som vanligt.  
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4. Litteraturgenomgång  
 
 
Under mitt sökande efter lämpligt material till denna uppsatts har jag varit i kontakt med 

Gunnel Holmér, Filosofie Kandidat, Licentiand och 1: e antikvarie. Hon är sedan 1978 anställd 

på Smålands museum, Sveriges Glasmuseum i Växjö. Gunnel Holmér är väl insatt i 

glaslitteraturen och bidrog med en komplett lista över vad som finns av litteratur omkring den 

svenska glashistorien och glasstillverkning. Den var till stor hjälp och jag hittade faktiskt de 

flesta böckerna på vårt lokala bibliotek i Nybro, ett par fick jag fjärrlåna. I följande böcker fann 

jag för mitt arbete relevant litteratur: (Holmér, G. 1998), (Falk, T. 2005), (Hald, A. 1948), 

(Herlitz-Gezelius, A-M.1989). Gunnel Holmér upplyste mig dessutom om ett EU- filmprojekt, 

VITRA projektet  (http://www.e-vitra.eu/vitra-project-l4.html ) som var ett samarbete mellan fyra 

länder i Europa för att bevara gammal hantverkstradition inom glastillverkning. Varje land hade 

valt två glasblåsningstekniker som ansågs speciella för just deras land. Sverige valde 

graaltekniken och arielltekniken som är besläktad med graal. Jag tog kontakt med Ole Victor 

från Designhögskolan i Kalmar som hade deltagit i detta samarbete och som var insatt i hur jag 

skulle gå tillväga för att kunna ta del av materialet. Det visade sig att materialet låg tillgängligt 

digitalt på Internet ( http://www.e-vitra.eu ). Man fick registrera sig och sedan ladda ner en 

programvara för att kunna titta på filmen.  

 

Jag sökte sedan på nätet både på Google och på Wikipedia. På Wikipedia hittade jag fakta 

omkring Graaltekniken och Knut Bergqvist, Graalteknikens grundare. På Google hittade jag en 

hel del om Jan Erik Ritzman och Transjö Hytta. Jag använde mig av sökorden: Knut Bergqvist, 

Graal, Graalteknik, Glasblåsningsteknik, Överfångsteknik, Jan Erik Ritzman, Transjö Hytta.  

 

I bibliotekets databaser sökte jag även digitalt efter intressanta tidningsartiklar om Jan Erik 

Ritzman och Transjö Hytta. Jag fick bra hjälp av personalen. Här använde jag mig av sökorden: 

Jan Erik Ritzman, Transjö Hytta, Transjö Hytta i världen, Ritzman. 

 

Jag lånade hem böckerna av Benner, P (1999) ”Expertkunnande i omvårdnad” och Pettersen, 

Roar C. (2008) “ Kvalitetslärande i högra utbildning, introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik” som Martin Stigmar, min handledare hade tipsat mig om. 
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Därtill använde jag mig av litteratur som jag redan hade, bl.a. Carlström, Inge och Carlström 

Hagman, Lena-Pia (2006) ”Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering” samt Nielsen, K. & 

Kvale, S. (2000) ” Mästarlära, Lärande som social praxis”. 
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5. Metod 

 

I utförandet av läromaterialet har jag använt mig av:  
• mina egna erfarenheter, 

 

•  min tidigare läromästare Jan Eriks Ritzman erfarenhet, med mera än 50 år inom yrket, 

för att underbygga och bekräfta teknikens framgångssätt. 

 

•  filmmaterial från VITRA projektet, ett samarbete mellan fyra länder i Europa för att 

bevara gammal hantverkstradition ( http://www.e-vitra.eu/vitra-project-l4.html ).       

 

• litteratur som har varit relevant för mitt arbete, dels om graaltillverkning, dels om Jan 

Erik Ritzman och även litteratur om olika lärandeprocesser. (Holmér, G. 1998), (Falk, 

T. 2005), (Hald, A. 1948), (Herlitz-Gezelius, A-M.1989), (Benner, P.1999), ( Pettersen, 

Roar C. 2008), (Nielsen, K. & Kvale, S. 2000) samt amerikanskt material om avancerad 

glasblåsningstekniker (Schmid, T. E. 1997). Jag har dessutom gjort sökningar på 

Internet och hittat material på både Wikipedia och Google omkring Graalteknik, 

teknikens grundare Knut Bergqvist, Transjö Hytta och Jan Erik Ritzman. 

 

För att underlätta förståelsen av framgångssättet av glasblåsningstekniken har jag fotograferat 

Jan Erik Ritzman under utförandet av först graalämnet och sedan uppblåsning av samma till en 

färdig produkt. Jag har däremellan även fotodokumenterat min egen bearbetning av 

dekorationen på graalämnet 

 

I samråd med Jan Erik har jag försökt beskriva det bästa sättet att gå tillväga vid graalteknikens 

utförande, samtidigt som även förklaringar till varför man bör göra just så, finns med. Som 

lärare och vägledare i graaltekniken har jag efterhand fått en god inblick i vilka frågor som 

vanligast dyker upp. Jag har även blivit inspirerad av boken ”Mästarlära” av Nielsen och Kvale 

(2008) Detta material om graaltekniken skulle kunna bli en hjälp i ställningsbyggandet som vi 

lärare på glasskolan utför. Termen ”ställningsbyggande” eller scaffolding som det också kallas, 

beskriver hur mästarens/lärarens selektiva ingripande och stöd ger den lärande möjlighet att 

utvidga sina förmågor och möjlighet att klara av uppgifter som denna annars inte skulle ha 
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klarat av på egen hand. Detta känner jag igen då det är så vi arbetar på glasskolan. Jag har valt 

att ha läromedlet i liggande format för att skapa mest möjlig utrymme för foton i samband med 

texten.  

 

Sedan följde en empirisk undersökning i form av en ostrukturerad, kvalitativ intervju med Jan 

Erik Ritzman i hans hem i Transjö. Jan Erik är 64 år och har arbetat 25 år på Kosta glasbruk 

och därefter 26 år i sin egen glashytta i Transjö tillsammans med sin partner Sven Åke 

Karlsson. Jan Erik arbetar fortfarande.  

 

Med ostrukturerad eller kvalitativ intervju menas en intervju där enbart frågeområdet inom 

ämnet, i detta fall Jan Eriks liv som glasblåsare i 50 år, är bestämt på förhand och där frågorna 

formuleras efterhand som intervjun fortskrider, beroende på samtalets gång (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). För att få Jan Erik att berätta så mycket som möjligt och utifrån min 

kännedom om honom, verkade denna form för intervju mest lämplig. Intervjun blev 

dokumenterad via en ljudinspelning. Att jag inte valde att dokumentera med film beror på att 

jag ville göra en skriftlig dokumentation. Jag ville att fokus skulle ligga på frågor och svar och 

jag ville inte att Jan Erik skulle känna sig besvärad eller störd av en ev. filminspelning. För att 

ändå hålla någon struktur på intervjun och för att inte missa väsentliga delar, gjorde jag en 

frågeguide med frågor som jag ansåg relevanta. Se bilaga 1. Den fungerade bra som ett stöd. Vi 

satt i hans fina farstu och Jan Erik berättade ganska fritt och det föll sig naturligt att efterhand 

som intervjun fortskred att forma nya frågor. Intervjun tog 3 timmar. 

 

Jag har uppfyllt ”informationskravet” och informerat Jan Erik om syftet med mitt arbete. Att 

Jan Erik gav sitt samtycke att ställa upp både på intervjun och också demonstrationen av 

glasblåsningstekniken innefattar ”Samtyckeskravet” (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  

Jan Erik har godkänd mitt färdiga material och är införstått med att jag kommer att använda det 

i undervisningssyfte, vilket borde infatta både ”konfidentialitetskravet” och ”nyttjandekravet” 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006). Även Jan Eriks assistent, Lars Skulberg, som 

förekommer på en del foton i läromedlet har godkänd att jag använder mig av dessa.  
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6. Resultat 
 

Svaret på fråga ett i frågeställningen blir ett beskrivande svensk undervisningsmaterial. 

Frågan lät: 

”Vilka behov finns hos årskurs två och årskurs tre eleverna på Sveriges två glasskolor, 

Riksglasskolan i Orrefors och Kosta glascenter, för att underlätta lärandeprocessen av 

graaltekniken, en av de mera avancerade svenska glasblåsningstekniker? Vilken typ av 

material skulle eventuellt kunna stödja inlärningen?”.      

