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På mitt vänstra pekfinger har jag med bläck och nål ristat in
orden – I blow just for fun. En mening som på ett humoristiskt
sätt beskriver visionen i mitt skapande inom glas.
I samband med uppstarten av examensprojektet försvann den
glädjefulla känslan. Den bytes ut mot prestationsångest, misstro
på mig själv och jag hade inte längre någon glädje i att blåsa
glas.
I mitt projekt utgår jag från mina egna erfarenheter där rädslan
för att misslyckas tog över och påverkade mina hantverkskunskaper
rent praktiskt.
I blow just for fun, är en hyllning till materialet glas,
samspelet i glashyttan och det lustfyllda och värdefulla att ha
en materiell kunskap.
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1. Introduktion
– I blow just for fun
Det är lördag den 15 februari 2014. När jag ska göra det roligaste och bästa jag vet, att blåsa glas,
så kan jag inte. Det är som att hela min kropp stretar emot. Musklerna knyter sig och mina leder
känns tunga och orörliga. Jag ser med tårfyllda ögon ner på min tatuerade hand, på mitt finger
och meningen som jag själv ristat in med bläck och nål, I blow just for fun.
Mitt examensarbete grundar sig i denna händelse, en händelse i samband med examenskursens
uppstart, där prestationsångesten tog över och min rädsla att misslyckas i mitt skapande inom glas
gjorde så att jag inte kunde skapa något alls.
I blow just for fun handlar om processen för mig till att blåsa glas med glädje. Jag diskuterar även
värdet i en materiell kunskap och hur man blir tilldelad en roll inom sitt hantverksskapande
beroende på vilken erfarenhet man har och de estetiska val man gör.
2. Bakgrund
– Norrland. Skåne. Småland. Stockholm
I år, 2014 har jag blåst glas i 6år och jag lärde känna materialet redan 2006 då jag började en
utbildning på Östra Grevie folkhögskola, 1 som låg 30 minuters bussfärd utanför Malmö nere i
Skåne. Utbildningen jag gick var keramik och glas, dock inget blåst glas. Här lärde vi oss
tekniker som innefattade ugnsgjutningar, som t ex fusing. 2 Samt efterbearbetning med det kalla
glaset. Min glaslärare Jonas Larsen blåste dock glas i en liten glashytta i anslutning till hans hem
i Hammenhög. Vi var där på besök men jag kan inte minnas att jag då var så betagen av
glasblåsandet. Under min tid på Östra Grevie så jobbade jag mest med lera. Jag gjorde mycket
funktionella ting och försökte ofta få leran att se så skarp ut som möjligt, men med en rå känsla.
Jag tänker att jag redan då undermedvetet hade Ingegerd Råman som förebild. 3 Då min estetiska
val i mitt skapande oftast var ganska enkla former med rena ytor. Cylindrar och sfärer ofta
oglaserat eller i svart.
Efter ett år på Östra Grevie visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mina lärdomar vidare. Jag
bodde i Malmö och kände att jag ville stanna kvar där, mest för att bara ta ett ”vanligt” jobb, tjäna
pengar och njuta av Malmö. Men det blev inte så långvarigt som jag först trodde.
Tidigt på våren 2008 börjar jag leta efter utbildningar inom glasblåsning. Jag vet ärligt inte
varför. En kompis ifrån högstadietiden säger att jag redan då på högstadiet pratade om att bli
glasblåsare. Något jag själv inte kommer ihåg. Men jag jobbade väldigt tidigt med att skapa med
händerna. Virkade, stickade och målade tavlor. Byggde kojor och planterade växter med
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Östra Grevie folkhögskola. http://www.ostragreviefolkhogskola.com/ (hämtat den 19/3 2014)
Fusing – glasteknik där man värmer upp glas(främst skivor i glas i olika färger) De limmas samman av värmen i en
speciell ugn på hög temp.
3
From, Lena. Ingegerd Råman. Värnamo; Fälth & Hässler, 2006.
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Mamma. I hela mitt hittills levda liv har jag alltid varit kreativ och påverkats starkt av färg och
form. Jag gick även estetisk linje på gymnasiet och drömde som liten om att vara konstnär i Paris.
Jag söker mig till Kosta glascenter i Småland. 4 Jag får då veta att alla intag för nästkommande år
är färdiga.
Jag blev nog väldigt besviken men siktade in mig på att eventuellt stanna kvar i Malmö och
tankarna på att blåsa glas försvann.
Under den sommaren reser jag utomlands och sedan upp till min Mamma i Västernorrland. Det
var där hos min Mamma jag får telefonsamtalet som kom att förändra min framtid. Det var Lars
”Lalle” Andersson, som ringer ifrån Kosta glascenter för att berätta att de har en plats åt mig på
skolan, som skulle börja en vecka från telefonsamtalet ägt rum. Jag hade min lägenhet nere i
Malmö, fylld med mina kläder och möbler. Min mamma tvekade inte en sekund utan sa att jag
