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Utgångspunkt
Ramverk och motivation. Avstampet och utgångspunkten, “Hållbart Samhälle”, i kontexten “Glasriket”.  

“Den negativa utvecklingen inom Orrefors Kosta Boda, som ingår i New Wave Group-
koncernen, har fortsatt, främst beroende på minskad försäljning på huvudmarknaderna. Med 
anledning härav är tidigare åtgärder inte tillräckliga och ytterligare kostnadssänkande 
åtgärder måste vidtas.
Avsikten är att minska antalet anställda med ytterligare cirka 115 anställda vid bolagets 
driftsställen i Sverige (Orrefors, Kosta och Åfors). Personalneddragningarna sker främst inom 
produktionen, men även övriga avdelningar i bolaget omfattas av neddragningarna. 
Åtgärderna bedöms, tillsammans med övriga och tidigare beslutade kostnadssänkande och 
strukturella åtgärder, medföra besparingar på cirka 24 Mkr på årsbasis.
Åtgärderna kommer att genomföras under första halvåret 2012 efter förhandlingar med 
respektive fackföreningar. Besparingarna kommer att uppnås successivt under andra halvåret 
2012 och nå full effekt under 2013.
“Det är mycket beklagligt att vi måste genomföra en stor personalneddragning, men vi 
måste vidta kraftfulla kostnadssänkande åtgärder och anpassa produktionen för de lägre 
försäljningsvolymer som råder på våra marknader. Vi hoppas genom dessa åtgärder kunna nå 
en acceptabel lönsamhet och därigenom säkra en fortsatt svensk tillverkning av högkvalitativa 
glasprodukter”, säger Torsten Jansson, VD och koncernchef i New Wave Group.

Jag har valt att applicera utgångspunkten, Ett Hållbart Samhälle, på Glasriket. En av anledningarna till mitt 
val är den rådande krisen i Glasriket och de möjligheter som finns att genom design lyfta fram frågan och 
engagera. En annan är mitt egna intresse för glas och miljön som vi befinner oss i. Innan jag startade igång 
mitt arbete hade jag en romantisk syn av Glasriket, hantverket, skogarna och inte minst glasblåsarna. En del 
av mina förväntningar om hur mitt arbete skulle utföras och bli har infriat sig, andra inte. Detta återkommer 
jag till senare i denna uppsats. 
 Utifrån ramverket och en av dess meningar ”med hjärna, hjärta och samhällsengagemang” har jag 
främst arbetat med de sociala aspekterna som ett hållbart samhälle innefattar. Det innebär att glasblåsarna 
förlorar sina jobb när glasbruk läggs ned, till följd av bland annat den minskade konsumtionen av munblåst 
glas. En annan aspekt är att jag vill att besöksnäringen Glasriket ska finnas kvar då den sysselsätter många 
människor. 
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“Det är en oerhörd tung dag i dag, men för att kunna säkra Orrefors Kosta Bodas fortlevnad 
så måste dessa åtgärder genomföras. Hela glasbranschen genomgår en kris nu och har gjort 
det under en längre tid. Vi påverkas naturligtvis av detta och även av den pågående 
internationella ekonomiska krisen”, säger Ann Gustafsson, VD i Orrefors Kosta Boda.”

Torsten Jansson, New Wave Group, 
12:e december 2011, http://www.nwg.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-read-

more/article/aatgaerder-inom-orrefors-kosta-boda.html

 

”Geografiskt ligger Glasriket huvudsakligen i Lessebo, Emmaboda och Nybro kommuner i 
sydöstra Småland, men även i Uppvidinge. Detta är ingen tillfällighet utan utgör resultatet av 
mycket medvetna politiska satsningar under 1700- och 1800-talen. Landshövdingarna i 
Kronobergs län och Kalmar län kom överens om att försöka utnyttja området kring 
länsgränsen för industriellt bruk. Det fanns sedan tidigare flera bruk i området som dock ofta 
sysslade med järnupptagning i sjöar. För att locka till sig bosättning utfärdades förmånliga 
villkor till bruken om de började med glasproduktion, såsom att de donerades stora 
skogsområden vilket var viktigt då glastillverkning kräver massor av energi.”

sökord “Glasriket” på Wikipedia, 22:a maj 2012, http://sv.wikipedia.org/wiki/Glasriket

“Att skapa ett hållbart samhälle handlar om mycket mer än bara återvinna burkar och skruva 
ner värmen, det handlar om att skapa ett samhälle där vi tar tillvara på de resurser vi har - 
naturliga och mänskliga.”

Maria Koblanck, Ramverk, Examensprojekt 2012 Hållbart Samhälle, 2012

Jag vill skapa en medvetenhet om krisen i Glasriket utanför Småland och visa upp det handgjorda svenska 
glaset som en kontrast till mängden maskintillverkat och importerat glas som finns tillgängligt idag. 
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Varför?
Motivering till varför jag har valt att arbeta med Glasriket och den rådande krisen i denna. 

Jag har fått min motivation och mitt driv från människorna bakom krisen. Sättet de drabbas på och 
omställningar som de tvingas göra har legat till grund för mitt arbete. Hur kan jag lyfta fram krisen på ett 
sådant sätt att människorna bakom den syns och inte främst företagen och de som styr? Min intention är att 
Glasblåsaren själv ska välja uttrycket och tekniken, denne ska få sitt namn på glaset och inte jag som 
glasformgivare. Slutprodukten verkar som en hyllning till blåsarna men även som en protest mot de 
nedskärningar som gjorts och de som kommer att göras. 

För mig är det viktigt att inte själv stå i fokus i detta arbete utan att de drabbade ska lyftas fram -glasarbetarna 
i denna nischade bransch. Den som jobbar med det varma och kalla glaset mer eller mindre varje dag, den 
som för sin kunskap och sitt hantverkskunnande vidare till nästa generation. 

“25 behåller arbetet, 25 förlorar det och fem flyttar från Orrefors till Kosta. Det blev något 
färre uppsägningar efter förhandlingarna mellan IF Metall och ägaren New Wave Group om 
det anrika glasbruket. 

 Oerhört tungt, bland de största besvikelser jag varit med om, säger fackets avdelningsord-
förande Peter Danielsson till Barometern.
 
Ägaren ville i december säga upp 115 av 200 på Kosta, Orrefors och Åfors glasbruk, varav 44 i 
Orrefors som miste 40 i somras.”

Dagens Nyheter, “Nytt slag mot Glasriket i Orrefors”, 
4:e februari 2012, http://www.dn.se/ekonomi/nytt-slag-mot-glasriket-i-orrefors
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Krisen
Efter varsel om uppsägning inom OKB-koncernen och en minskad konsumtion av det manuellt tillverkade glaset 
är vi på väg att förlora ett unikt hantverkskunnande och ett svenskt kulturarv. 

Det har tidigare varit kris i Glasriket men aldrig på samma sätt som nu. Situationen är allvarligare än 
någonsin. Det spås från olika håll att Glasriket kommer att försvinna och att endast studioglashyttor kommer 
att finnas kvar med en mindre produktion för turister. Konkreta insatser behövs och inte bara en diskussion. 
Krisen i Glasriket på 1970-talet berodde främst på att man började importera maskintillverkat glas. Idag är 
problematiken densamma men konsumtionen av munblåst glas är betydligt lägre idag. Servisglaset är inte 
lika populärt som förr och företagen konkurrerar med likvärdiga produkter från länder med billigare 
arbetskraft.  
Brist på marknadsföring av konstglaset adderar ytterligare bränsle till krisen. Torsten Jansson, VD på New 
Wave Group, menar att det inte finns några pengar över till marknadsföring. 
Glasriket är ett varumärke för Småland och är mycket mer än “bara” glas. Det är en hel turistnäring som 
försörjer många som inte är kopplade till glaset -till exempel hotell och restauranger. 
Hur kan man lyfta fram krisen, göra den än mer synlig och väcka ett intresse hos människor?

Krisen i Glasriket är en komplex situation som inte på ett rättvist sätt kan beskrivas ur en synvinkel. Olika 
aktörer delar på ansvaret och mycket går att förbättra. Dock kan vi inte påverka lågkonjunkturen och de 
svikande försäljningssiffrorna från bland annat USA. 
  
En gemensam målbild tror jag är enormt viktigt för Glasrikets överlevnad. Jag har känt av en del agg när jag 
träffat glasblåsare på de olika bruken, att man fortfarande konkurrerar med dem. Jag tror att man har mycket 
att vinna om man kämpar för ett gemensamt mål och ett enat Glasrike för att nå till konsumenterna. 

Jag tror att det är viktigt för Glasriket att konsumenten skapar sig en relation till glaset. Har man varit i en 
glashytta och sett hur glaset tillverkas så är man såld. Om man som konsument inte har sett 
tillverkningsproceduren vill man inte heller betala för hantverket. Att skapa en uppskattning för den 
komplexa tillverkningen kan vara lösningen för ett fortsatt levande Glasrike. 
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Research
Om mitt möte med en industri i vilken jag främst arbetat med de sociala aspekterna av ett hållbart samhälle. 

“När något behöver räddas är det ofta redan för sent. Det är en nedslående tanke men som jag 
ser det betyder det att man måste göra på ett annat sätt i fortsättningen. Byta perspektiv! Mer 
av samma sort duger inte.” 

Erika Lagerbielke, “Kommer glasuppdraget att göra skillnad?”, 
Länsstyrelsen Kalmar Läns webbsida, 

25:e mars 2012, http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2012/Pages/kommer-glasupp-
draget-att-gora-skillnad--.aspx

”Hållbar utveckling är en process som handlar om att nå mänskligt välbefinnande med en 
fungerande ekonomisk utveckling och samtidigt se till att de ekologiska systemen är i balans. 