 
Ett flertal av andra och tredjeårselever på Riksglasskolan i Orrefors har efterfrågat ett 

undervisningsmaterial på svenska för att underlätta lärandeprocessen av graaltekniken. Grunden 

till att jag har valt ett skriftligt material kompletterad av fotondokumentation fram för film, är 

dels efter elevernas önskan, dels för att jag ville åstadkomma ett material i pappersform som 

eleven kan ta i handen och ha med sig som hjälpmedel även i verkstaden. Ett material som 

förklarar tillvägagångssättet steg för steg och även besvarar de vanligaste frågorna som jag som 

lärare har upplevt dyker upp i samband med handledning av graaltekniken. Dessutom finns 

redan en kortare filmdokumentation om graaltekniken i form av VITRA projektet: http://www.e-

vitra.eu/vitra-project-l4.html . Det som mitt arbete bidrar med och som inte filmdokumentationen 

uppfyller, är möjligheten att kunna ha med läromedlet ut till arbetsbänken. Dessutom en 

utförlig beskrivning av tillvägagångssättet samt förklaring till varför man bör göra just så i olika 

situationer.  

 

Utförandet av graaltekniken kräver att man har nått en viss nivå och erfarenhet omkring 

glasblåsning. Elever som kan ha nytta av detta material befinner sig i slutet av andra eller 

början på tredje årskurs och har hunnit till den kompetenta utövarens nivå (se förklaring på 

sidan som följer). Det vill säga att eleverna behärskar de grundläggande principerna i 

hantverket och att de själva börjar kunna dra slutsatser och välja vilket framgångssätt som de 

tror skulle passa i given situation utan dock att vara säkre på att det är rätt. 

Undervisningsmaterialet kommer här att kunna stödja elevernas val av framgångssätt. 

 

Samtidigt som mitt material om graaltekniken tillvägagångssätt skulle kunna stödja lärandet av 

samma, ser detta också till att bevara kunskapen om det ursprungliga sättet att utföra 

glasblåsningstekniken, så som våra främsta svenska glasblåsarmästare har lärt ut under 1900-
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tal. Beskrivningen gör det möjligt för glasblåsare i framtiden att kunna lära sig att utföra 

tekniken. Detta blir svaret på första delen i frågeställning två. 

Frågan lät:  

” Vad kan göras för att bevara kunskapen om det ursprungliga sättet att genomföra 

graaltekniken? Det sättet som några av vår främsta svenska glasblåsarmästare har lärt ut 

under 1900-talet.  Hur kan ett yrke som glasblåsare och ett material som glas fånga en person 

så starkt, att denna väljer att jobba mera än 50 år med samma? Vad är det som är så speciellt 

med just glas?”. 

 

Svaret på hur ett yrke som glasblåsare och ett material som glas kan fånga en person så starkt, 

att denna väljer att jobba i mera än 50 år med samma, kommer i intervjun med Jan Erik 

Ritzman som kommer under punkt 6.5, s. 39. 

 

6.1 Modell för färdighetstillägnelse   

 

Stadium 5: Expertis 

 

Stadium 4: Skicklighet 

 

Stadium 3: Kompetent 

 

Stadium 2: Avancerad nybörjare 

 

Stadium 1: Novis                                                                       Enligt Hubert och Stuart Dreyfus. 

Figur 1 Modell för färdighetstillägnelse 

 

Både novisen och den avancerade nybörjare har ett distanserande och regelstyrd 

förhållningssätt till sitt handlande. De tillämpar regler och maximer utan att känna något större 

ansvar för resultaten. Övergången till den kompetenta utövarens engagemang är ett måste för 

fortsatt utveckling. Rädsla för eller ovilja att ta risker och ansvar, kan resultera i stagnation 

(Benner m.fl.1999). Den kompetenta utövaren blir mer och mer emotionellt engagerad i sitt 

arbete och kan uppleva en glädje över att lyckas som inte nybörjaren kan, men också en stor 

förtvivlan över att misslyckas (Nielsen & Kvale, 2008). Den skickliga utövaren börjar ersätta 
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sitt rationellt grundade beteende med intuitivt handlande då erfarenheter assimileras på ett icke-

teoretisk sätt. Han/hon ser vad som behövs göras utan att behöva ta hjälp av förnuftsmässigt 

resonemang men måste ändå fatta ett medvetet beslut att handla enligt sin intuition. Experten 

däremot behöver inte lösa problem eller fatta medvetna beslut om hur han/hon ska handla. 

Experten liter på sin intuition och handlar omedvetet utifrån kunskap och erfarenhet (Benner 

m.fl.1999). 

 

Det som skiljer sig mellan de tre första stadier och de sista två, är att man under stadium 1 till 3 

styrs av regler mens man i stadium 4 och 5 handlar utifrån omdöme och intuition. I stadium 5 

sker beslut automatisk utifrån erfarenhet. 

 

Det gäller som lärare att utveckla kompetensen hos eleverna med lagom svåra uppgifter och 

utmaningar, det vill säga uppgifter som eleven har möjlighet att klara av med hjälp av 

vägledning, men eftersom eleverna i samma årskull ofta ligger på olika nivåer och därför inte 

alla befinner sig i den proximala utvecklingszonen (se förklaring nedan) för graaltekniken när 

denna är på schemat, är det ibland svårt att som lärare uppfylla dessa krav. Ett beskrivande 

läromaterial om tillvägagångssättet skulle kunna hjälpa eleverna att få en bättre överblick och 

förståelse för tekniken. Eleverna skulle få möjlighet att förbereda sig innan den praktiska 

demonstrationen i glasverkstaden och den därpå följande egna träning. De skulle även få 

möjlighet för att repetera på hemmaplan. Teori och praktik är lika nödvändiga för förvärvandet 

av komplexa färdigheter och enbart om båda odlas och värdesätts, kan expertskicklighet uppnås 

(Benner m.fl.1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 17 - 
Marianne Degener 

6.2 Relationen mellan teori och praktik 

 

 

              Reflektion. 

     Figur 2 Relation mellan teori och praktik 

     Figuren är med tillåtelse hämtad ur Stigmar (2009). 

 

a) Illustrerar teori och praktik utan samspel. 

b) Illustrerar relationen mellan teori och praktik. Pilarna illustrerar reflektionen som 

automatisk uppstår när man väljer att varva teori och praktik med varandra. 

 

Genom ett undervisningsmaterial skulle lärandeprocessen kunna stödjas markant då 

möjligheten att fläta samman teori och praktik skulle kunna åstadkommas. På så vis skulle fler 

elever kunna befinna sig i den proximala utvecklingszonen för graaltekniken när denna blir 

aktuell. 

 

6.3 Zonen för proximal utveckling 
 
Zonen för proximal utveckling eller som Roar C. Pettersen (2008) beskriver som den närmaste 

(potentiella) utvecklingszonen, handlar om det som ligger utanför individens förmåga att klara 

av på egen hand men som individen bemästrar med vägledning och hjälp från mer kompetenta 

personer och som individen i framtiden, efter aktiv träning, kommer att kunna göra 

självständigt (Pettersen, R. C. 2008). 



  

- 18 - 
Marianne Degener 

 

6.4 Graal/överfångsteknik 
 
Historik 
 

Överfångstekniken Graal togs fram i Orrefors av glasblåsarmästaren Knut Bergqvist i 

juli1916. Graal är en mellanskiktsdekor. Denna typ av mellanskiktsdekor döptes till 

Graalglas av bruksdisponent Albert Ahlin i november 1916, inspirerad av Gustav 

Frödings dikt Sagan om graal. Fröding hämtade sitt graalbegrep från legenderna om 

den heliga Graal som under Kristi korsfästelse fylldes med blod från Kristi lekamen. 

Ett under skulle enligt legenderna ha skett och blodet blev inneslutet i graalskålen,  

i Orrefors tyckte man att mönstret i överfångsglaset låg inneslutet i glasmassan. Knut 

Bergqvist formgav själv ett antal graalpjäser (Wikipedia Graal glasteknik).1917 

började konstnärerna Simon Gate och Edward Hald, båda målare, att rita mönster till 

graalglas och senare också arbetsritningar till formgivningen. I samarbete med 

mästerblåsaren Knut Bergqvist, gjordes sedan graalpjäserna i hyttan på Orrefors. 