skulle ta platsen, att hon skulle hjälpa mig med flytten. Två veckor senare står jag på hyttgolvet i
Kosta glasbruk helt uppslukad av glaset orangeglödande färg som såg ut att pulsera i glasugnen.
Jag kände att jag hade hittat hem, att jag funnit mitt material och jag kom att stanna i Kosta i två
år.
Efter tiden i Kosta sökte sig många medstuderande till andra glashyttor som assistenter, jag sökte
till Bornholms glas och keramik skola, då en filial till Danmarks design skola i Köpenhamn. 5 Jag
blev antagen och började på glasutbildningen som inriktade sig mer på processen bakom objektet
och hade en mer konstnärlig utformning än på Kosta, där fokus enbart i princip låg på det
tekniska inom glashantverket. Jag utvecklades mycket under det året jag spenderade på
Bornholm. Tekniskt sätt på grund av att jag hade så pass duktiga glasblåsare vid min sida och jag
blev också genom olika kurser vi hade mer kritisk kring mitt skapande.
Utbildningen var treårig, men jag valde att söka in till Konstfack. Jag kom in och stannade därför
bara ett år på Bornholm. Utbildningen gav mig mycket och Bornholm som plats är väldigt fin
men jag kände en stark längtan att flytta hem till Sverige igen och min ansökan till Konstfack
skedde mest på grund av en hemlängtan. När jag sedan blev antagen till intervjun så blev allt så
mycket verkligare med att studera på Konstfack och jag ville verkligen bli antagen på kandidaten.
Jag blev antagen och ska nu avrunda mina tre år på Konstfack. Jag avrundar det genom att blicka
tillbaka på mina år jag skapat i glas, finna betydelsen i min kunskap och lyfta fram samspelet
med människorna som assisterat mig i glashyttan. Kärnan i varför jag skapar i glas.
– Kollaboration kobolt
Kollaboration kobolt är ett projekt som jag arbetade med just innan examenskuren tog vid. Ett
projekt med fokus på oss som skapar i glas i Sverige och om status inom glas skrå. Jag finner
projektet relevant i detta arbete. Jag benar ut mina erfarenheter som påverkat mig, till att hamna
där jag var när detta projekt började.
Kollaboration kobolt kom till då jag under min tid på Konstfack ofta jobbade med projekt
fokuserat på hantverkaren bakom glasobjekt. Jag undersökte och försökte utreda vad materialet
4
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Kosta Glascenter. http://www.kostaglascenter.se/Utbildning.aspx (hämtat den 20/1 2014)
Glas og keramikskolen http://www.dkds.dk/Bornholm (hämtat 16/2 2014)
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glas innebar i objekt form och vikten om kunskap av dess framställning. Alltså hur uppfattas
glasobjekt i förhållande till vad man vet om objektets framställning. Hur mycket vikt lägger
betraktaren på handen bakom i förhållande till det visuellt tilltalande med ett objekt.
På samma sätt ville jag få mina glaskollegor att tänka efter och ifrågasätta sin position inom glas.
Grunden i mitt arbete kom till då jag reflekterade över en mening jag varit bekant med i några år.
“If you can’t make it good, then make it big, if you can’t make it big then make it blue”. På något
sätt indikerar det att kan du inte behärska tekniker som är svåra så kan du göra det blått. Blått i
den här meningen innebär oftast kobolt blått. För att den är omtyckt och säljer? Det är nästan tabu
för många att arbeta med den kobolt blå färgen och jag hade samma åsikt tills jag en dag kom på
mig själv med att fråga varför?
Jag sammanställde ett antal frågor som jag kunde relatera till detta uttryck och varför det
existerar. Frågorna skickade jag ut till tio glashantverkare i Sverige med olika bakgrunder och
arbetslivserfarenhet. Sammanställningen väckte mer frågor hos mig och det var intressant hur
gärna de tillfrågade undrade vad de andra svarat. Efter sammanställningen där bland annat det
stod tydligt att jobba mer abstrakt och skulpturalt anses bättre än att jobba med tydliga
bruksobjekt. Och att de flesta svarade att för att kalla sig glasblåsare så tar det minst 5-10 år. Jag
började därför fundera mycket kring min roll.
Detta ledde fram till workshopen Kollaboration Kobolt där jag utgår från det tidigare citatet
angående tabun med den blå färgen. Med på workshopen deltog Eino Mäkelä, Nina Westman,
Simon Klenell och Evelina Dovsten. En workshop där det handlade om att sudda bort gränser om
status och förutfattade åsikter inom glas.
Jag upptäckte något intressant
med workshopen och det slog
mig hur beroende man är som
glasblåsare av en annan persons
hjälp. Att assistera varandra I
glashyttan har alltid varit viktigt
men jag fick upp ögonen för
något annat. Hjälp kan man
ibland vara främmande inför då
man genom sina erfarenheter
arbetar på olika sätt. Det syntes
vara mer skrämmande att
förklara för den med mest
erfarenhet vad den ska göra än
den med minst.