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna av ett hållbart samhälle syns tydligt i situationen i 
Glasriket. Glasblåsarna förlorar sina arbeten och drabbas hårt, arbetslösheten blir påtaglig på de små orterna. 
Till följd av en minskad konsumtion av det manuellt tillverkade glaset i Sverige men även utomlands drabbas 
företagen ekonomiskt. Ekologin drabbas hårt av de transporter som färdas från låglöneländer, där det är 
billigare att tillverka glaset då arbetskraften är billigare, till Sverige. 
 Glasproduktion som sådan kräver en stor energiförbrukning då ugnen ständigt håller cirka 1200 
grader men jag ser stora fördelar med att ändå behålla tillverkningen. En av dessa är att ett munblåst glas är 
något som konsumenten inte sliter och slänger. Det massproducerade glaset är svårare, enligt mig, att knyta 
ett emotionellt band med då det går att ersätta. 
En annan anledning är att Glasriket lockar många turister som inbringar pengar till det kringliggande 
samhället och andra företag.   
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För att lyckas med den stora förändring som måste till är det viktigt att alla tar ansvar och gör 
vad som är möjligt utifrån sina perspektiv”

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, 
”Vad är hållbar utveckling”, 

besökt 24:e maj 2012, 
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Vad-ar-hallbar-utveckling

“Näringsminister Annie Lööfs statssekreterare Marita Ljung besöker fredagen den 2 mars 
glasriket. Besöket sker med anledning av de varsel som är lagda inom Orrefors Kosta-Boda-
koncernen. Syftet med besöket är att tillsammans med berörda diskutera glasrikets framtid.
Tid för media: I hyttan på Åfors glasbruk den 2 mars klockan 13:30-14:00.
Med på mötet är representanter från Åforsgruppen, glaskonstnärer, formgivare och 
Emmaboda kommun.”

Pressmeddelande, “Näringsdepartementet besöker glasriket”, 1:a mars 2012, 
Näringsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/15856/a/187314

“Torsdagen den 22 mars beslutar regeringen att ge länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs 
län, samt erbjuda samverkansorganen i de båda länen att för regeringens räkning genomföra 
insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regeringen utser 
Länsstyrelsen i Kronobergs län till samordnare av uppdraget.
- Glasriket betyder mycket för Sverige som turistdestination och är en viktig motor för jobb 
och utveckling i regionen. Men glasindustrin står inför en rad utmaningar framöver och 
dagens beslut syftar till att samordna och stärka regionens kompetens och resurser så att vi får 
bättre förutsättningar för företagande och investeringar framöver, säger näringsminister 
Annie Lööf.
Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och 
ska ske i samverkan med berörda aktörer. Tillväxtverket ska bistå länen i deras arbete. 
VisitSweden AB ska ges möjlighet att delta i uppdraget. En första redovisning av uppdraget 
ska ske till regeringen senast den 31 augusti 2012 och slutredovisas senast den 31 december 
2014.” 

Pressmeddelande, “Regeringen beslutar om insatser för Glasriket”, 22:a mars 2012, 
Näringsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/16032/a/189130

“Genom uppdraget att samordna insatser för glasindustrin och destinationen Glasriket visar 
regeringen att glaset är viktigt för Sverige. Det understryks av näringsministern Annie Lööfs 
prioritering, som en knapp vecka efter regeringsbeslutet idag besökt Kosta. 

Vid mötet underströk hon vikten av Glasriket som destination för regionen och nationen, 
men också vikten av att utveckla glasindustrin för en hållbar och långsiktig utveckling. Och så 
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förstås det kanske viktigaste - att samverka och samarbeta över alla gränser!

Ledningarna för Regionförbunden och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har på 
rekordkort tid samordnat sina insatser och beslutat att gemensamt finansiera en förstudie som 
ska pågå under perioden april – augusti 2012. 

Analysen ska bland annat innehålla inventering av vad som gjorts, görs och planeras – 
tidigare erfarenheter och arbete ska tas tillvara. Förstudiearbetet kommer att vara öppet och 
inbjudande och förslag på insatser kan presenteras innan första rapporten lämnas till 
regeringen i augusti 2012.

Processledare Olle Fält kommer med stöd av professor Erika Lagerbielke att leda förstudien.” 

Kristina Alsér, “Annie Lööfs besök i glasriket betyder mycket för alla -inte minst för uppdraget!“,
Kristina Alsérs (Landshövding för Kronobergs län) blogg, 28:e mars 2012, 

http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2012/03/annie-loof-i-kosta-uppdraget-ar-att.html 
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Genom att läsa ett stort antal tidningsartiklar i lokaltidningarna Östran, Barometern och Smålandsposten har 
jag fått ett grepp om situationen och vilka aktörer som är inblandade. Däremot är dessa artiklar ofta skrivna 
av samma personer vilket gör att de allt som oftast tar upp liknande ämnen och fokuserar på samma 
involverade människor. För att vidga mitt perspektiv har jag själv tagit kontakt med några av de berörda 
personerna. Dessa människor är de bakom Åforsgruppen, The Glass Factory, och självklart glasblåsarna och 
bruksarbetarna.  
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Kapitel 2

Åforsgruppen  ___________________________________________  sidan 12-15

New Wave Group / Torsten Jansson __________________________   sidan 16-18



Åforsgruppen
Om mitt möte med denna grupp som både inspirerat och motiverat mitt val av examensarbete.

“Om du tror att vi i Åfors kommer att stillatigande se på när du släcker ner våra glasugnar, så 
har du allt hoppat i galen tunna. Du har alla tillgångarna rakt framför näsan men du ser dem 
inte.
Här finns lojala glasarbetare med hög kompetens och hantverksskicklighet, ett väl 
inarbetat gäng som tillsammans med våra världsberömda konstnärer står för stor flexibilitet 
och kreativitet. Åforsandan är känd för gemenskap, sammanhållning och en unik 
kämparanda. Åfors Glasbruk har alltid visat goda produktionsresultat och god 

En av anledningarna till varför jag valde att arbeta med Glasriket var Åfors och Åforsgruppen. När arbetet 
med examensprojektet precis startat hade Åfors glasbruk fått ett varsel från ledningen på OKB/New Wave 
Group om kommande uppsägningar och nedläggning av glasblåsningen i hyttan. Jag läste många artiklar om 
detta och valde att utgå från detta bruk och vad som pågick. Senare spred sig min research och kom att 
innefatta flera bruk för att ge mig ett bredare perspektiv. 

Ugnarna i Åfors ska släckas i slutet av augusti för första gången på 135 år och jag kände och känner att här 
finns mycket att jobba med. Jag presenterade mig för gruppen och blev inbjuden till ett av deras 
återkommande möten på Åfors Folkets Hus för att berätta om mitt projekt. Den största behållningen från 
mötet var att lyssna på de boende i Åfors och deras passion för bruket och bygden -hur måna de är om att 
Åfors ska fortsätta vara en glasbruksbygd och att lyssna på de historier de har att berätta om hur det har varit 
förr. Förståeligt då glasbruket är kärnan i bygden. 
 Jag var även och besökte dem senare i min process för att presentera vad det är jag kommit fram till, 
till deras glädje. De verkade genuint berörda och intresserade av mitt arbete och de tankar jag har kring 
situationen, något som glädjer mig och gör mig mer säker på mitt eget arbete och vad jag har åstadkommit. 

Jag uppskattar och respekterar arbetet som Åforsgruppen, under ledning av Jensy Elvung och Gitte Lind, 
utför. De har en energi och kämparanda som jag beundrar, de vill rädda kvar bruket i sin bygd och spenderar  
mycket tid och energi på att samordna och engagera människor från bygden och närliggande orter. 
Tillsammans jobbar de för att behålla bruket. 
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branschsäkerhet.
Allt detta tillsammans leder till god företags- och produktutveckling. Stryps dessa 
förutsättningar undergrävs möjligheterna för hela koncernens framtid. Låt Åfors få fortsätta 
att vara en kreativ kittel där idéer kan födas som är till nytta för hela glasriket. 
Glasarbetartraditionen är kärnan. Tar man död på den försvinner kompetensen som har ut-
vecklats genom generationer. En fullfjädrad glasarbetare snyter man bara inte ur näven.
Åfors Glasbruk med sin unika bruksmiljö intill Lyckebyån är en av de få genuina 
glasbruksmiljöerna som ännu finns kvar. Detta tillsammans med upplevelsen att få se hur 
glaset tillverkas i hyttan ger ytterligare en dimension till besöket i glasriket för turisten. Många 
turister söker just den här upplevelsen på det lilla bruket. ”Ett riktigt bruk” hörs ofta från 
besökarna. I samarbete med andra aktörer i samhället blir resan till Åfors en unik upplevelse. 
Om Glasriket fortfarande ska vara ett attraktivt turistmål måste vi vara rädda om mångfalden. 
För att driva ett glasbruk måste man ha en kärlek till glaset och till hantverket. Att tjäna ”stora 
pengar” på ett glasbruk har aldrig varit möjligt.
Det som gjort vårt glas världskänt är bl.a. frukter av tidigare ägares mod och entusiasm. 
Konstnärer har tillsammans med glasarbetarna fått experimentera, där den kreativa proces-
sen fått ta tid att mogna, vilket lett till nya säljbara serieprodukter och världsberömt konstglas. 
Inom glashantverket kan man inte bara se till årsresultat och produktkostnader. Som ägare 
måste man ha tålamod, vara öppen för nytänkande och lyhörd för de idéer som skapas på 
verkstadsgolvet.
Vi kräver att ugnarna i Åfors får fortsätta brinna.
Glasbruket är hjärtat i vår bygd. En hel samhällskropp har växt och fått sin näring från detta 
hjärta. Glasbruket är navet i vår by, grunden för vår identitet och vår stolthet. Stolthet över det 
glas som produceras här och som fått berömmelse över hela världen. Stolthet över den 
hantverksskicklighet som vuxit fram här i hyttan genom glasarbetarnas idoga arbete och 
engagemang.
Släcker du ugnarna i hyttan i Åfors, så är det inte bara glasarbetarna på bruket som drabbas 
du släcker ner en hel bygd.”