Konstnärerna och mästaren utvecklade tillsammans graalglaset som bidrog till 

Orreforsglasets världsberömmelse (Herlitz-Gezelius, 1984). Knut Bergqvist sålde 

1950 rätten att söka patent på graaltekniken till Orrefors glasbruk. Dock erhölls aldrig 

något patent. Orrefors tunnväggiga graalglas var svåra att efterlikna och man ansåg att 

ett patent inte behövdes. Från 1930-talet och framåt vidareutvecklades 

 
     Graalpjäs av Marianne Degener  
     Blåst av Jan Erik Ritzman.  
 
 

  graaltekniken och man började med Ariel, Slipgraal, Ravenna och Kraka. Man började göra tjockväggiga graalar och graalmetoden blev 

  lättare att hantera. Flera glasbruk och studiehyttor har sedan tagit upp tekniken (Wikipedia, Graal glasteknik). 
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Graalämne 
 
Överfångskula/krängkula 
 

• Färgtap-färgen värms och sätts på pipan, lämpligen med en 30 till 35 mm bred 

navel, värm och forma. Blås i luft. Tänk på att alltid ta rikligt med färg till 

graalämnen. Graalämnen blir ju uppblåsta till mycket större glaspjäser i slutänden. 

 

 

• Önskas flerfärgskula, formas första färgen (som sedan blir den yttersta på ämnet) 

enligt bild nr.1, en aning längre och spetsigare än vanligt, eftersom man senare 

pressar färgen lite kortare när man kränger på nästa färg. Det finns delade 

 
Bild nr.1 

meningar om huruvida man ska ha luft i första färgen eller inte när man gör 

flerfärgskula. Att vänta med luften tills krängningen av färg 2 (och även 3 eller 4) 

är klar kan vara att föredra. Risken med att blåsa luft i är att man trycker 

luftbubblan sned när man tvingar över mera färg.  

 

 

 
Bild nr.2 
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Bild nr.3 

• Sen värms färg nr. 2 åter, så 

mycket det bara går, och 

klipps på färg nr.1 (som ska 

vara ganska ”kall”) uppifrån 

(Bild nr. 4).  Färg nr.2 rättas 

till med klippsax/skärsax så 

den sitter så jämnt som 

möjligt på färg nr.1, innan 

man värmer in. 
 

Bild nr.4 

 

• Håll pipen snett uppåt i kanten av kakan till invärmningsugnen, så att värmen inte når den understa färgen (Bild nr.5). Blir denna varm är 

det svårt att kränga över färg nr.2. Att pipan ska hållas uppåt hjälper färg nr.2 att själv börja rinna ned över färg nr.1. Värm på ordentligt!  

 

 
Bild nr. 5 

• Bäst är om man kan kränga över färg nr.2 efter bara en invärmning. Måste man 

värma flera gångar värms färg nr.1 upp och börjar röra på sig. 

      Då blir det mycket svårare att kränga över färg nr.2.     

• Färg nr.2 krängs över färg nr. 1 med hjälp av skärsaxen. Viktigt är att inte börja 

pressa färgen från toppen då risken är att man trycker bort färg nr. 2 från färg nr.1 

längst ut och då får man en genomblåst färg i slutet. Börja två tredjedelar ut och 

vinkla skärsaxen snedd neråt (Bild nr. 6). Man kan använda sig av enbart skärsaxen 

men det går också bra att välsa lite på bläcket i slutet på krängningen. 
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Bild nr. 6 

 

• När väl färg nr.2 är krängd över hela färg nr.1, trycks den fast mot järnet på pipans 

mynning.  

• Viktigt är att färg nr. 2 verkligen täcker hela färg nr.1 då det annars är lätt att luften 

sticker ut just där färg nr. 2 fattas. 

• Värm på och stryk därefter tillbaka mot toppen av färgen med skärsaxen för att dels 

få en bra form på hela färgkulan, dels för att fördela färg nr.2 väl. Värm över ett 

flertal gånger så att värmen verkligen når in till kärnan av färg nr.1. Har man 

åstadkommit en bra form på färgkulan behöver man inte stryka i onödan med 

skärsaxen. Man värmer då över, går ut ur ugnen och håller pipan med färgen 

snurrande i luften ett litet tag för sedan åter att värma in. 

 
Bild nr.7 

• Innan luften sätts i hålls färgkulan snurrande en kort stund i luften utanför 

invärmningsugnen, så att ytan hinner stelna till lite grann. Detta hjälper till att få 

luften att gå ut rakt i hela färgkulan då ”skinnet” /ytan håller emot. Så snart 

tumluften är blåst i hålls pipans mynning en aning uppåt (Bild nr.7). Låt gärna 

färgkulan kyla ordentligt innan anfang, i tillfälle av att man måste klippa bort 

blåsor. 

 

• Anfang: Bäst blir överfångskulan om man kan klara sig med ett anfang. Om det är 

svårt att få upp tillräckligt med glas på ett anfang kan man doppa pipan en aning 

djupare i glasmassan än vanligt och då försöka snurra lite fortare än vanligt under 

anfanget. 
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• Har man otur och får blåsor som ligger djupt och därför är svåra att klippa bort kan 

man låta dem vara. Blåsorna kan på det färdiga ämnet sedan öppnas med ett 

gravörstift. När väl ämnet sen plockas upp på en pipa för uppblåsning och värms 

in, kan luckorna efter blåsorna jämnas ut, välsas och smältas bort innan anfang 

görs. Skopa anfanget två eller tre gångar beroende på hur snabbt man välsar. Skopa 

glaset bakåt mot pipan och sen framåt. Bäst är om man åstadkommer en jämn 

tjocklek av klarglas runt färgkulan (Bild nr.8). 

 
 

Bild nr.8 
• Därefter värms biten in. Värm på ordentligt så att en invärmning räcker för 

uppblåsningen. 

 

 

• Skopa två eller maximalt tre gånger och blås i lite luft. Hål pipan nedåt, snurra biten 

och låt den rinna iväg lite. Sätt i mera luft och lägg ett skär med skärsaxen, - först 

rakt och luta därefter på skärsaxen så att en liten ”hals” uppstår (Bild nr.9).  Blås i 

mera luft medan pipan håls nedåt. Skär eventuellt in lite till. Forma om med pappret 

om det behövs. Kulan ska vara ganska rund med en liten hals. Halsen gör att kulan 

inte spricker så lätt när den sen knackas av. 

 

• Risken med att värma in flera gånger under uppblåsningen, är att man lätt blåser 

färgen tunn i bottnen då denna exponeras för mest värme under invärmningen. En 

överfångskula ska vara så jämntjock som möjligt då detta underlättar krängningen. 

 
Bild nr.9 
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• Den färdiga överfångskula kyls med tryckluften i skäret och läggs in i färgpellen 

där den hålls lagom varm fram till användning (Bild nr. 10).  

 

Grundämnet 

• Till ämnet väljs vanligtvis en lite större pipa än till överfångskulan, lämpligen en 

med 40 eller 45 mm bred navel. Om färg önskas längst in i graalen gör man en 

färgpost som vanligt, två anfang därpå brukar vara vanligt.  

 

 

 
Bild nr.10 

• Första anfang: fördela glasmassan jämt över färgkulan genom att först skopa bakåt 

mot pipan för sen att skopa framåt. Skopa två till tre gångar och värm över för att 

vara säker på att färgen är riktigt uppvärmd innan luften sätts i, då det annars är lätt 

att luften går ut sned. Skopa en till två gångar igen efter invärmningen och blås i 

lite luft. Låt svalna. Tänk på att det är lättare att klippa bort blåsor om posten inte 

är för varm när nästa anfang görs. 

 

• Andra anfang: Skopa åter bakåt mot pipan och sen framåt, en till två gångar. 

Viktigt är att försöka få ganska tjocka väggar, då detta kommer att underlätta 

krängningen av överfångskulan senare, eftersom man tillåts värma på lite mera 

utan att riskera att väggarna ska vika sig. Värm över och skopa åter en till två 

gångar. Forma sen med pappret (Bild nr. 11). 

 
 
 

 
Bild nr.11 
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• Ämnet ska vara mjukt avrundat längst ut och ganska rakt bakåt mot pipan (Bild 

nr.12). Det får inte vara smalare uppåt pipan, om man använder sig av det 

dubbelsidiga krängningsverktyget (Bild nr. 22) då det då lätt uppstår luftbubblor 

mellan glasskikten.  

• Ämnet måste svalna lite. Kulan får inte sättas på om ämnet är så varmt att det rör 

sig. Ett bra sätt är att låta ämnet svalna ganska mycket för sen att värma över en 

kort stund, så att ”skinnet” är varmt men ”kärnan” ”kall”. 