Bild från workshopen den 18/12 2013

Det handlar om status och kanske respekt. För mig handlade det i slutändan om att bryta sig loss
från en norm. På nästa sida ser man min tolkning av hela projektet. Den vita boxen som
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symboliserar stereotypen/normen. Den är
kluven itu för den blå färgen tvingar sig ut.
Citatet jag diskuterat kring står skrivet på
väggen för att uppmärksamma det och
tillsammans med objektet få betraktaren att
reflektera över dess innebörd.
3. Syfte
– Att våga misslyckas
Utifrån min bakgrund, erfarenheter och mitt
senaste projekt så är det tydligt för mig att det
finns en tydlig hierarki inom glas i Sverige,
specifikt Stockholm och Småland. Dock inte
uttalad bland mina kollegor men utifrån
speciellt projektet kollaboration kobolt, så stod
det tydligt för mig att man värderas olika
beroende på vad eller hur man jobbar med glas.
Detta behöver inte vara något dåligt, det har
alltid funnits en tydlig hierarki i glasverkstäder
historiskt sett. Projektet kollaboration
påverkade mig mycket och fick mig att fundera mycket kring min roll i ”glashantverks” Sverige.
Markus Emilsson går sitt första år på keramik och glas masterprogram och hade en workshop i
glashyttan på Konstfack där studenter från hela Konstfack var inbjudna. En del i workshopen
handlade om vad ens största rädsla var på Konstfack. Många svarade att deras största rädsla var
att misslyckas.
Jag tycker att de frågor jag lyfter fram får utrymme i en större kontext. Rädslan om att misslyckas
och om lusten att skapa, och om att tillåta sig misslyckas innefattar många konsthantverkare som
oftast har grunder i en materiell och teknisk kunskap.
Mitt examensarbete handlar om min process att finna min glädje att blåsa glas igen. Jag
diskuterar bidragande faktorer till varför jag tappat denna glädje. Jag diskuterar även svar jag fick
från undersökningen jag gjorde i projektet kollaboration kobolt, där syftet var att undersöka status
inom glasskapar Sverige.
Julia Cameron skriver, like the career of any athlete, an artist’s life will have its injuries.
These go with the game. The trick is to survive them, to learn how to let yourself heal. Just as a
player who ignores a sore muscle may tear it further, an artist who buries his pain over losses
will ultimately cripple himself into silence. Give yourself the dignity of admitting your artistic
wounds. That is the first step in healing them. 6