Jensy Elvung och Gitte Lind, “Det här duger inte, Torsten Jansson!”, 
“Åforsgruppen” på Facebook, 12:e januari 2012

“Med anledning av att det nu åter varslas inom Orrefors Kosta-Boda koncernen (OKB), som 
representerar huvudnerven i den alltmer krympande glasindustrin i Småland, vill vi härmed 
mana till uppvaknande innan detta kulturarv somnar in, för att kanske aldrig vakna mer.
För att driva ett glasbruk måste man ha en kärlek till glaset och till hantverket. Att tjäna 
”stora pengar” på ett glasbruk har aldrig varit möjligt. Trots detta har glasindustrin i Småland 
utvecklats och överlevt sedan Kosta Glasbruk startades 1742. Tack vare idoga glasarbetares 
hantverksskicklighet, skickliga konstnärer och engagerade glasbruksentreprenörer har det 
Småländska glaset rönt stora framgångar internationellt sett.
Bland den absoluta världseliten inom den internationella glaskonstvärlden finner vi 
representanter från OKB´s formgivarstab. ”Glasriket” har fått representera ett kulturarv som 
hela nationen kunnat känna stolthet över. Under senaste årtionden har vi dock tvingats se 
detta ”rike” krympa och förtvina alltmer. Bara under 2000-talet har antalet anställda inom 
OKB minskat från 650 år 2005 till drygt 300 år 2011 och nu varslas ytterligare 115 personer. 
Antalet glasbruk inom koncernen har drastiskt minskat till tre: Orrefors; Kosta och Åfors . 
Enligt det senaste sparförslaget finns nu planer att släcka ugnarna och därmed stoppa 
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produktionen även på Åfors Glasbruk. Glasarbetartraditioner och hantverkskunnande som 
utvecklats genom generationer riskerar härmed att gå förlorade för all framtid
1876 tändes lågan i Åfors för första gången, då startade arbetet i hyttan och Åfors glasbruk 
grundades. Sedan dess har bruket varit hjärtat i vår bygd. En hel, samhällskropp har växt och 
fått sin näring från detta hjärta. Glasbruket har varit navet i vår by, grunden för vår identitet 
och vår stolthet. Stolthet över det glas som har producerats här och som fått berömmelse över 
hela världen. Inom OKB står Åfors Glasbruk för konstglaset. Det är i hyttan på Åfors glasbruk 
som kreativiteten och de vilda idéerna fått chansen att leda till utveckling av nya säljbara 
serieproduktioner och världsberömt konstglas. Det är denna kreativitet och idérikedom som 
representerar framtiden för hela Glasriket. Utan produktförnyelse och spjutspetsar som kan 
bana väg in på en framtida marknad riskerar hela Glasriket att dö ut.
Glasrikets attraktionskraft inom turistindustrin har avgörande betydelse för hela vår region. 
Den småländska landsbygden blir stadigt alltmer glesbefolkad och de små kommunerna för 
en ständig kamp mot minskande befolkningssiffror. Glasindustrins överlevnad säkrar inte 
bara arbetstillfällen för de som arbetar direkt inom industrin utan skapar även en mängd 
arbetstillfällen bland de smånäringar som finner sin försörjning genom den omfattande 
besöksnäring som Glasriket genererar. Glasriket är därigenom nyckeln till vår framtid och 
möjligheten för en fortsatt levande landsbygd i vår region.
Den 13 januari 2012 gästades Glasriket av EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP). 
Wikström besökte bl.a. Åfors Glasbruk, där hon fick träffa den kände glaskonstnären Bertil 
Vallien och följa hans arbete i hyttan. Arbetet filmades även för EU-parlamentets eget 
tv-bolags räkning. Efter besöket uttryckte Cecilia Wikström följande ” Att få se två fantastiska 
föremål, en båt och en karta, växa fram i hyttan var verkligen fantastiskt. Det är sådana 
ambassadörer för Sverige som vi måste vara stolta över.” 
Med anledning av de senaste varslen inom OKB och förslaget att släcka ner ugnarna på Åfors 
Glasbruk har ett nätverk, Åforsgruppen, bildats med syfte att arbeta för att rädda hyttan och i 
förlängningen Åfors Glasbruk, Glasriket och en levande bygd. Initiativtagare till 
Åforsgruppen är det samlade föreningslivet i Åfors. Vi startade med en manifestation i 
Hyttan i Åfors den 3 jaunuari. Detta möte lockade 300 deltagare och fick stort genomslag 
i massmedia. Det ledde till ytterligare ett möte den 10 januari, då arbetsgruppen med 65 
deltagare, officiellt bildades. Det senaste mötet utmynnade i ett öppet brev som skickats till 
OKB´s ägare Torsten Jansson, koncernens ledning och till massmedia. Det öppna brevet 
bifogas detta brev.
Glasriket och det svenska glashantverket är inte bara en angelägenhet för arbetarna inom 
glasindustrin. Det handlar om ett nationellt kulturarv som håller på att dö ut. Det är ett 
kulturarv som vi ska vara stolta över, en av juvelerna i kronan. Glasrikets framtid är också 
hela regionens framtid. Det är dags att den svenska regeringen får upp ögonen för värdet av 
att stödja detta kulturarv innan det är för sent. Glasriket med omnejd behöver synliggöras om 
det ska överleva.
Härmed bjuder vi in dig/er till Åfors Glasbruk för att träffa glasarbetarna på bruket, fackliga 
representanter, konstnärer och representanter från Åforsgruppen för vidare diskussioner om 
Glasrikets framtid.
Vi är öppna för förslag om passande tid snarast.
Vänliga hälsningar
Åforsgruppen/ Jensy Elvung och Gitte Lind ”

                                                         Jensy Elvung och Gitte Lind, ”Glasrikets framtid står på spel!”,
                                                         brev till Näringminister Annie Lööf, Kultur- och 

                                                         idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och 
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                                                         Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, “Åforsgruppen” på  
                                                         Facebook, 18:e januari 2012

“Den svenska glasindustrin har gamla anor. Den är väl känd och den står för hög kvalitet. Vårt 
svenska glas har fått sitt goda rykte tack vare att man på glasbruken förstått att ta vara på den 
stora kunskap som finns hos de skickliga yrkesarbetare som hanterar glaset. Det är ett genuint 
hantverk som det tar många år att lära sig. Att lära sig till mästare tar flera år. Formgivare och 
glasblåsare arbetar nära samman när de gör sina produkter. Branschen är personalintensiv 
och kräver stor erfarenhet och kunskap.
Det är ett genuint hantverk och i en allt krympande bransch som gått från ca 1 100 anställda 
2005 till knappt 200 när nuvarande varsel är genomfört blir det allt svårare att bevara 
kunskap.
Svensk manuellt glas är ett nationellt kulturarv som håller på att gå förlorat. Det svenska 
glaset, riskerar att ”flaggas ut” och det kan sedan vara svårt att återskapas. Sammantaget 
innebär det att stora hantverkskunskaper går förlorade. Orterna som drabbas får, utöver att 
många blir arbetslösa, också vidkännas en minskad turism. Turismen är en viktig del för 
Glasriket – om glasbruken försvinner förlorar bygden även en stor inkomstkälla inom 
besöksnäringen.
Glasriket är en nationell angelägenhet, inte bara för de fyra kommuner i Kalmar och 
Kronobergs län som ingår i Glasriket. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, arbeten 
i glesbygd, traditioner, kulturarv, forskning och kunskap. Det svenska glaset har nått 
internationell ryktbarhet och är något som vi kan känna stolthet över.
Jag är övertygad om att Glasriket har en framtid och goda utvecklingsmöjligheter. Men det 
gäller då att ta till vara hantverksskickligheten och det konstnärliga kunnandet. 
Glasindustrin är en del av vårt lands företagande, det företagande som vi vill stimulera och 
utveckla. Glasriket har en egen livskraft men det behövs också statliga insatser på olika 
områden. En åtgärd som regeringen bör överväga är att tillsätta en nationell samordnare för 
glasindustrin och att ta fram ett handlingsprogram för den manuella glasindustrin.
Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att stimulera den 
viktiga del av svenskt företagande som glasindustrin utgör.
Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att säkra den svenska manuella 
glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter?”

                Carina Adolfsson Elgestam, interpellation 2011/12:240, “Glasrikets framtid”, till  
                näringsminister Annie Lööf, 15:e februari 2012, 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/
Debatt/?did=GZ10240&doctype=ip

Åforsgruppen har genom sitt arbete haft ett stort inflytande. De har synts mycket i media genom vilken de 
har spridit information om frågan. De är initiativtagarna till en rörelse där man säger emot och ifrågasätter 
de beslut som tagits om deras framtid, men de gör mer än att bara säga ifrån. De arbetar aktivt med att själva 
göra vad de kan och uppmana andra att göra detsamma. Gruppen har varit och är en stor inspirationskälla 
för mig. 
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New Wave Group / Torsten Jansson
Vem är ansvarig? Reflektion kring företagande och om det genuina intresset för glaset. 