 
Ihopsättning av överfångskula och ämne  

Bild nr.12 
• Överfångskulan plockas ut ur färgpellen och värms först över hela kulan i 2-4 sek. varefter endast den ytterste halvan värms in tills denna 

börjar röra på sig lite grann. Tiden för detta skiljer sig från hårda till mjuka färger och är dessutom avhängig av invärmningsugnens 

temperatur samt glasets tjocklek i överfångskulan. Ska överfångskulan användas direkt efter tillverkning, kyls den i skäret varpå man  

       hoppar över invärmningen av hela biten och istället värmer den yttersta halva   

       direkt. 

• När biten är lagom varm, dvs. när den börjar röra lite på sig längst fram, går man ut 

ur invärmningsugnen och biten hålls en aning nedåt medan man snurrar hela tiden. 

Att man måste hålla överfångskulan nedåt beror på att man vill undvika att kulan 

ska sjunka ihop inåt. Då blir det lätt blåsor när den sätts på ämnet. Detta är viktigt 

att undvika. Man backar bort från invärmningsugnen och ställer sig i position 

framför arbetsbänken. Mästaren häller på vatten i skäret av överfångskulan (Bild 

nr.13) för att underlätta avknackningen efter ihopsättningen.  

 

 

 
Bild nr.13 



  

- 25 - 
Marianne Degener 

 

• Assistenten måste hålla överfångskulan helt vågrätt och i rotation framför ämnet tills mästaren tar tag om överfångskulan i skäret. 

Assistenten stannar upp i rotationen, mästaren siktar in sig, släpper taget om överfångskulan och assistenten snurrar ett halvt varv, varpå 

mästaren åter nyper tag om kulans hals och trycker på den på ämnet, först lätt, snurrar lite för att se om den hamnade i mitten, sen hårdare 

(Bild nr.14). Viktigt är att inte trycka på överfångskulan för mycket så att väggarna på ämnet stöter mot överfångskulans innerväggar vid 

halsen så att dessa klistras ihop. Om detta ändå skulle hända, går det med lite tur att klippa upp mellan skikten med en vanlig lång klippsax. 

Man får lite fula märken i färgen som resultat, men dessa går senare att gravera eller blästra bort under dekorationen och när man väljer 

mönster till ämnet. Det går alltså att rädda ämnet, trots allt. 

 

 
Bild nr.14 

 

• När väl överfångskulan 

tryckts på, hålls nyptångens 

tag runt kulans hals lite lätt 

och assistenten slår till med 

en träpåk eller liknande mot 

bakändan av 

överfångskulans pipa, så att 

denna avlägsnas från kulan.   

 

 
Bild nr.15 

 

• Sedan värms hela biten in. Är överfångskulan tjock i kanten, kan man med fördel värma kanten några sekunder, för att sen värma över hela 

biten tills kulan börjar röra sig. Därefter öppnas överfångkulans mynning snabbt med skärsaxen, så att krängningsverktyget ska kunna 

komma in efter nästa invärmning (Bild nr.15). 
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• Viktig är, att inte öppna för mycket med skärsaxen, då centrifugalkraften gör sitt till 

att mynningen ska sira ut och bli större. Det gäller att inte få ett ”tefat” med en 

gång, då krängningen blir oerhört mycket svårare. Det gäller att vara på alerten och 

inte tappa koncentrationen när man värmer in andra gången. Man vill ha mesta 

möjlig värme i överfångskulan så att krängningen ska gå smidigt, men samtidig får 

den inte sira ut eller kollapsa. Här måste man därför snurra lagom sakta i 

invärmningsugnen, så att mesta möjlig värme tränger in i kulan utan att den siras ut. 

Har man en mjuk färg som t.ex. svart eller lapizblå måste man vara väldigt  

           uppmärksam. Uppvärmningen kan gå väldigt fort. Bild nr.16 
 

• När väl överfångskulan är varm, krängs den på med krängpinnarna. Ritzman 

föredra att kränga med enkelsidiga pinnar (Bild nr.16, 17 och 18). Man kan behöva 

värma in ett par gångar. När överfångsbubblan väl krängts ned till pipan, värms 

ämnet in igen och ”flappernar” (Bild nr.18), trycks fast omkring pipans navel (Bild 

nr.19). Man kan använda papper eller välsbläck. 

 
                                                                                                                                              Bild nr.17 

• Därefter formas graalämnet till önskad storlek. Man kan med fördel blåsa i lite luft och samtidigt låta ämnet rinna iväg en aning. Det är 

bra att få lite längd på ämnet. Tänk på att kyla spetsen på ämnet med luft emellan invärmningarna, då färgen nu ligger ytterst och därför 

exponeras för mycket värme. Många färger, särskild de som är mjuka, bränns lätt sönder eller börjar ”koka” som vi säger. Tänk också på  
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Bild nr.18 

att vara försiktig med pappret när 

ämnet formas, då vissa färger 

”river” i pappret och man får 

pappersfläckar. Skulle det ändå 

hända, kan man dock med lite 

försiktighet blästra bort 

pappersfläckarna under 

dekorationen av ämnet. 
 

Bild nr.19 
 

• När graalämnet är färdigt måste man lägga ett skär. Låt ämnet kyla ned en bra 

stund så att kärnan hinner svalna och värm sedan över så att ”skinnet/ytan” blir 

varm. Då kan man lägga ett fint skär utan att skära in så djupt. Använd inte 

tryckluft, då det endast är ytan som kyls. Glaset ska stelna till ända in. Det får ta 

sin lilla tid. Att man inte vill ha ett djupt skär som får graalämnet att smalna in 

alldeles för mycket nedtill, beror på att det då blir svårare att välsa till ämnet i ett 

senare skede, när man väl plockat upp det på pipan igen för uppblåsning.  Det 

underlättar arbetsprocessen med välsningen om ämnet är ganska brett nedtill. När 

skäret är lagt kan man använda en fil eller såg och ”såga” runt i skäret (Bild nr. 

19). En del doppar redan nu verktyget (fil eller såg) i vatten och blöter ned skäret. 

Andrar föredrar att vänta till precis innan avknäckningen och då först droppa två 

stora droppar vatten på var sida om graalämnet och sen smälla till med 

 Bild nr.20 
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en träpåk. Har man möjlighet till syrgassvets, kan man med fördel svetsa till kanten på ämnet efter avknackningen (Bild nr.20). Det minskar 

spänningarna i glaset och underlättar hanteringen av graalämnet under graveringen/blästringen. Man kan också puntla och driva ämnet. 

     Ämnet kyls i kylugn på vanligt program, helst stående då detta minskar risken för avtryck och deformering under kylningsprocessen. 
 
Krängningsverktyg 

• Fördelen med enkelsidiga krängpinnar (Bild nr.21) är att ämnets storlek inte har så 

stor betydelse då man kan göra stora såväl som små. Dessutom kyler de 

enkelsidiga krängpinnar kanten på överfångskulan i början av krängningen (Bild 

nr.16) så att denna inte sirar ut så fort. De kan dessutom användas hela vägen ned 

omkring ämnet (Bild nr.18), då de inte som i motsättning till de dubbelsidiga 

pinnarna, är begränsade av ämnets tjocklek. En del tycker dessutom de är lättare att 

hantera. Vid användning av de dubbelsidiga krängningspinnarna följer   
Bild nr.21. Enkel sidiga krängpinnar 

 
Bild nr.22. Dubbelsidiga krängpinnar. 

oftast i slutskedet halspinnarna 

(Bild nr.23). Dessa används när 

kulan i slutskedet av krängningen 

har sirats ut och då blir svårare att 

kränga med de dubbelsidiga 

krängpinnar, då dessa ”gapar” 

omkring ämnet längst in, vilket 

kan resultera i luftfickor. 
 

Bild nr.23 Halspinnar 
Halspinnarna läggs omkring ämnet efter invärmning en bit längre ut på ämnet än man har krängt. De trycks omkring ämnet och pressas sen inåt 
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mot pipan. Detta gör man för att trycka bort eventuella luftfickor. Börjar man direkt på stället man har kommit till med krängningen, är risken stor 

att man kapslar in luftfickor. 