6

Cameron, Julia. The artist’s way, a spiritual path to higher creativity.USA;Penguin group.1992
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4. Frågeställning
Hur ska jag arbeta med glas så att det känns lustfyllt, utvecklande och roligt i både process och i
förmedlandet av mitt arbete?
5. Metod
När jag återknyter till min bakgrund inom glas så finns det vissa aspekter som är extra viktiga för
mig. Samspelet i hyttan och glädjen i att skapa. Min uppgift blev att finna detta nu, 2014 med
förutsättningarna jag hade idag och inte för 5 år sedan då jag bekymmersfritt blåste glas i Kosta,
en tid jag gärna nostalgitrippar tillbaka på.
Jag bokade in tider i glashyttan med bestämda tider minst två gånger i veckan där min fokusering
låg helt och hållet på att blåsa glas. Likt en produktionsdag i glasbruken där jag av erfarenhet
jobbat intensivt och ofta med att blåsa samma objekt under flera timmar.
Glädje att skapa handlar mycket för mig om att jobba intensivt i hyttan med engagerade
assistenter vid min sida och att utmana mig själv med traditionella glasblåsartekniker där
koncentration och fingerfärdighet är viktiga. Jag vill i mitt arbete hylla materialet glas genom att
lyfta fram bruksglaset. Grunden varför glaset började blåsas och även efterfrågan på funktion.
Det jag starkt vurmar men som jag sällan förmedlar i mina verk.
Jag har diskuterat mycket med andra som arbetar med glas på olika sett och åternyter ofta
diskussionerna till de frågor som lyftes fram i projektet kollaboration kobolt. Essensen av att
skapa i glas. Boken The artist’s way har varit som en mentor i att förstå och hantera
prestationsångest och att vända det till min fördel. 7
6. Bearbetning
– Inspiration

Servisen
När jag tänker på en servis så tänker jag på glas i olika former och storlekar.
Fat, karaffer, skålar och dryckesglas. När jag tänker på en servis så tänker jag
även på gemenskap och att samlas kring ett bord.
Hemma hos min mamma står ett väldigt gammalt vitrinskåp med sneda
luckor, och i detta skåp står vackert slipade glas, skålar, någon ljusstake och
nu även glas blåsta av mig. De slipade glasen har jag och mina bröder ärvt av
min pappa, som han i sin tur ärvt av hans mamma. Dessa glas har såklart ett
sentimentalt värde men dessa är för mig väldigt vackra.
I och med de utbildningar jag gått så har jag läst glashistoria och även varit
nere i Smålands museums arkiv och beundrat deras glas samlingar. Jag har
där fastnat för glas, formgivna av Hugo Ghelin, Simon Gate och Elis Bergh.