New Wave Group köpte Orrefors - Kosta Boda år 2005. I köpet ingick hyttorna Orrefors, Kosta, Boda, 
Sandvik, SEA och Åfors. Av dessa var Sandvik redan nedlagt, SEA:s produktion flyttade utomlands 2007 
och Boda lades ner 2008. Boda startades upp igen, 2011, under ledning av Design House Sthlm. När NWG 
förvärvade dessa hyttor fanns 650 stycken tjänster inom dessa, en siffra som i december 2011 var nere på 200 
stycken. 
Torsten Jansson som är VD på NWG ansågs av många som en “frisk fläkt” och en “frälsare” när han gjorde 
detta köp 2005. Idag är merparten av de berörda negativa till hans insatser som ägare och hans brist på 
intresse för konstglaset. 
Jansson själv menar att den våldsamma minskningen av försäljning till USA under 2007 är en del av den 
negativa utvecklingen och även den låga konsumtionen i Sverige. 
Glasblåsare har uttryckt en vilja att det ska komma en konst- och kulturintresserad köpare och förvärva OKB 
för att på så sätt rädda företaget. Andra menar att det är avsaknaden av marknadsföring som är problemet, 
medan de tredje menar att det råder en brist på kunniga formgivare som kan skapa säljande produkter som 
är orsaken.
 
I en intervju med Sveriges Radio gör Torsten Jansson ett uttalande när han får frågan om han är villig att sälja 
OKB -han säger att det inte direkt står intressenter på kö även om det är så att han eventuellt vill sälja 
företaget som inte går med vinst. Med brist på möjliga investerare är han illa tvungen att behålla företaget, 
även om många menar att han saknar ett intresse för hantverket och glasblåsarna. Han säger dock att han 
tror att det kommer att vända för glasindustrin, att de kommer att gå med vinst och att det är därför han inte 
säljer koncernen. Något annat som Torsten Jansson menar är att han har gjort allt han kan för företaget, men 
kanske inte alltid det som är rätt. Ett misstag var att producera för mycket glas i början av förvärvningen när 
de inte sålde tillräckligt, att produktionsapparaten var för stor för den efterfrågan som fanns. 

Meningarna om Torsten Jansson går isär, att han byggt upp en liten värld i Kosta är det ingen tvekan om, 
däremot är den inte så inriktad på glas som många tycker att den ska vara. Han har investerat pengar i 
regionen men missat marknadsföringen. 
Det är inte många som känner till glasbruken i Glasriket och att man faktiskt kan gå in i hyttan och titta på 
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glasblåsningen. Fokus ligger istället på outleten, billiga kläder och sportartiklar. Glasbruket i Kosta ligger vid 
sidan om och lyfts inte fram så som det borde och inte heller faktumet att Kosta är det äldsta bruket som vi 
har kvar i Sverige -sedan 1742 har bruket funnits men idag liknar det mer ett köpcenter. Vart har hantverket 
tagit vägen? Det exklusiva konstglaset säljs sida vid sida med långkalsonger, något som enligt mig sänker 
glasets värde och historien kring det. 
Torsten Jansson uttalar sig om att det inte finns någon efterfrågan på glas och att konsumenterna vill ha 
lågprisprodukter. Det må vara sant, men då kanske han inte borde ha köpt OKB som inte främst handlar om 
kapital utan om konsthantverk och yrkeskunnande. 

Många klandrar Torsten Jansson, medan andra anser att det är fler som delar på ansvaret. Att det behövs ett 
hjärta för glaset och ett engagemang som sträcker sig förbi den ekonomiska vinningen är ingredienser som 
behövs för att få glasindustrin att överleva. 

Jag kan inte låta bli att jämföra Torsten Janssons företagsamhet mot den omtyckte Erik Rosén och hur han 
kom till sin post som tidigare VD för Kosta Boda:

“Det var fadern Ernst Johansson som köpte Åfors glasbruk 1916. Sonen Eric fick dock bli 
verkställande direktör. Härifrån byggde han upp ett litet glasimperium. Eric Åfors kom att 
kallas Glaskungen i Glasriket; Han köpte in fler bruk: Boda, Johansfors och Kosta glasbruk! 
Kvartetten döptes till Åfors-gruppen. Namnet levde kvar ett tag, och än idag kan man i 
sliperiet se trälådor med glas med detta namn på sidan. Senare fick man byta namn eftersom 
Åfors var för svårt för utländska kunder att förstå och uttala. För att inte tala om hur lika 
Åfors och Orrefors låter på småländska! Då tillkom i stället namnet Kosta-Boda.
Direktör Eric Åfors var den som anställde Erik Rosén till Boda. Rosén anställde i sin tur den 
unge Erik Höglund, direkt från Konstfack i Stockholm 1952. Rosén och Höglund fick Boda 
att blomstra på 1950- och 1960-talen. 1958 överlät direktör Eric Åfors ledarskapet vid Åfors 
glasbruk till Erik Rosén. Rosén blev senare vd för hela Kosta-Boda AB och jobbade ifrån 
Kosta. I Målerås ligger det hus där Eric Åfors föddes och växte upp. Fadern var stor 
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“New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och 
produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, 
lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil-
marknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.” 

“I rörelsesegment Gåvor & Heminredning ingår totalt elva varumärken (Joyful Giftcard, Kosta 
Boda, Kosta Boda Art Hotel, Kosta Förlag, Kosta Linnewäfveri, Kosta Outlet, Linnéa Art 
Restaurant, Orrefors, Orrefors Jernverk, Sagaform och Sea Glasbruk) etablerade i 15 länder. 
Sverige är största marknad där även en stor del av försäljningen sker.”

“Affärsidé”, New Wave Groups webbsida, besökt den 24:e maj 2012, 
http://www.nwg.se/om-new-wave/affarside.html



virkeshandlare. Huset är av kulturhistoriskt värde eftersom glaskungen föddes där.”

Didrik Gustafsson, Bertil Langevi, Veine Franzén,
Jensy Elvung, Christina Walla, Karl-Gustaf Zenkert,

Olle Brozén, Åsa Brozén, Susann Johannisson, 
“Glaskungen”, Åfors en liten guide, 

hösten 2003 och våren 2004, 
http://www.glasriket.se/Global/KUL-foldrar/guide_afors%5b1%5d.pdf

Den 5 mars 2012 läser jag på Aftonbladets framsida: “Ulrica Messings man berättar: Så gick jag ner 60 kilo. 
Miljardären Torsten Jansson avslöjar knepet.”
 
Jag stannar till och blir genast konfunderad. Varför får VD:ns viktnedgång en framsida och inte de anställda 
på hans företag som snart blir arbetslösa? Är det mer intressant att läsa om hur “Fet blev atlet - på bara 1 år” 
än om de som sägs upp från en tjänst de haft i decennier? Jag känner med ens en ännu starkare drivkraft att 
lyfta fram glasblåsarna och arbetet i hyttan. Samtidigt minns jag tillbaka till ett studiebesök på Aftonbladet i 
högstadiet där de propsade på att “Sex, våld och viktnedgång säljer lösnummer”. Jag kände en viss ångest -
hur ska jag intressera människor av mitt arbete om det inte är “saftigt”? 
 Torsten Jansson har även skrivit en bok om sin viktnedgång “Från fet till atlet på 12 månader”, för 
Kosta Förlag som är ägt av New Wave Group. Han är en affärsman som ser en potential i att tjäna pengar 
på sin egen kropp, ett smart drag kanske eftersom Aftonbladet gav ut en del av den i form av framsida och 
artikel. 
Jag jämför Torsten Jansson med brukspatronerna under Glasrikets glansdagar som månade om bruket, orten 
och arbetskraften och har svårt att se att han gör detsamma. 
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Glasbruksorten
Genom ett flertal turer med bil i Glasriket har “Den lilla orten” med glasbruket i centrum berört mig och träffat 
en öm punkt i hjärtat. Vad händer med denna om glasbruket, kärnan, läggs ned? 

“Gatan fick sitt namn under 1940-talet när många av glasbrukets glasslipare bodde här. 
Sliparna hade dåligt betalt. Eftersom potatis och sill var billig mat på den tiden så var det ofta 
den maten som stod på middagsborden hos sliparfamiljerna. Från början hette gatan ”Sill 
och Potatisgatan” men blev sedan bara ”Potatisgatan”. Många av husen byggdes i början av 
1920-talet av timmer. På 1930-talet reverterades alla hus. Detta innebar varmare bostäder 
men också en mer enhetlig karaktäristisk sammanhållande brukskaraktär. De som bodde på 
Potatisgatan under 1920-talet hade yrken som mjölnare, jordbrukare, glasblåsare, glasslipare 
och glasetsare. En etsare var även urmakare. I varje hus rymdes flera lägenheter: På 
Potatisgatan fanns 16 lägenheter som var bebodda av ungefär 60-65 personer. Väl hälften av 
invånarna var barn. Här fanns inget vatten, inget avlopp eller värmeledning. Lägenheterna 
värmdes upp med vedeldning. Barnen fick hjälpa till med att hämta långved vid glasbruket 
med cykel. Bruket stod för fri vedbrand när man var anställd.”

Didrik Gustafsson, Bertil Langevi, Veine Franzén,
Jensy Elvung, Christina Walla, Karl-Gustaf Zenkert,

Olle Brozén, Åsa Brozén, Susann Johannisson, 
“Potatisgatan – om hur man bodde”, Åfors en liten guide, 

hösten 2003 och våren 2004, 
http://www.glasriket.se/Global/KUL-foldrar/guide_afors%5b1%5d.pdf

Bruksorten, bebyggelsen kring glasbruket, är hemmet för många som arbetar på bruket men även inom 
andra industrier. Baserat på vad jag har sett genom mitt arbete finns här en fin gemenskap och 
sammanhållning. Att släcka ner bruket drabbar inte bara de anställda utan även hela bygden. Bruket är 
kärnan, hjärtat, i bygden och det håller den vid liv. 
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“Här finns idag inga begränsningar, tack vare all kunskap och engagemang som har flyttat hit, 
säger Micke Johansson, som blåser glas i hyttan.