 

Dekoration av ämnet 

Ämnet kan dekoreras på flera sätt. Man kan rita direkt på ämnet för att sen gravera. Detta är mycket tidskrävande. Ett annat sätt är att tejpa hela 

ämnet med blästertejp och sen rita sitt mönster. Därefter kan man skära ut mönstret med skalpell och avlägsna tejpen där man önskar att den 

yttersta färgen på ämnet ska försvinna. Sen sandblästrar man. Det kan vara en fördel att ha en liten lampa inuti graalämnet, så att man ser hur 

mycket färg som blästras bort. Vissa tycker att det är lättare att rita på tejpen, skära ut den på en glasskiva och sen klistra på ämnet. Man kan 

också kombinera de olika tillvägagångssätten. Detta är gjort med exemplet (Bild nr 23 och 24). I ämnet finns gult i underfånget och dubbel färg, 

orange och svart, i överfånget. 

 

Bild nr.23 

• Det är mycket viktigt att 

tvätta graalämnet noga, 

både invändigt och 

utvändigt efter 

dekorationen. All gravyr 

och blästerdamm måste 

bort. Ta en ren diskborste 

och diska grundligt med 

diskmedel. Skölj noga och 

låt sen ämnet lufttorka. 

 
Bild nr.24 

 
Obs! Ta inte i ämnet med smutsiga fingrar. Man kan med fördel ta ämnet i en ren diskhandduk. All smuts syns så väl när ämnet blåsts upp. 
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Uppvärmning av graalämnet 

 

• Uppvärmningen måste ske med försiktighet. Det finns färdiga små ämnesugnar och dessa är att föredra, då man kan ställa in program och 

uppkörningskurva som man vill ha det. Kör man upp för fort är risken stor att ämnet spricker. Kör man manuellt kan man köra upp till 200 

grader ganska fort för sen att höja 50 grader åt gången och låta stå i 10 till 15 min. efter uppnådd temperatur för att vara säker på att 

graalämnet genomvärms innan man höjer ytterligare. Mellan 250 och 400 grader är en kritisk fas. Sluttemperaturen ska ligga på ca 500 – 

520 grader. Sätt ämnet i en grafitduk eller liknande värmetåligt material eller lägg det i en järnhållare. Viktigt är att det står eller ligger 

stadigt. 

 
 

Uppblåsning av graalämnet 

 

• När ämnet väl har värmts upp, görs en navel (Bild nr.25) att häfta an det på. Välj 

en rejäl pipa, lämpligen 45 eller 50 mm navel och gör ett snyggt jämt anfang. 

Doppa ned pipan runt 6 cm i glasmassan för att få en stadig navel. Låt glaset rinna 

av i degeln så att endast lite glas runt navlen följer med. Håll sen pipan uppåt på 

väg från glasugnen till bläcket för att låta glaset rinna ned runt pipan. Välsa lite 

koniskt på bläcket så att navlen är bredast längst ut. Värm in kanten i 

invärmningsugnen i några sekunder och blås sen i pipan mens denne är inne i 

ugnen tills glaset spricker och det uppstår en öppning. Öppna hålet ytterligare med 

skärsaxen. Försök lägga skärsaxen snett nedåt så att hålet vidgas (Bild nr.25).  

 
Bild nr.25 
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Bild nr.26 
 

 

• Stryk sedan med 

skärsaxbågen (Bild nr.26 

och 27) för att jämna till 

navlen. 

 

• Låt sen kyla så att navlen 

blir stadig. 
 

Bild nr.27 

En del föredrar att blåsa ut bubblan så att glaset spricker direkt efter anfanget. Fördelen med det andra sättet är att man slipper en massa tunna 

glasflarn som flyger runt i verkstaden, då bubblan spricker i invärmningsugnen och glaset då smälter fast runt navlen med en gång. 

 

• När navlen har kylts, värms den i kanten för att graalämnet ska kunna häftas an på 

navlen. Man kan värma i invärmningsugn eller med syrgasbrännare (Bild nr.28). 

Navlen får inte värmas för mycket, då graalämnet kan chockas och spricka. Tänk 

på att detta endast är runt 500 grader varmt. 

 

• Sen är det tid för anhäftning av graalämnet. Detta kan kännas lite nervöst i början.  

Öppna inte ämnesugnen förrän precis innan anhäftningen. Det är viktigt att ämnet 

håller så mycket värme som möjligt. Nu stängs också invärmningsugnen för att 

ämnet inte ska utsättas för en chock. 

 
Bild nr.28 
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Bild nr.29 

 
Bild nr.30 

• Tryck på glasnavlen på graalämnet så rakt 

som möjligt och plocka upp det (Bild nr.30). 

 

• Värm sen över ämnet i den släckta 

invärmningsugnen. Kör lite försiktigt in och 

ut i början. Efter några gånger kan man 

stanna i ugnen. Efter ytterligare några 

sekunder tänds invärmningsugnen igen. 

Detta görs medan ämnet hålls utanför. Värm 

åter över ämnet (Bild nr.31). När ämnet 

börjar bli lite blankt, kan man gå ut ur ugnen 

och kolla om smuts har fastnat. 

 

 
Bild nr. 31 

 

• Borsta gärna rent ämnet 

med en liten borste i 

naturmaterial om ämnet har 

suttit i en grafitduk eller 

liknande (Bild nr.32). Har 

det legat i en järnhållare är 

risken inte så stor att smuts 

eller damm ska ha fastnat. 
 

Bild nr.32 
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• Värm därefter åter graalämnet och välsa på bläcket i omgångar. Försök att hålla 

tyngden av pipan och ämnet vilande i vänstra hand så att inte ämnet trycks ut och 

blir långsmalt under välsningarna. Man ska eftersträva att bevara den ursprungliga 

formen och längden på ämnet (Bild nr. 33 och 34). Värm inte för hårt, då färgen 

kan brinna sönder. Kyl spetsen av ämnet med tryckluften emellanåt, eftersom den 

är mest exponerad för värmen (Bild nr.35). 

 

• Vill man välsa graalämnet i skopa får man se till att blöta denna ordentligt och ta 

det varsamt. Det kan lätt bli märken efter sot i skopan. Ta det också försiktigt med 

pappret. Pappret fastnar lätt i färgen och det blir pappersfläckar.  

 
Bild nr.33 

 

• Målet är att välsa in mönstret så att ytan blir jämn och glatt utan att man ändrar 

eller förvränger mönstret och till vis del formen på graalämnet (Bild nr.36). 

 

• När graalämnet börjar bli klart kan man blåsa i lite luft. Ämnet har oftast blivit lite 

mindre under välsningarna, då luften trycks bakåt och ut ur pipan. Att blåsa luft i 

ämnet kan dessutom hjälpa till att jämna ut besvärliga gropar i ytan t.ex. om man 

har öppnat en färgblåsa eller dylikt under graveringen. 

 

 

 

 
Bild nr.34 
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Bild nr. 35 
 

• Låt nu ämnet kylas ner i lugn och ro. Bäst är 

om ämnet får kyla av sig själv. Då är säker 

på att det blir stadigt hela vägen in 

(Bild nr.36). 

 

• Tänk på, att det är mycket svårare att klippa 

bort blåsor om ämnet är för varmt när man 

fanger an. Vill man dessutom kunna kyla 

pipan (Bild nr.37), måste graalämnet vara 

mycket stadigt innan anfanget.  

  

 
             Bild nr. 36 

 
Bild nr.37  

 Bild nr. 38 
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Bild nr.39 

Anfang: Låt graalämnet sjunka 

ned i glasmassan så att nästan 

hela ämnet är täckt, innan man 

långsamt börjar vrida på pipan. 

Detta görs för att undvika 

blåsor. Se till att låta navlen 

täckas helt med glas under 

anfanget. Då blir biten 

stadigare att arbeta med.  
Bild nr.40 

• Vill man klippa blåsor, är det bäst om man kan göra det direkt efter anfanget, innan skopningen då graalämnet snabbt blir uppvärmt och 

svårt att hantera. Dessutom är ytan som varmast och det är lättare att klippa ut blåsorna samtidigt som klippmärket lättare smälter bort. 

Har man klippt bort blåsor är det bäst att värma över innan skopningen, då det annars lätt kan fastna sot från skopan i märket efter klippet. 

 
Bild nr.41 
 

 

• Skopa två till tre gånger, tills biten är jämn (Bild nr.38). Gå därefter över till 

pappret (Bild nr.39) och stryk fram glaset i bottnen. 

• Värm över och stryk åter med pappret. Blås i lite och lägg sen ett skär. Blås ev. lite 

till. Arbeta som vanligt med uppblåsningen till önskat modell. 

• Under uppblåsningen kan det vara en fördel att bänkblåsa (Bild nr.40), så att luften 

inte sticker ut i bottnen. Har man tillgång till syrgasbrännare, kan man också värma 

på i skäret medan bottnen automatisk kyls ner innan nästa invärmning (Bild nr. 