7

Cameron, Julia. The artist’s way, a spiritual path to higher creativity.USA;Penguin group.1992
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Hugo Ghelin, Gullaskruf

Simon Gate, Orrefors, 1932

Elis Bergh, Kosta

Dessa glasobjekt skapade av dessa formgivare ger mig samma känsla som när jag öppnar
vitrinskåpet hemma hos Mamma. Nu har jag även en förståelse hur de är skapade med den
erfarenhet jag har och det skapar även ett mervärde i objekten.
Att samlas kring ett bord innebär för mig, att äta, samtala, glädjas, diskutera och fatta beslut. På
bordet finns ofta någon form av objekt från exempel en servis. Ett glas, en skål eller en ljusstake.
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Ett viktigt bord för mig är ett bord som står i glashyttan. Under mina tre år på konstfack har det
bordet och samlingsplatsen varit min fristad, arbetsyta, matplats och glädjeplats. Här samlas man
och diskuterar allt möjligt, ofta är det här man diskuterar sina projekt och får tips och råd om
tekniska saker i sitt skapande.

Citatet

”If you can’t make it good, then make it big, if you can’t
make it big then make it blue”
En del av min process blev även att få bort negativa faktorer. Specifikt gäller det citatet som jag
arbetade med i mitt senaste projekt och som tidigare präglat mitt synsätt och skaparsätt.
Jag vill få bort denna nedsättande ton som meningen medför och med den mångas förutfattade
meningar om hur glas ska visas upp. Därför väljer jag att ändra på meningen till, If you can make
it good, then make it big, if you can make it big, then make it blue.
Jag har då valt att tolka good som något jag tycker är roligt att göra, det som har fått igång mig i
hyttan igen. Big får stå för förvridna proportioner. Jag ändrar storleken på t ex en propp på en
karaff och gör den större än vad den ”borde” vara. Det bygger jag även på ifrån egna erfarenheter
där man vid presentationer av objekt, ofta får höra – Men har du testat göra den större? Visuellt
är något stort eller pyttelitet väldigt tilltalande, som att det är något bevis för en skicklighet. I mitt
fall vill jag visa på en skicklighet genom att begränsa storleken så att jag kan hantera den
tekniskt. Att göra något stort behöver inte som citatet menar att man inte kan blåsa smått och med
fingerfärdighet.
Blue innebär att min gestaltning blir blå, och då kobolt blå som är den färg jag förutsätter att man
syftar på i citatet. Anledningen är att jag vill precis som i det tidigare projektet få bort förutfattade
meningar om vad viss färg eller form symboliserar. Att man blir placerad i ett visst fack på grund
av just de estetiska valen man gör.

9

Samtida arbeten
Beth Lipman är en Amerikansk glaskonstnär som ofta
jobbar med klassiska glasobjekt i sina installationer.
“I don’t really try to recreate—recreate is kind of the
wrong word—the actual painting, or the xerox of the painting,
whatever I’m working from. I’m really trying to allude to it, or
pay homage to it. There are certain people who are like, “That
jar’s missing a handle and it doesn’t curve like that.” And I’m
like, “That’s okay!” Because the still life really deals primarily
with, well, among other things, the transience of life, and
capturing that moment in time. And because I am a really bad
glass blower for the most part, I had to find my way in using this
material, and using the material for me, I’m really drawing three
dimensionally in this material. So, the work is really capturing
that moment in my own skill—whether it’s success or failure—in
time. So actually, the process of making the work is paralleling
something that’s more representational in the painting for me.”-

Beth Lipman, Oysters, Books,
Fruit, and Candles, 2009

Beth Lipman, intervju med Corning glas museum 2007. 8
Katherine Gray är en amerikansk glaskonstnär som är en otroligt skicklig glasblåsare. Hon
använder sig av sina tekniska kunskaper i hennes arbeten.
“My work primarily involves glass. It is a material that we spend a lot of time not looking at, but I
have invested a good part of my artistic livelihood trying to perfect working with it, to make visible the
invisible.
This means highlighting both the material itself but
also the long journey towards glassblowing
mastery. I want my work to represent the inequity
that exists between sublime beauty and
manufacturing extravagance, because I have
arrived at a place where I am no longer confident
that I made the right choice. At the very least, my
subtle disillusionment is overwhelmed by the value
in making things in a society increasingly ruled by
machines and simulated experiences.”9