Han menar att det är blandningen av en spännande miljö, med tydlig historia och en 
sprudlande kreativiteten som ger Pukebergsområdet en unik utvecklingspotential.

– Det är mångfalden och totalupplevelsen som gör att det kommer massor med folk hit och vi 
behöver inte göra stora, egna marknadsföringsinsatser. Levererar vi bara bra produkter inom 
de olika verksamhetsområdena så pratar alla om det intressanta kulturcentret i Nybro.”

Peter Tinnert, “Bra kan bli bättre”, Nybro Kommuns webbsida, 
29:e juni 2011, http://www.nybro.se/templates/page____11792.aspx
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Glasblåsaren och hyttan
Hantverkaren som är verksam i en industri där kapital och passion ställs mot varandra. Vilka är de? Hur ser 
dagens glasblåsare ut? Reflektioner kring förutfattade meningar och traditioner. 

Genom mitt arbete har jag fått möjligheten att träffa ett antal glasblåsare i Glasriket, några av dem har jag 
blivit god vän med och hållt kontakten med även efter färdigställandet av glaset. De glasblåsare jag blåst med 
är följande: Bjørn Friborg, Christopher Ramsey, Josef Bäcklund, Cecilia Knudsen, Johan Andersson, Ronny 
Fagerström och Micke Johansson. Glasbruken de är verksamma på är som följer: Vet Hut i Boda, Skrufs 
Glasbruk i Skruv, Mats Jonasson/Målerås i Målerås och Micke Johans Konstglas i Örsjö. 
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“Design House Stockholm driver studioglashyttan Vet Hut, en småskalig glasindustri där 
kreativitet och flexibilitet får möjlighet att stå i första rummet. Vi tror att många formgivare, 
unga som väletablerade, vill jobba med oss under sådana förutsättningar. Vi tror att Vet Hut 
kommer att bli ett kreativt glas-bageri där ingen produktion är den andra lik.”
“För er som är väl bekanta med Glasrikets historia klingar kanske namnet Vet Hut bekant. 
Vet Hut har redan funnits. Vi ger vår studiohytta samma namn eftersom vi vill verka i samma 
anda som förlagan; med uppkäftighet, kreativitet och högtflygande idéer som ledord. Vet Hut 
AB var en rörelse som bildades av formgivare i Boda i slutet av 1960-talet. I gruppen ingick 
bl.a. Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Rolf Sinnemark, Monica Backström samt Ann 
och Göran Wärff. De gjorde blå-gula polkagrisar och gav ut en julkalender som fick dig att 
rodna lite lätt. De ägnade sig dessutom åt flygturer med varmluftsballong och hade roligt ihop. 
Vi hoppas få lika roligt i vår nya hytta.“

Sara Korlén, “Studioglashyttan Vet Hut“, Vet Huts webbsida,  
besökt 25 maj 2012, http://www.vet-hut.se/about.html



Björn Friborg var 15 år gammal när han först provade glasblåsning. Han har arbetat med glas sedan han var 
18 år, idag är han 29 år och har blåst glas i både Danmark och Sverige. Han blev glasblåsarmästare när han 
var 24 år. Han har gått på Kosta Glascenter i tre år, blåst glas i Åfors och är nu verksam på studioglashyttan 
”Vet Hut” i Boda. Hösten 2012 flyttar han tillbaka till Bornholm där han fortsätter sin glas- och 
keramikutbildning. 
 Hans inställning till glaset är experimentell och han tänjer gärna på gränserna, vilket syns i bubblan 
han blåst till mitt arbete som är formad med boxhandskar. En bubbla som man på Skruf kallar ”inte mycket 
till bubbla”, då den skiljer sig från de andra. Det finns många traditionella tankar i Glasriket som enligt mig 
hindrar det från att utvecklas, något som jag tror behövs för att Glasriket ska överleva. Nya idéer och 
förhållningssätt. 

På Vet Hut i Boda har Josef Bäcklund, 24 år, blåst en bubbla. Han är nyanställd och har endast blåst glas i två 
och ett halvt år. Bjørn Friborg kallar honom för en naturbegåvning, något som jag håller med om då han är 
mycket säker och självständig. Även Josef blåser en intressant bubbla till mitt arbete, i vilken man tydligt kan 
se den experimentella inställningen. Vad som sker, det sker. Han assisteras av Bjørn Friborg och en säregen 
bubbla skapas. 

Christopher Ramsey, 48 år, har blåst glas i ungefär 15 år. och har även han bidragit till mitt arbete med en 
bubbla. Han är verksam som hyttmästare på Vet Hut i Boda. Han har studerat keramik och blåst glas på 
bland annat Åfors och Vet Hut. Ursprungligen kommer han från USA men anlände till Sverige 1990 för att 
blåsa glas i Småland:

Ramsey är mästare och har även arbetat med formgivning för Johansfors glasbruk. Ramsey beskriver sin rela-
tion till glaset nedan: 

En mer traditionell inställning till glaset möttes jag av i hyttan i Målerås. Skickliga hantverkare använde vant 
de tekniker som ofta används inom glasblåsning. Det uppstod en liten bubbla i glaset som glasblåsaren 
Ronny Fagerström upprepade gånger bad om ursäkt för. Något som visar på en strävan och vilja att alltid 
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“och vad betyder glaset....som mästare, en egensinnig god vän. som poet, både vårvind & pap-
per.”

E-brev från Christopher Ramsey till mig (Emelie Sandahl), 7:e maj 2012

“Till det svenska glasriket kom han en kall vinterdag 1990. Med hål i skorna klev han av i 
Lessebo järnvägsstation i tron att Åfors glasbruk låg i närheten. Efter en två mils vandring 
möttes han av beskedet att bruket inte önskade hans tjänster.

- Första natten sov jag i en vedbod men dagen efter fick jag jobb på Kosta glasbruk. Samma 
dag som jag skulle börja i Kosta begav jag mig åter till Åfors och då fick jag jobb där.”

Björn Boode, “Christopher Ramsey vill ha glädje och energi i Boda”,  Kalmar Läns Tidning på 
internet, 21:a oktober 2011, http://www.klt.nu/index.php?placid=48&parent=1&id=7089



blåsa så bra glas som möjligt. Han var väldigt trevlig och entusiastisk över att blåsa bubblan. Bubblan slipades 
även i Målerås i en av deras stora verkstäder. De har oerhört bra resurser på bruket och många anställda. 
Ronny Fagerström, 59 år, är den äldsta glasblåsaren som bidragit till mitt arbete och Josef Bäcklund, 24 år, 
är den yngsta. Att ha ett brett åldersspann är intressant för mig då de har olika bakgrund och estetik men 
glasblåsning gemensamt. 

Micke Johansson, 40 år, på Micke Johans Konstglas i Örsjö, en glasblåsarmästare som har blåst glas i 24 år, 
träffade jag under glasterminen förra året. Han blåste en bubbla till mitt arbete. Han har en teknik och 
hantverksskicklighet som få besitter och då han alltid gör sitt allra yttersta var även denna bubbla utmärkt. 
 Han är dessutom noga med att bakgrundstanken ska inkluderas: Bubblan är egentligen en kula, 
massiv med inblåsta bubblor. I mitten sitter den största, kärnan, och runt den hundratals små. Kulan i sig är 
något mindre än de 13 centimeter som jag frågade om, då Micke Johanssons hytta är den minsta i Glasriket. 
Kärnan i mitten representerar OKB, jättarna i Glasriket medan de små bubblorna är de mindre hyttorna som 
omger och speglas i kärnan. En fin tanke som tydliggör att resultatet av mitt arbete inte bara sitter i 
slutprodukten utan även i processen och i de möten som uppstått mellan mig och glasblåsarna. 
Micke tycker mest om att använda teknikerna Graal och Ariel vilka han är mycket bra på. Han jobbar från 
egen hytta i Örsjö sedan 2011, tidigare blåste han i Pukeberg. 

Skrufs glasbruk var min första kontakt med industrin. Kent Elm, ägaren, tog vänligt emot mig och hade två 
glasblåsare redo som skulle blåsa åt mig -Cecilia Knudsen, 44 år och Johan Andersson, 36 år. De blåste tre 
bubblor var men behövde styras. Kanske berodde det på att jag i inledningsfasen inte var lika säker på att ge 
direktiv som jag var mot slutet, eller kanske berodde det på att de inte var vana vid att formge den typen av 
glas. Jag gav förslag på tekniker och de genomförde dem med bravur. De använde sig av optik, stämplar och 
applikationer. Att se dem blåsa gav mig även inspiration till att fortsätta min resa genom Glasriket. 
 Skruf är även det glasbruk som slipat och graverat bubblorna, med undantag för Ronnys bubbla som 
slipades i Målerås och Josefs bubbla som jag har slipat i Pukeberg. De var givmilda mot mig och ”blåste för 
en bulle” -det vill säga tog emot en vetelängd som betalning. Väldigt generöst. 

Jag tog även kontakt med Jan-Erik Ritzman på Transjö hytta, både per telefon och i hyttan. Han gav mig 
kalla handen och ville inte ha något med mitt arbete att göra, något som jag självklart respekterar. Däremot 
ställer jag mig tveksam till hans negativa och nedlåtande attityd. Efter att ha förklarat i detalj vad det var jag 
ville åstadkomma sade han sig ändå inte förstå syftet och avfärdade mig på ett otrevligt sätt. Han menade 
att blåsandet av en simpel glasbubbla skulle påverka deras företag på ett negativt sätt då de tillverkar mer 
avancerade produkter. 
Det är den här typen av företagssamhet och beteende som jag tror influerar Glasriket på ett negativt sätt. Det 
är en traditionell inställning som inte hjälper hantverket in i framtiden. Ur mitt perspektiv hade deras 
medverkan bara gynnat dem och fungerat som en reklampelare för deras företag.  