41).  
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Bild nr.42 
 
 

 
Bild nr.44 

 

• Puntla på en solid, stadig 

puntel. 

• Värm kanten rejält så att 

det går att stryka ihop den 

(Bild nr.42) och klippa 

efter en invärmning (Bild 

nr.43).  

• Värma därefter åter in.  

• Stryk ihop kanten och lägg 

på färgkant om så önskas 

(Bild nr.44). Assistenten 

har förberett och värmt 

färgen till färgkanten under 

tiden mästaren har arbetat 

på bänken. Ta rikligt med 

färg, då kanten på graalen 

ofta är tjock. 
 

Bild nr. 43 
 
Tips: Har man opaka färger i graalen, kan kanten se lite ofärdig ut när man har klippt då färgerna trycks ojämnt ihop under klippningen, varför det 
kan vara en bra ide att avsluta med färgkant. 
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Bild nr.45 
 
 

 
Bild nr.47 

 

 

• Färgkanten värmas in och 

stryks ihop med pappret 

(Bild nr.45). 

• Under drivningen kan det 

vara en fördel om 

assistenten håller en 

strykbräda mot kanten så 

att färgen fördelar sig jämnt 

(Bild nr. 46). 

• Sen värms och drivs 

graalen som vanligt.  

• Tänk på att låta 

centrifugalkraften arbeta 

och låt glaset öppna sig av 

sig själv (Bild nr.47+48). 

Använd skärsaxen så lite 

som möjligt under 

slutskedet av drivningen. 

Det är lätt att få fula 

 
 

 
Bild nr. 46 

                                                                                              märken på insidan av graalen. 
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• Glöm inte att blåsa ut pappersbitar med tryckluften under 

drivningen (Bild nr. 49).  Det är trist att blåsa upp en fin graal 

och sen se att den är full av fastbrända pappersfläckar inuti.  

 

• Tänk på att inte knacka av den färdiga pjäsen för varm. 

Eftersom graalpjäser ofta är lite tjockare, behöver de längre tid 

för att kylas ner, innan man kan sätta in dem i kylugnen. 

            Kylugnen körs på vanligt kylprogram. 

 

Bild nr. 48 
 

Bild nr.50. Den färdiga graalpjäs. 
        
       Bild nr.49 
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6.5 Jan Erik Ritzman  

Glasblåsare i över 50 år. 

 

Jan Erik Ritzman föddes i Ekenässjön 7-8 km norr om Vetlanda i augusti 1943.  

Hans far arbetade inte med glas men däremot alla farbröderna och farfadern, som var 

glasslipare. Fadern dog i cancer då Jan Erik var endast tre år och mamman då han var elva år. 

 

”Ja, det var synd om mig” säger Jan Erik med ett litet skratt. Han berättar att mamman låg sjuk 

hemma och att han fick ta hand om sig själv. En dag när han kom från skolan var mamman 

borta. De hade tagit in henne på ett hem för långtidssjuka och ordnat så att Jan Erik skulle på 

barnhem. Fast han stack till sin moster. Två dagar senare dog mamman som inte tålde flytten 

till hemmet. Direkt efter begravningen flyttade Jan Erik med mostern och hennes nya man till 

Kosta. Det var 1955. Att det just blev Kosta berodde på att det fanns jobb där. Mosterns man 

fick jobb som smältare på glasbruket och blev som en far för Jan Erik. ”För gubben var jobbet 

heligt” fast det orsakade hans död. Han fick cancer i näsan och dog i en ålder av 59 år. Redan 

vid 12 års ålder började Jan Erik att arbeta på glasbruket på alla sina lediga dagar.1957 vid 13 

års ålder avslutade han 7 års folkskola och han blev anställd på bruket som inbärare på heltid. 

Glasindustrin hade någon form av dispens för att anställa minderåriga – riktigt hur det gick till, 

kan Jan Erik inte förklara. Han berättar att cheferna ansåg, att om man skulle hinna med att lära 

sig, så fick man börja tidigt. Fast det håller han inte med om. Något konstigt var det ändå med 

den saken, då de minderåriga en gång om året fick gå ned till hyttmästarens trädgård och plocka 

körsbär, precis på den dagen läkaren kom och skulle undersöka de anställda. Jan Erik blev god 

vän med hyttmästaren och höll sedan på att plocka körsbär en gång om året till han var runt 25 

år. 

 

Vanligtvis började man på glasbruket som inbärare och fick hålla på med detta i åtminstone ett 

par år eller så, men Jan Erik hamnade efter något år i Bengt Heinzes verkstad och fick där lov 

att börja värma färg. Bengt Heinze var ”liksom mästarnas mästare”. Han hade en drivverkstad 

där man gjorde speciella saker, prover och liknande. Han bestämde ganska snart att Jan Erik 

skulle satsas på och att Jan Erik skulle ta över efter honom. ”Var man en av Bengts pojkar då 

var man skyddad från allt ont”, men han krävde också en bra arbetsinsats tillbaka. Bengt hade 

större inflytande över en än vad föräldrarna hade – han bestämde allt!, berättar Jan Erik. 

Arbetsdagen var från 06:00 till 15:00 och i en ålder av 15 år började Jan Erik fange an. Bitarna 
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blev större och större fast man skulle inte för livet visa att man var trött. Jan Erik minns en gång 

han var så utmattad att han trillade i säng redan vid tretiden då han kom hem och ingen kunde 

väcka honom på morgonen därpå, han sov i ett och ett halvt dygn. Om man skulle få för sig att 

klaga över t.ex. ont i ryggen, kunde gubbarna säga: ”- rygg!! – du har väl för fan ingen rygg – 

det är bara en sena som håller uppe röven!”. Där var ingen pardon. 

 

Med tiden vid 19-20 års ålder, efter militären vill Jan Erik minnas, började han att driva, till en 

början ihop med Bengt Heinze och sedan tog Jan Erik över verkstaden 1963 efter bara sex år. 

Det var ganska kontroversiellt. Många ansåg att det skulle vara de som stod i tur men ”de var ju 

odugliga glasarbetare”. Dessutom styrde Bengt Heinze. Han flyttade till en annan mindre 

verkstad där de mest gjorde prover åt konstnärerna. Det jobb som Jan Erik tog över, var ett 

inget vanligt jobb, det var ett fint jobb. Mästaren, som Jan Erik nu var, var ansvarig för hela 

verkstaden och de tio man som arbetade där. Han fick stå för all planering samt fördela och leda 

arbetet. Han fick ”ställa verkstaden” och bestämma vem som skulle göra vad. De andra 

glasarbetarna var runt 50 -60 år, Jan Erik bara 20 år och skulle nu tala om för dem vad de skulle 

göra. Han minns att det var rätt tufft. De hade över 500 olika ”titlar”, dvs. produkter som de 

skulle kunna göra på beställning. Ibland gick det år mellan de olika produkterna. Mästaren fick 

ut en lista med vad som var sålt och fick sen bestämma hur man skulle göra varje dag så att 

glaset skulle räcka lagom länge. Jan Erik berättar att han för jämnan gick och räknade och 

funderade på morgondagens upplägg, ”jämt hade man det i huvudet”. Man var tvungen att vara 

uppe tidigt så att allt var klart, när de andra kom och undrade vad de skulle göra idag – ”då 

gällde det att veta”. I tio år körde Jan Erik produktion i sin verkstad på Kosta glasbruk. 

 

1973 började han jobba med konstnärerna Anna och Göran Wärff, Bertil och Ulrika Hydman 

Vallien och Monica Backström i en ny verkstad och 1978 började han arbeta även med Kjell 

Engman. Samma formgivare som finns även idag. Jan Erik tyckte det var ett bra arbete och 

trivdes med att försöka hitta det lilla extra, det som var karakteristiskt för varje konstnär. Erik 

Rosén var VD för Kosta glasbruk på den tiden och han uppskattade Jan Erik. Han visste att om 

Jan Erik slutade skulle många års erfarenhet gå förlorad. Jan Erik hade därför lite privilegier. 

Trots att han trivdes med sitt arbete fanns tanken på något eget ändå där.  

 

Sven Åke Karlsson som senare blev Jan Eriks kompanjon, kom in i bilden i 1972 och började 

då som inbärare i Jan Eriks verkstad. 
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Under sjuttiotalet kom en del amerikanska glaskonstnärer på besök på glasbruket och tittade på 

tillverkningen. Bland annat Chihuli som idag räknas till en av de store glaskonstnärerna i USA. 