- Good.Big.Blue

Katherine Gray,”For ever” ”And ever”2005

När jag började enligt min metod att arbeta i glashyttan så var mitt fokus på att arbeta med
glastekniker som både fick mig att utmana mig själv och som innebar att jag behövde en
assistent. Första steget blev att jag ville göra vinglas. För det finns oftast i en servis. Man blåser
en kupa, som jag sedan klipper på en glasbit och formar till ett ben. Sedan klipper man på en till
glasbit och formar till foten, genom att använda ett speciellt verktyg i grafit, trä eller bara
tidningspapper. Att göra en fot är svårt. Det krävs mycket träning, alltså bara sitta och göra fot
8
9

http://www.cmog.org/transcript/meet-artist-beth-lipman (hämtat den 24/3 2014)
http://katherine-gray.com/home.html (hämtat den 24/3 2014)
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efter fot efter fot. När jag gick på glaskolan övade vi på detta men jag fick aldrig något grepp om
det och således gjorde jag aldrig fötter. Ett misslyckande som där ledde till att jag slutade öva på
det. Detta kräver även att du har en assistent som kommer med dessa glasbitar man klipper på.
Jag fick expertis hjälp av Simon Klenell, som är en väldigt skicklig glasblåsare i samma ålder
som mig. Han har genom hans bakgrund och erfarenheter skapat sig tekniska skickligheter samt
ett konstnärligt och formsäkert arbetssätt. För mig innebär det enormt mycket att ha en
assistent/arbetespartner i glashyttan som är engagerad och driven men samtidigt har humor och
glädje. Prat om hur stor glasbit man ska klippa på sin kupa har nästan samma vikt som prat om
vilken gren man skulle valt att köra i OS. Seriöst struntprat helt enkelt.
Jag gjorde fötter i en vecka, med goda resultat.
Men det var inte riktigt roligt och jag började därefter med att jobba med canes. En teknik jag
aldrig tidigare arbetat med. Andledningen till att det blev just canes var att Reino Björk, adjunkt,
ansvarig för glashyttan, min lärare och mentor jobbade med canes inför hans kommande
utställning.
Att arbeta med tekniken var utmanande, svårt och resultaten blir ofta väldigt effektfulla. Det är en
teknik som har lång hantverkstradition och kräver bra samspel i glashyttan samt tålmodighet. Jag
hade även väldigt roligt och det skapade en skaparlust hos mig som jag eftersträvade.
Canes eller caneworking är en teknik som sägs kommit till för över 4000 år sedan, men är mest
känd via glasblåsare på Murano, Italien. Canes är glas stavar som görs i olika storlekar, färger
och även mönster. Man kombinerar dessa och värmer upp de och rullar sedan upp dessa på
glasblåsarpipan för att skapa olika mönster. Det är en glasblåsnings teknik som idag används över
hela världen och på olika sätt men mest känd för att använda tekniken är Lino Tagliapietra.
Han är från Murano och lärde sig blåsa glas där. Men han har sedan varit över hela världen och
undervisat.

Lino Tagliapietra, Giudecca
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När jag bestämde mig för att jag ville jobba enbart med canes, behövde jag även bestämma mig
för alla objekten jag ville göra i min gestaltning. Objekten har inspiration från servisen och har
ganska starka estetiska kopplingar till de tre formgivarna jag nämnde tidigare, Ghelin, Gate och
Bergh. Antalet objekt beror på att jag vill ha objekt med viss funktion. Fyra dryckesglas för att
det visar på att fler än en person ska samlas. Två uppläggningsfat med kupa, ett uppläggningsfat,
två karaffer med propp, en öppen skål och två skålar med lock. Objekt som är till för att fyllas
med goda ostar, tilltugg och dryck. Objekten ska kännas lika lustfyllda som det man föreställer
sig att de kan innehålla.
I gestaltningen vill jag få med objektets användningsområden genom ett fotografi där objekten
används av mig och de som hjälpt mig i glashyttan under detta arbete. Detta fotografi visar på
samspelet i glashyttan och kommer att hänga i anslutning till objekten som står uppställda på ett
runt bord.