Av de glasblåsare jag träffat är bara en av dem kvinna, Cecilia Knudsen på Skrufs glasbruk, något som är 
intressant ur flera olika aspekter. Förr blåste inte kvinnor glas, de paketerade dem. 
 Det är många unga kvinnor som utbildar sig till glasblåsare på Riksglasskolan i Orrefors och på Kosta 
Glascenter. Jag undrar vart de tar vägen sen?
Under min tid i Småland har jag stött på ett fåtal kvinnliga glasblåsare. En av dem träffade jag för ett år sedan, 
Heidy Serrano, hon berättade att hon i framtiden vill öppna en egen hytta. Hon har studerat konstglas vid 
Riksglasskolan i Orrefors. Även Josefine Vad-Hammer är en av dem som jag träffat genom glasterminen. 
Även hon har gått på Riksglasskolan i Orrefors. 
Kosta Glascenter, som har utbildat glasblåsare sedan 1985, kommer att läggas ned i juni på grund av ett 
kraftigt minskat sökantal och brist på behov av glasblåsare. 
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Hantverket
Om tekniker, tradition, experimentell inställning och min kärlek till hantverket. 

Att glasblåsning är ett fascinerade konsthantverk är det ingen tvekan om. Jag har försökt att leta djupare, förbi   
välsningen och skopningen för att se hur det egentligen är att tillbringa varje dag i en hytta. 

Glasblåsning är ett krävande hantverk som kräver stor koncentration och skicklighet. Om Glasriket ska 
finnas kvar även i framtiden så tror jag att det krävs att fler potentiella konsumenter kommer till bruken och 
ser glaset tillverkas. Där skapas en förståelse och uppskattning för glasblåsarens arbete och arbetet bakom 
glaset. Att sedan som konsument ta hem det blåsta glaset och berätta om det för vänner under en tillställning 
kan hjälpa till att sprida information om hur glaset tillverkas och locka fler till Glasriket. 

Glaset blir laddat med historia och värderingar när det blåses för hand och inte pressas i en maskin. Det 
maskintillverkade glaset uppfattar många som opersonligt, utan värde. Dessa produkter bidrar till den 
negativa ekologiska utvecklingen som pågår där produkter slängs för att vi inte har några emotionella band 
till dem.   

Jag skulle själv vilja lära mig hantverket och kunna blåsa mitt eget glas, dels för att jag tycker att det är roligt 
men även för att jag vill vara med och föra glashantverket vidare in i framtiden. Det är ett fängslande 
hantverk och ett förföriskt material som har oändliga möjligheter. 
Om man har sett glaset tillverkas, känt värmen från ugnen, sett hantverket och kärleken bakom det kan man 
förstå glasets högre prissättning och se värdet i glaset. 
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“… and now when I look at a piece of blown glass it’s that much cooler because I know how it 
is made” 

Meghan Carter, del av ett videoklipp på Youtube, 
27:e april 2007, http://www.youtube.com/watch?v=O1xb48Y6EdA
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“Att följa glasets väg från en sirapsliknande, het massa till gnistrande kristall är ett skådes-
pel som äger rum i Orrefors glashyttor varje dag. Formgivare, glasblåsare, slipare, målare, 
gravörer deltar dagligen i hantverket och varje glas från Orrefors är ett unikt och kvalificerat 
hantverk. När det färdiga glaset lämnar glasbruket har inte mindre än femton olika personer 
deltagit i framtagningsprocessen.”

“Hantverk”, Orrefors webbsida, 
besökt 31:a maj 2012, http://www.orrefors.se/om-orrefors/hantverk

På glasriket.se är 13 glasbruk listade som de existerande bruken i Glasriket, dock tillverkas inte glaset i 
Sverige på några av dessa. Vad räknas som ett glasbruk i Glasriket? 



Det munblåsta glaset vs. maskintillverkning 
Reflektioner kring lönsamhet och arbetsvillkor i vårt konsumtionssamhälle men främst om munblåst, “unikt” 
glas från möbelföretaget IKEA. 

Jag besökte IKEA i Kalmar för research till mitt arbete. Det var deras utbud av glas som jag kom för att se. 
Där förundrades jag över att de har en stor mängd glas som marknadsförs som munblåsta. En av dessa har de 
döpt till “Närhet” som säljs för 35 kronor, något som jag reagerar starkt på. Är det möjligt att producera dessa 
glas i Sverige med våra arbetsvillkor för det pris de säljs för? Ett av de munblåsta IKEA-glasen har ett utpris 
på bara 15 kronor. Jag tänker att dessa glas måste produceras utomlands, kanske ett låglöneland, och då blir 
namnet genast ironiskt. Närhet. Varför säljs inte munblåsta glas från Glasriket på det Småländska varuhuset? 

Jag försökte ta kontakt med IKEA, utan framgång:

Genom detta kom jag att tänka på hur glasblåsarna jag träffat arbetar. 
 Bjørn Friborg på Vet Hut i Boda blåser ungefär fyra fat i timmen, tillsammans med en kollega, som 
sedan säljs på bland annat Nordiska Kompaniet för cirka 4000 kronor styck. De har gjort kalkyler på detta och 

“Hej!
 
Jag heter Emelie Sandahl och studerar vid Linnéuniversitetet, Nybro -Produktdesign. Nu gör 
jag mitt examensarbete som går under namnet Hållbart Samhälle. Jag arbetar med glaset och 
Glasriket. Syftet är att lyfta fram konsthantverket glasblåsning och bidra till ett hållbart sam-
hälle. 
 
Anledningen till att jag tar kontakt med er är för att jag är nyfiken på era munblåsta glas och 
deras prissättning. Vart tillverkas dem? Hur kan ni hålla ett så lågt pris som 15:-/glas (Diod)? 
och hur ser arbetsmiljön ut för producenterna/hantverkarna?”
 

E-brev från mig (Emelie Sandahl) till 
Tina Bjoreman, Press & PR, IKEA Sverige, 15:e mars 2012 
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“IKEA produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som 
tar ansvar för miljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha 
nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill 
vi motivera dem att själva ta ett allt större ansvar för människor och miljö.”

IKEAs webbsida, “Arbetsförhållanden”, besökt 23:e maj 2012, http://www.ikea.com/ms/sv_SE/
about_ikea/our_responsibility/working_conditions/index.html

“Micke Johansson säger att man i Pukeberg inte ska konkurrera med det massproducerade.

– Folk frågar efter det speciella och det unika i Glasriket – oavsett om det handlar om 
produkter eller upplevelser. Det finns alltid en marknad för kvalitet och det exklusiva.”

Peter Tinnert, “Bra kan bli bättre”, Nybro Kommuns webbsida, 29:e juni 2011, http://www.
nybro.se/templates/page____11792.aspx

måste därför blåsa ett visst antal i timmen för att gå med vinst. Hur är det då möjligt att de munblåsta 
IKEA-glasen säljs för under 50 kronor styck? Självklart produceras en större mängd för IKEA än vad det görs 
för Design House Sthlm (som äger studioglashyttan Vet Hut) men jag blir konfunderad.  

Jag höll i en kortare undersökning i den första fasen av mitt arbete som jag valde att döpa till “Gissa Priset” 
i vilken jag frågade elever på skolan om prissättning av glas. Glasen jag frågade om kommer från IKEA, 
Orrefors och Kosta Boda. Jag hade valt ut tre munblåsta glas från IKEA -ett vattenglas, ett vinglas och ett 
vinglas utan ben. Jag valde ut tre liknande glas från Orrefors och Kosta Boda -ett vattenglas, ett vinglas och 
ett vinglas utan ben. Jag förklarade för de medverkande, nio stycken, att samtliga glas är munblåsta och vilka 
som kom från vilket företag. Glasens pris täckte jag och frågade eleverna om vad de trodde att glasen kostar. 
 Resultatet av undersökningen visar att de som grupp trodde att glasen från IKEA är betydligt dyrare 
än vad de faktiskt är och att OKB-glasen har ett avsevärt lägre pris än vad de har. Fullt förståeligt då det är 
märkligt att ett munblåst glas från IKEA kostar 35 kronor när ett motsvarande från Orrefors kostar 330 
kronor styck. 
 Jag ställer mig frågan om de är “motsvariga” eller “likvärdiga” när de eventuellt har tillverkats under 
skilda arbetsvillkor. Här bestämmer jag mig för att jag ska arbeta med historien bakom glaset och inte bara 
den faktiska produkten. Hur såg det ut när produkten skapades? 

En annan fråga jag ställer mig är hur det manuellt tillverkade svenska glaset kan konkurrera med det 
betydligt billigare, importerade, maskintillverkade glaset? Vad är det som gör att man som konsument vill 
spendera en större summa pengar på handtillverkat glas? Jag tror att det är viktigt att lyfta fram det genuina 
hantverket, exklusiviteten och kärleken bakom glaset. I Sverige och Småland blåses glaset under helt andra 
arbetsvillkor än vad det görs i utvecklingsländer. Ändå är det svårt att konkurrera med ett importerat glas 
som har ett liknande estetiskt uttryck men som har tillverkats under helt andra förhållanden. 
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Efter att inte ha fått ett svar på mitt tidigare mejl till IKEA försökte jag igen. Denna gång fick jag följande svar:

Hej Emelie 

Tack för ditt mail.