De flesta tyckte att dessa amerikaner var ”några konstiga typer” men Jan Erik tyckte att de 

verkade intressanta och roliga. Han fick för sig att han ville resa till USA och sökte därför ett 

resestipendium på 6000; - kr. Det var 1976. Han hade då tagit kontakt med amerikanerna som 

han mött på glasbruket. Jan Erik behövde referenser och drog till med alla de tunga namnen 

som Sigurd Persson och Bertil Vallien med flera. Han fick inget resestipendium utan ett 

konstnärstipendium på 15 000; - kr. Jan Erik var borta i sex veckor och reste till många olika 

ställen bl.a. Seattle, San Fransisco, Californien m.m. Håkan Gunnarsson från hans verkstad 

följde med på resan i ett par veckor. ”Sedan har det blivit några gångar till USA” berättar Jan 

Erik som nu hade sett ett annat sätt att jobba. Han började undervisa i USA på Pendland, 

Pilchuck och Haystack (olika typer av design och glasskolor) i USA där han mötte en helt 

annan syn på glas. En gång frågade Jan Erik en ut av sina amerikanska elever, en ung kille, 

varför han hade valt att ta en glaskurs och eleven svarade, att förra året hade han varit på 

Hawaii och surfat, året innan hade han klättrat i berg och det här året hade han bestämt sig för 

att blåsa glas.  

Jan Erik tyckte att denna syn på glaset var helt fantastisk.  Att komma från Sverige, kollektivt 

anställd och instoppad i en folder som han kände att han var, och så möta en sådan inställning! 

Detta bidrog till att Jan Erik på allvar började fundera på att starta eget. Han var nära ett par 

gångar men det skulle dröja till 1982, då han tillsammans med Sven Åke Karlsson från sin egen 

verkstad, startade Transjö Hytta. Då hade Erik Rosén slutat som VD och den nya vd:n 

Sverdsson tyckte att det var trevligt att Jan Erik och Sven Åke skulle starta eget. ”Så mycket 

begrep han!” berättar Jan Erik. Att sammanlagt 40 års erfarenhet skulle gå förlorad, tänkte inte 

vd:n på. 

 

Jan Erik hade gått och tittat på ett helt igenväxt, gammalt, fallfärdigt hus vid ån i Transjö som 

tillhörde kommunen.  Han skrev och frågade om han kunde få köpa eller kanske hyra det 

eftersom han tänkte starta en glashytta. Det visade sig att Ann Wärff också hade skrivit i 

samma ärende. Hon hade tidigare startad Stenhyttan med Vilke Adolfsson, en mästare från 

Orrefors glasbruk, på andra sidan stora vägen i Transjö. Tillsammans fick Jan Erik, Sven Åke 

Karlsson och Ann Wärff lov att överta byggnaden. Jan Erik kommer inte ihåg om de ens 

betalade något för den.  De beslöt sig för att starta ett aktiebolag. ”Vi hade vilda vyer” berättar 

han. ”Vi skulle skapa ett mini Pilchuck” tillsammans med Ann Wärff och Dirk Volf som också 

hade gått med i Stenhyttan. De skulle ha kurser och utställningar och trodde att det skulle gå att 
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få pengar till sådant men upptäckte snart att det inte gick. Glashyttan i sig kunde inte bära de 

planerna.1984 brann Transjö Hytta ned. Då delade de fyra på sig. Ann och Dirk drog sig ur och 

Jan Erik och Sven Åke fick ta nya lån och bygga upp på nytt.  

  

På frågan om hur de fick sålt sina glasalster i början, svarar Jan Erik: ”det du, det var en bra 

fråga” – ”vi satt väl egentlig där och väntade på att kunderna skulle komma och handla”. Visst 

var de inte helt okända och Ann hade också haft lite kontakter, men det var djärvt. Jan Erik 

berättar att han hade haft en bra lön på glasbruket och han erinrade sig att han första året som 

egen företagare tog ut runt en fjärdedel av den årslön som han hade haft på glasbruket. De hade 

lånat pengar till uppstarten av hyttan och det var då meningen att de skulle låna lite till driften 

senare, men gjorde aldrig det. Det visade sig att vara tur, eftersom hyttan brann ner och de stod 

kvar med bara lånen. De hade inte försäkrat något vidare, enbart byggnaden. Allt annat, till 

värde av runt en halv miljon, gick upp i rök. 

Det fick bli en ny början med en ny och större byggnad för glashyttan och med detta också en 

investering i ett stycke mark med ett tillhörande gammalt hus på som låg på andra sidan ån. 

Detta skulle efter lite renovering bli den nya elevbostaden. Idén med att ta in elever var med 

från första början. Jan Erik träffade under sina glaskurser alla dessa unga människor som var 

intresserade av glas men som inte hade vidare möjlighet att utvecklas. ”Där fanns ju bara 

industrin där man fick gå i 10 år och sen slåss om de roliga jobben”. Först tyckte Jan Erik och 

Sven Åke att de skulle ha tre elever i hyttan, så att dessa kunde turas om att jobba. De trodde att 

det skulle vara bra om eleverna fick möjlighet att ha lite tid för sig själva. Men det resulterade i 

fullständigt kaos. Alla slogs om att få vara i glashyttan, så ganska snart, efter bara ett par 

månader, beslutade sig Jan Erik och Sven Åke att skicka tillbaka en elev och hade sen bara två 

åt gången i fortsättningen. Som elev fick (och får man fortsatt) bostad, undervisning och 

möjlighet för egen ”blåstid” på lördagar. Dessutom har man möjlighet för att sälja sina 

producerade glasalster i Transjö Hyttas försäljning som finns i en ladugård ett stenkast från 

hyttan. De flesta elever söker stipendier med gott resultat under deras vistelse i Transjö. 

Intresset för elevplatserna har varit mycket stort och Transjö Hytta har genom åren haft och har 

fortsatt en lång lista på sökande. I början var vistelsen ett år men på senare år har det blivet 

vanligt med två år som elev. 

 

Den bästa tid för Transjö Hytta var på 90-talet och fram till 11 september, 2001. Hyttan 

producerade och sålde mycket till USA, men efter terrorattacken tog det tvärstopp. Jan Erik och 
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Sven Åke började sen arbeta alltmer med unika pjäser och det gick bra det med tills de dåliga 

tider satte in. Men som Jan Erik säger: ”men det är ju dåligt för alla”.  

 

Jan Erik berättar att det lustiga med att starta eget var att många gamla glasarbetare, som han 

inte hade haft någon vidare kontakt med på glasbruket, plötsligt dök upp efter de hade slutat 

jobba och uttryckte att de tyckte det var bra gjort att starta eget. Kanske fanns det bakom allt en 

dröm också hos dem om att de skulle ha startat eget. 

 

På frågan om han någonsin funderat på att göra något annat än att blåsa glas, svarar han utan 

tvekan ”ja”. Han berättar att ”det var en gång en period då jag var ung, som jag hade lite andra 

vyer, men det var då i början då jag gick och bar in och innan jag hade kommit till Bengt”. Sen 

undrar jag hur länge Jan Erik tänkt sig fortsätta blåsa glas och han svarar att han inte har en 

aning, men tycker att det beror på hur tiderna blir framöver och hur länge man får vara frisk. 

For visst känns det i kroppen, allt stort han har gjort. Jan Erik tror att grunden till att han ändå 

klarat sig så bra är tekniken han har använt sig av. Sen berättar han om när de gjorde ”Zarens 

skål” på Kosta glasbruk. Han berättar hur biten växte och växte för varje anfang som 

glasarbetarna gjorde och sen när det var tid för sista anfang kom han ”smal och skranglig”. 

Skålarna vägde 35 kilo och det gick inte att bära dem till kylugnarna. Jan Erik berättar hur de 

satte en drevs på en truck och fick köra skålarna bort till kylugnarna. En dag hade han fått nog 

och sa ifrån, han vägrade att göra flera. Men då anställde glasbruket en ny man, en jugoslav 

från Reimyre glasbruk som skulle vara oerhört stark. Han var verkligen också stor berättar Jan 

Erik. ”Hans överarmar var som mina lår och han började med att vira läderremmar och grejor, - 

han var med i två timmar sen såg vi aldrig röken av honom något mer!” 