Hänvisar dig till vår hemsida där du kan läsa en hel del om vårt arbete både med miljön och 
arbetsmiljön. Hoppas att du kan hitta svar på dina frågor där:

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/the_ikea_story/people_and_the_environment/index.html

Med vänlig hälsning
Marie, IKEA 

E-brev från IKEA Kundservice till mig (Emelie Sandahl), 26:e maj 2012
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Då jag inte nöjde mig med svaret denna gång heller svarade jag och fick svaret att jag skulle ringa till 
huvudväxeln. Där fick jag reda på att det finns ett leverantörs-skydd som gör att de inte kan tala om vart de 
tillverkas. Mystiskt kan jag tycka och även obehagligt, att inte veta vart produkten kommer ifrån eller hur 
arbetsvillkoren ser ut på orten. 
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Designteori
Reflektion över hur en designer arbetar och att det går att påverka samhället genom design. 

Genom examensarbetets gång har min förståelse växt för vad det innebär att vara en designer idag. Innan jag 
började på skolan hade jag en syn på yrket som var ganska ytlig men efter tre år på skolan förstår jag att det är 
mycket mer än bara yta. 
 Med design kan man förändra, förbättra, lyfta fram och kommentera mycket i samhället. Yrket 
sträcker sig långt förbi färg- och materialval, en designer kan förändra sättet vi lever på. Kanske var det även 
därför jag, med min nyvunna insikt, för första gången på skolan valde att arbeta med människan främst 
istället för med produkten. Ett val som enligt mig har fått ett lyckat resultat. Att sätta glasblåsaren främst och 
involvera dessa i mitt arbete har gett det ett mervärde. 
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Min roll 
Reflektion kring mitt intresse för glaset och mitt arbete på glas- och porslinskedjorna Duka, Duka Home & 
Cervera. 

Jag har haft möjligheten att se tusentals kunder upptäcka, välja och köpa servis- och konstglas från Orrefors, 
Kosta Boda, Målerås, Nybro med flera som butikssäljare på Duka och Cervera. I totalt fem år har jag jobbat 
för dessa två köksgerådsbutiker. På Duka och Duka Home i två år och på Cervera i tre år. Under denna tid 
har jag fått ett växande intresse för det svenska konstglaset och informerat kunder om Glasriket och 
hantverket. Något jag märkt tydligt är att många kunder inte uppskattar hantverket eller förstår det då de vill 
köpa två dussin exakt likadana glas. Att glasen varierar är naturligt, då de är tillverkade för hand. Om dessa 
kunder hade sett tillverkningen i en glashytta och upplevt hantverket på nära håll tror jag att de både skulle 
vara mer förstående för eventuella variationer i glaset men även uppskatta det faktum att glasen är unika och 
individuella. 

Med min bakgrund som säljare av glaset, som är producerat i Glasriket, har jag en stor kännedom om vilka 
produkter som tillverkas och vilka som har gått ur produktion. Jag har även en del kunskap om vilket glas 
vi säljer mest av och vad kunderna efterfrågar. Med detta i bagaget har jag inte skapat en produkt ämnad 
för Cervera eller liknande återförsäljare utan för en annan köpare, till exempel ett auktionshus. Där sätts ett 
värde på mitt glas. Vad är destinationen Glasriket och arbetskraften värd?
Jag kan även tänka mig att de visas på ett museum, på en utställning eller att de ges bort tillsammans som en 
gåva. Avsändaren kan vara till exempel Glasriket AB och mottagaren ett företag i regionen, en organisation 
eller en investerare i Glasriket.  
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“Erbjuda ett brett sortiment av utvalda kvalitets- och designprodukter för matlagning, server-
ing och dekoration i en inspirerande butiksmiljö där service och kunskap ger våra kunder ett 
mervärde.”

“Cerveras affärsidé”, Cerveras webbsida, 
besökt den 25:e maj 2012, http://www.cervera.se/Om-Cervera



Förhållningssätt
Vem jag är i detta och hur jag kan förmedla en del av Glasriket vidare genom min roll som formgivare. 

Jag har valt att inta en position som formgivare men även som åskådare till det ”skådespel” som pågår. Jag har 
iakttagit de olika aktörerna för att få ett sådant brett perspektiv som möjligt. Jag har förhållit mig till 
situationen på ett sådant sätt att jag identifierat problemet, vad jag kan göra för det genom mitt 
examensarbete och genomfört min idé. 
 Jag har mött ett Glasrike i kris och sett situationen ur en formgivares och medmänniskas perspektiv 
och genomfört mitt arbete på ett respektfullt sätt. När jag i slutet av februari hade formulerat vad det var jag 
ville åstadkomma fick jag synpunkter av min handledare Oscar Guermouche att det kändes som om jag “ville 
måla hela världen”. Det ville och vill jag, men jag har under arbetets gång insett mina egna begränsningar och 
att tidsramen för examensarbetet är för kort för att jag ska hinna med allt som jag vill göra för Glasriket och 
glasblåsarna. Det är därför jag mer än gärna fortsätter att arbeta med detta efter jag har tagit min examen. 

Frågeställningen som jag formulerade i februari är fortfarande relevant nu i maj: 

“Hur kan jag på ett relevant sätt kommentera och dokumentera den rådande situationen i Glasriket genom mitt 
examensarbete och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle?”  

Vykortet var även ett format som jag tog upp i projektbeskrivningen, det har kommit att bli både namnet och 
inspirationen för mitt arbete. Vykortet, en hälsning från något som var till något som är. Ett meddelande från 
en plats till en annan, en underrättelse från en person till en annan. Som ett sorts analogt Facebook. 
Konceptet vykort är ett sådant som jag tycker är både relevant och intressant. Det hjälper mig att berätta 
historien genom materialet glas, och det laddar glaset med information. 
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Metod
Tankar kring mitt inträde i “glasvärlden” och hur jag agerat i denna. 

Att ta sig in i ”glasvärlden” har både varit enkelt och svårt. Stundtals har jag stött på ett visst motstånd och 
vid andra tillfällen varit mer än välkommen. Jag kan likna Glasriket vid en liten ort där alla känner alla och 
har en stark sammanhållning men där det ändå finns en viss konkurrens. Många har uttryckt en glädje och 
nyfikenhet inför mitt arbete medan andra inte förstått syftet. 

Jag har träffat glasbruksortsbor på möten i Åfors Folkets Hus och diskuterat deras bruks framtid och spridit 
mitt budskap. Deras mottagande har varit varmt och jag har känt ett genuint intresse från deras håll inför 
mitt arbete. 

I den första fasen av mitt arbete blev jag även inbjuden av The Glass Factory i Boda för att delta i deras 
workshop angående Glasrikets framtid. Under denna workshop pratade vi mycket om att Glasriket är en 
upplevelseindustri lika mycket som det är en glastillverkningsindustri. En större del av uppskattningen för 
glaset och glasblåsaren kommer från att man betraktat glasblåsningsprocessen. Att ha öppna verkstäder och 
en inbjudande miljö är något som gynnar glasindustrin. Man köper inte bara ett glas -man köper även en 
upplevelse, ett minne från en händelse. 

Genom workbookmetoden och utvalda metoder som jag lärt mig genom utbildningens gång har jag arbetat 
mig fram till min slutprodukt Postcards. Några av dessa metoder är brainstorm, love/hate, ITK och Gabriella 
Erikssons (pedagog på Boda, The Glass Factory) “Post It”-metod. 

Jag har rest en hel del genom Glasriket för att känna av stämningen, se hur man arbetar på bruken och hur 
konsumenterna ställer sig till krisen. Jag har även spenderat mycket tid på Vet Hut i Boda, både vardagar och 
helgdagar för att få en ökad förståelse för hur det är att jobba som glasblåsare och hur arbetsmiljön ser ut. 
Där har jag under hela dagar mött nyfikna äldre åskådare och tagit del av deras historier om hur glasbruken 
tidigare såg ut, men även en yngre publik som aldrig sett glasblåsning förut. Tiden som jag spenderat i hyttan 
har verkat som inspiration till denna uppsats, mitt arbete och mitt fortsatta yrkesliv som glasformgivare och 
keramiker. 
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Arbetssätt
Om hur jag gått till väga i skapandet av glaset, möten med inspirerande människor och spenderad tid i hyttan. 

Mitt arbete har varit indelat i olika segment. Jag har ägnat mycket tid åt research och koncept. 
Genomförandet har varit en snabbare process, dock krävande. Tid har spenderats på riksväg 25, 28 och 
31 – vägarna som leder till glasbruken i Glasriket. Utan bil är det näst intill omöjligt att ta sig till hyttorna i 
Glasriket, ännu en faktor som spelar in i dess överlevnad. 

Den mest inspirerade och givande tiden har spenderats i de olika hyttorna. Särskilt i en hytta, Vet Hut i Boda 
där jag blivit inbjuden även efter mitt första besök. Två av de anställda glasblåsarna där, Christopher Ramsey 
och Bjørn Friborg, har tagit emot mig med värme och visat ett genuint intresse för mitt arbete. 
 Vet Hut är en kreativ miljö att vistas i där idéer föds under en kaffepaus, där kaffet kokas ovanpå 
glasugnen. Där skor som saknar tåhätta med blottade strumpor vandrar mellan ugnen, välsbläcket och 
avspänningsugnen. Det är en miljö där skratt och anekdoter blandas med koncentration och 
hantverksskicklighet. 
 De två glasblåsarna inspirerar, inflyttade från USA och Danmark med en kärlek och passion för glaset 
och hantverket. Arbetsmiljön är inspirerande och de experimenterar gärna. 
 