 

Jan Erik tror inte på någon lysande framtid för glasindustrin. Han tycker att det är svårt att 

förutspå var det hamnar men faktum är, att 75 -80 % av dem som handlar glas idag är över 

medelåldern. Ungdomen tänker annorlunda och investerar inte i glas på samma sätt. Jan Erik 

tycker att glasbruken borde satsa lite mera på nya formgivare, huvudparten har ju varit de 

samma i mera än trettio år. 

 

Han har upplevt många fantastiska och roliga saker i sitt liv som glasblåsare. En av dem var 15 

årsjubileet för Transjö Hytta 1997 som firades med en veckas glassymposium och réunion av 

alla Transjö Hyttas elever genom åren. ”Visst var det ganska fantastiskt på något sätt, att skriva 

ett brev till 27-28 stycken och alla kom, utom Fernando från Mexico!” berättar Jan Erik. 
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Veckan avslutades med en stor samlingsutställning ”Transjö i världen” på Smålands 

glasmuseum i Växjö. Under veckan hade många aktiviteter pågått i och utan för hyttan, bl.a. 

blåste varje elev en glaspjäs som representerade dem. Dessa pjäser träddes på en stor totempåle 

på ängen fram för hyttan. Detta blev en överraskning och ett minne av veckan till Jan Erik och 

Sven Åke. Pålen står ännu men tidens vind och blåst (samt ett par golfbollar…!) har slagit 

sönder de flesta av glaspjäserna.  

 

Jan Erik tycker fortfarande det är roligt att blåsa glas och ”visst är det fantastisk att ha hållit på i 

52 år”! Det som Jan Erik giller med glaset är att man inte kan stanna upp och fundera, man 

måste ”göra det på ett” och det passar honom ganska bra. Sen säger han med en glimt i ögat: 

”och det voro ju synd att sluta nu när man äntligen lärt sig blåsa glas”! 
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7. Diskussion 
 
 
Jag är medveten om att mitt arbete enbart beskriver en av flera svenska glasblåsningstekniker 

som borde tas tillvara och dokumenteras på ett liknande sätt. Detta för att åstadkomma verklig 

förändring i undervisningen och lärandet på Sveriges två glasskolor och för att teknikerna skall 

kunna bevaras på det ursprungliga sättet. Men jag anser att materialet om graaltekniken är en 

bra början eftersom just denna teknik är extra eftertraktad av eleverna. Dessutom verkar den 

vara den glasblåsningsteknik som ger upphov till störst frustration under lärandet, dels för att 

den är svår och dels för att den är mycket tidskrävande. Under handledning av graaltekniken 

har jag upplevt hur känslor av både förtvivlan över att inte kunna behärska tekniken liksom som 

glädjen över att lyckas, flödar över hos eleverna. För många elever är det främsta målet under 

utbildningen, att uppnå tillräcklig skicklighet för att behärska just denna avancerade teknik. 

”Ett uppenbart framgångsrikt resultat skänker djup tillfredställelse, och ger en levande 

minnesbild av situationen sedd utifrån det valda målet eller perspektivet. Katastrofala resultat 

bevaras på samma sätt i färskt minne” (Benner m.fl.1999).  

 

Jag har funderat en del över hur det kommer sig att en del elever som i årskurs ett och två är 

harmoniska och empatiska varelser, utvecklas till egocentriska, frustrerade och ibland till och 

med argsinta personer under årskurs tre, ofta med mycket liten förståelse och acceptans för sina 

egna och kamraternas misstag. Som Patricia Benner (1999) beskriver, upplever jag att elevernas 

engagemang och vilja att ta ett eget ansvar och beslut under lärandet ökar markant i detta 

stadium. De elever som vågar ta risker och även accepterar misslyckanden, utvecklas fort, de 

som däremot har svårare för detta, kan ibland ge upp och inte utvecklas alls.  Hubert och Stuart 

Dreyfus modell för färdighetstillägnelse har bringat mig till insikt och förståelse av mina 

observationer. Eleverna i denna fas övergår gradvis till stadium 3, den kompetenta utövarens 

nivå, med vad det som tidigare beskrivits innebär av större engagemang och ansvarstagande 

och även emotionella berg och dalbanor. 

 

Tyvärr har jag inte haft möjlighet att testa läromedlet på mina elever än p.g.a. tidpunkten för 

utförandet, men jag tror att materialet skall kunna åstadkomma en markant förbättring för 

lärandet av graaltekniken både på Orrefors Riksglasskola och även Kosta Glascenter. Jag skulle 

kunna tänka mig att utveckla liknande material för flera av glasblåsningsteknikerna. Grunden 

till att jag har valt att ha materialet både i pappersform och digitalt, är att det ökar möjligheten 
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för eleverna at ta del av materialet på ett givande sätt, samtidigt som min förhoppning är att 

kunna skapa en webbaserad portal där eleverna kan hämta information i ett senare skede. 

Dessutom är jag medveten om att det i pappersform med 50 styck färgbilder skulle bli dyrt att 

skriva ut till varje elev. Faktum är dock att materialet i färg är mycket mera pedagogiskt än i 

svart/vit. Att ha samma material som man först läser på hemma på datorn med färgbilder och 

sen har i svart/vit pappersform vid arbetsbänken i verkstaden tror jag är optimalt. Att materialet 

måste vara identisk tror jag är viktigt så att eleven känner igen sig under de olika stegen.  

 

Min relation till Jan Erik Ritzman som en av hans tidigare lärlingar och numera vän, tror jag 

bidrog till att jag fick lov att göra en intervju. Jag tror även att det påverkade intervjun i positiv 

riktning. Han berättade att han tidigare inte gärna låtit sig intervjua om sitt liv. Jan Erik har 

liksom tyckt att det inte passade hans stil. Ett par gånger stängde jag av ljudinspelningen, då 

han berättade lite roliga och personliga saker i förtrolighet. Jag tyckte att intervjun byggde på 

ömsesidig respekt och är nöjd med resultatet. Man kan kanske tycka att det skulle ha varit 

intressant med en mer utförlig beskrivning av hela hans liv, men nu var syftet i denna omgång 

att beskriva hans liv som glasblåsare dels för att understryka och styrka hans yrkesskicklighet, 

dels för att han har haft så stor betydelse för mitt eget yrkeskunnande och glädje i förhållande 

till materialet glas. 
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9. Bilaga  

 

9.1 Frågeguide 

• Vilket år är du född? Var? Hur såg din familj ut? Skola, var och 

hur länge? 

• När var du första gång på ett glasbruk?   

• Viste du att du ville jobba med glas?  

• När började du arbeta på glasbruket?  

• Hur var arbetet i hyttan?  

• Var det något du inte alls gillade?  

• När började du hos mästaren Bengt Heinze? 

• Vilket inflytande hade han på dig? 

• När blev du själv mästare? 

• Hur var arbetet som mästare på Kosta?  

• Hade du några privilegier? 

• Fick du uppleva något speciellt som resor eller dylikt? 

• Episoder du minns extra väl? 

• När började planerna på en egen hytta?  

• Vilket år? 

• Hur kom Svenne, din partner, in i bilden? 

• Hur var reaktionen på bruket då du sagde upp dig? 

• Vad sa dina kollegor? 

• Vad sa ledningen? 

• 1982 startade ni – var det i Stenhyttan?  

• Ni byggde själva - hur visste ni hur ni skulle gå tillväga? 

• Hur länge hade ni arbetat på hyttan innan ni kunde ta ut det första egna glaset? 

• Hurdan var första tiden som egen företagare? 

• Hur fick ni kunder? 

• När gick det som bäst i den egna hyttan? 

• Vilka var de svåraste tiderna? 

• Började ni med detsamma att ha elever från hela världen? 
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• Finns där några roliga episoder du skulle vilja berätta om? 

• Hur har det gått för eleverna?   

• När undervisade du första gången elever? 

• När åkta du utomlands första gången för att undervisa?  

• Vilket land var det i? 

• Episoder du minns extra väl? 

• Vilka konstnärer har du samarbetat med/blåst åt? När? 

• Vilka tekniker tycker du är roligast att arbeta med?  Några du inte gillar? 

• Viktigaste händelser i ditt liv på 50 – 60 – 70- 80- 90 talet och efter år 2000?  

• Funderade du någon gång på att sluta blåsa glas?  

• Är det något du fortfarande drömmer om att få göra/uppleva? 

• Vad tror du om den negativa utvecklingen inom glasindustrin? 

• Vart tror du vi är på väg? 

• Hur länge tror du att du kommer att fortsätta blåsa glas? 

• Vad är det som är så speciellt med just materialet glas, tycker du? 
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