Det är detta som jag tror är ingredienserna för ett fortsatt levande Glasrike, en nyfikenhet och experimentell 
inställning till glaset -därmed inte sagt att man inte ska måna om tradition och de befintliga teknikerna. Att 
ta till vara på den kunskap och hantverksskicklighet som finns bland glasblåsarna är något som är viktigt för 
den yngre generationen av glasblåsare. Nya tillvägagångssätt tillsammans med de äldre teknikerna kommer 
att göra en ny generation intresserad av glas. 
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Bubblan
Ursprunget, fundamentet och grunden för munblåst glas -bubblan. En motivering till mitt val av form.   

Att bubblan skulle komma att bli så viktig för mitt arbete anade jag inte i början av processen. Genom skisser 
kom jag fram till att det blåsta glasets första stadie är en intressant utgångspunkt. Det är här glaset börjar ta 
sin form och det är från denna punkt som det kan formas i oändlighet. Metaforen för detta applicerade jag på 
Glasriket och vad det kan komma att bli. 
 Bubblan är en genuin form som med sin anspråkslöshet bara “är”. Enkelheten hos formen förtydligar 
mitt koncept.  
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“glasblåsning, formning av glas genom munblåsning med glasblåsarpipa eller med tryckluft 
(se glas). En mindre mängd glas fångas först an på pipans navel och rullas (välsas) på en järn-
platta till cylindrisk form. Genom en kort inblåsning bildas en glaskula (posten). Beroende på 
vilken storlek som önskas på artikeln görs ytterligare anfångningar och inblåsningar varefter 
den samlade glasmassan formas med en våt träskopa.”

Schubert Linzander, “glasblåsning”, Nationalencyklopedins webbsida, 
besökt den 26:e maj 2012, http://www.ne.se/lang/glasbl%C3%A5sning



Resultat
Reflektion kring vart resultatet av mitt arbete sitter och vart arbetets styrka ligger. 

Produkten är ett antal glasbubblor från glasblåsare med olika bakgrund i Glasriket. Syftet med mitt 
examensarbete är att kommentera och dokumentera den rådande krisen i Glasriket. Bubblorna fungerar som 
ett tredimensionellt vykort från Glasriket 2012. Bubblan bär på en symbolik, då den är en del av fundamentet 
för munblåst glas. Arbetsprocessen är även den en del av produkten då den har hjälpt till att skapa en 
medvetenhet om situationen.

Till glasblåsarna har jag sagt att jag vill att de blåser en bubbla i klarglas med en ungefärlig diameter på 13 
centimeter. Det estetiska uttrycket och tekniken har varit glasblåsarens val. Bubblorna har senare fått en 
gravyr bestående av glasblåsarens namn, bruket de jobbar för och datumet då bubblan blåstes. Detta för att 
lyfta fram glasblåsaren, visa på mångfalden och skapa en kollektion med bubblor från olika hyttor – både 
bruk och studioglashyttor. 

Bubblorna ser jag som de olika glasblåsarnas bidrag till något större. Det är en gemensam hyllning, ett 
positivt budskap som väcker frågor om dem och varför de har blåsts. Bubblorna är starten till en rörelse där 
man med hjälp av glaset protesterar mot nedläggningar och nedskärningar genom att blåsa en bubbla. En 
bubbla som en sybolisk gest för att visa att man fortfarande finns och blåser det svenska munblåsta glaset. 

Marknadsföringen av glaset från Glasriket har fått stor kritik då den inte är tillräckligt omfattande eller över 
huvud taget synlig. Bubblorna fungerar som en tredimensionell marknadsföring. Det är en produkt med ett 
kommersiellt budskap genom vilket jag även värnar om tradition, nyskapande, hantverk och glasarbetarna.

Det finns en komplexitet och en viss skevhet i att jag uppmanar till konsumtion av glas då framställningen av 
denna krockar med ett ekologiskt hållbart samhälle. Där menar jag att den visst är energikrävande men på 
andra sätt har många fördelar. Ett exempel på detta är den närproducerade varan som inte kräver långa 
transporter från andra länder. Dessutom skiljer sig de svenska arbetsförhållandena från utvecklingsländernas. 

Jag tycker att det är viktigt att behålla detta yrke i Sverige då det är ett yrke som har funnits i hundratals år 
och sysselsatt många människor genom svensk historia. Sverige har dessutom goda resurser för framställning 
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av glaset då vi har mycket skog och sjö. 

Det har varit och är viktigt för mig att glasblåsarna får sitt namn på bubblorna och att mitt inte är det första 
man ser. Det är jag som formulerat konceptet, varit initiativtagare till möten och instruerat glasblåsarna men 
det har varit deras skaparglädje och yrkesroll som betytt och betyder mer för mig och mitt arbete. Att de 
använder sig av en teknik som de själva väljer är för mig en intressant ståndpunkt och ett spännande koncept. 
Genom svensk glashistoria har konceptet konstnär som jobbar tätt ihop med en glasblåsare varit central. 
Jag har intagit den rollen men ändå tagit avstånd från att vara mittpunkten. Mitt arbete handlar främst om 
glasblåsarna och deras hantverkskunskaper, inte om att skriva mitt namn på bubblorna.  

Bubblorna är en produkt av mitt möte med Glasriket. Ett möte med en glasindustri som är i en 
förändringsprocess, fylld av eldsjälar som spenderar oerhört mycket tid och energi åt att rädda kvar bruken. 
Ett av de mer tydliga exemplen är Åfors och Åforsgruppen där man har skapat en grupp som samordnar 
resurser för att behålla sitt bruk. Jag har stött på ett engagemang, en kämparanda och en kärlek till bruket 
som är oerhört inspirerande. Det gör mig både hoppfull och inspirerad inför en framtid som glasformgivare. 

Att bubblorna ska bli en säljande produkt är inte min intention. Syftet med dem är att de är ett hjälpmedel 
för att upplysa och skapa en medvetenhet om situationen i Glasriket. Att ta dem ur sin kontext och placera 
dem en och en på en butikshylla är inte avsikten med mitt arbete. De är en kollektion och att separera dem 
vore inte bara dumt utan även förödande för effekten de får tillsammans, helhetsintrycket. De bildar en enhet 
tillsammans och får ett mervärde av varandra. 
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Vykortet / Postcards
Motivering av konceptet “Postcards”, bakgrunden och framför allt syftet.  

Antalet glasbubblor är inte det väsentliga i mitt arbete. Bubblorna som jag presenterar respresenterar 
variationen och några av de olika bruken. Min intention är att bubblorna ska starta en rörelse i Glasriket där 
man som glasblåsare blåser en bubbla för att protestera mot varsel men även för att respresentera en själv som 
verksam i Glasriket. Bubblorna verkar som marknadsföring för varje enskild glasblåsare och tillsammans 
bildar de en enhet. Bubblan är även ett vykort från glasblåsaren till Sverige, som för att säga -”Hej! Här är 
jag!”. 

Dessa bubblor som jag nu har låtit tillverka, 11 stycken, ser jag som en första kollektion. Ett avstamp, en 
första insats att upplysa och skapa en medvetenhet. Det är även 2012 års kollektion med bubblor för 
Glasriket, med några av årets verksamma glasblåsare på några av de glashyttor vars ugnar är varma. En 
kollektion från nästa år kan komma att se helt annorlunda ut. Det speglar även att Glasriket är i en 
förändringsprocess, där framtiden är oviss. 

Jag hade gärna presenterat fler än de bubblor som jag har låtit tillverka men på grund av tidsbrist och av 
ekonomiska skäl har jag inte kunnat ta mig till de andra bruken, därför har antalet slutat på elva. Därmed inte 
sagt att det inte kan komma att bli fler i framtiden, men till presentationen av detta arbete är antalet elva det 
slutliga. Jag ser gärna att glasblåsare som blivit av med jobbet även de blåser en bubbla i protest men också för 
att marknadsföra deras hantverk och tidigare yrkesroll.  

Glasblåsning är ett hantverk som utvecklats under generationer och den har en betydande del i Sveriges 
historia. Att detta nu är på väg att försvinna är något som jag har baserat mitt arbete på. Behovet av en ny 
produkt finns inte, men genom skapandet av en sådan har jag åstadkommit något annat. Jag har sett behovet 
av att marknadsföra Glasriket och glasblåsarna och skapat en produkt för detta. Produkten är mer än glaset 
jag presenterar, den sitter i processen. 
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“vykort (av vy, av franska vue, av voir ‘se’), postkort med en bildsida och plats för adress och 
meddelande på andra sidan.”

“I Sverige infördes brevkort 1872 och det äldsta kända svenska vykortet är från 1882. 
“Brefkort med vyer” kallades de när vykorten började introduceras i Sverige.”

“I dag är de topografiska korten eftertraktade som samlarobjekt tack vare det stora intresset 
för hembygdshistoria. Det är också populärt att samla vykort av olika konstnärer.” 

Robert Mattson, “Vykort”, Nationalencyklopedins webbsida, 
besökt 26:e maj 2012, http://www.ne.se/lang/vykort

 

Namnet Postcards  bär på flera budskap. Det är det engelska ordet för Vykort, i vilket man kan läsa in vy - en 
vy över Glasriket men även “post-”, det vill säga något som har varit och det som kommer efter:

Även den så kallade “posten”, på engelska “post” -som är den första anfångningen av glasmassa inom glasblås-
ning, finns med i namnet. 

Namnet för mitt arbete, Postcards, växte fram under arbetets gång. Det är en metafor för glasets resa från 
något som det har varit till något som det kan komma att bli. Det är även en hälsning från en generation till 
en annan, likväl som det kan komma att bli en hälsning från Glasriket i Småland till en fabrik i Kina.
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“post- (latin post 'bakom', 'bakåt', 'bakifrån', 'efter'), förled: efter-.”

“post- “,  Nationalencyklopedins webbsida, 
besökt 31:a maj, http://www.ne.se/lang/post-

 