12

Canes processen

Man börjar med att värma upp
en bit färg. I detta fall en
kobolt blå färg. Man fångar
sedan över glas på färgbiten
och formar den till cylindrisk
kon. En assistent påbörjar en
glasbit som man sen kyler ner
innan man för båda bitarna
samman och drar sedan ut
glasbiten.
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När man har ”dragit” ut glasbiten (canes) i önskad tjocklek så knäcker man dessa genom att
använda ett verktyg och knipsa dessa i önskad längd. (Ju längre, desto mer svårhanterligt)
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Man värmer sedan upp canesen i en så kallad in värmnings ugn i glashyttan. Sedan fångar man an
lite glas på en glasblåsarpipa. Man rullar sedan upp de uppvärmda canesen på pipan.
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Sedan gäller det att värma upp canesen på pipan så det smälter samman. Man ”skär” sedan ner
och klipper av toppen på ämnet för att stänga igen den så man kan blåsa i luft och sedan fånga an
mer glas. Jag valde att tvista canesen här. Man vrider till canesen. Sedan börjar formandet av
objektet.
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För att öppna upp objektet så puntlar man. Det innebär att man tar en liten mängd glas på en
järnspik som man sedan klistrar samman med objektet man har på pipan. Man knackar sedan av
objektet från pipan och kan då värma upp öppningen och forma den. Slutligen knackar man av
objektet från järnspiken, där det då ofta blir ett litet märke som man kan slipa bort eller låta vara
kvar. Sedan ställer man in objektet i en kylugn så den långsamt får gå ner i temperatur och
minska alla spänningar.
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Tre objekt jag gjort i glashyttan med canes

När jag äntligen bestämt mig för vad jag ville fokusera på i mitt examensarbete och fick
klartecken att min projektbeskrivning blivet godkänd så vände hela min kreativitet i glashyttan.
Jag klev in på hyttgolvet med ett självförtroende som jag inte känt på länge.
Metoden i mitt arbete, alltså en beslutsamhet att bli kreativ genom att gå tillbaka till kärnan varför
jag en gång började blåsa glas. Glädje och lust att lära blev den största delen i hela projektet. Att
arbeta praktiskt och väva in de teoretiska bitar jag redan hade samlat på mig.
De flesta jag känner och pratat med angående varför de började blåsa glas, säger att det var för
lusten att skapa. Att nyfikenheten kring det varma glaset och dess egenskaper skapade ett intresse
och ett begär.
Många jag samtalat med anser att oftast när kreativiteten ”stannar av”, beror det på att man inte
fått blåsa just för lusten. Idag arbetar många med installationer och riktade uppdrag där man har
bestämda tyglar på sig själv vad man ska skapa. Sen påfrestas såklart även kroppen fysiskt då
arbetet med glas ofta är tungt och innebär monotona rörelser.

18

Jag jobbade väldigt målmedvetet i glashyttan och min kropp blev öm och jag blev väldigt trött
efter en dags arbete, men jag gav inte upp och varje arbetsdag så utmanande jag mig själv genom
att gå in hyttan och bortse från tidspress och hårda tyglar, jag gick in för att bara blåsa glas.
När jag jobbade i hyttan och sedan gick tillbaka till projektet kollaboration kobolt och de
insamlade frågorna kunde jag tolka de svaren på ett annat sätt. I dessa svar såg jag från början för
mig löjliga förutfattade meningar. Att man måste jobbat med glas i 10år för att kalla sig för
glasblåsare t ex. Jag tänker att de som svarade det, gjorde det för att det var vad de hörde när de
började blåsa glas. Svar på baserat på deras erfarenheter absolut, men även märkbart påverkade
av andra inom glas.
En annan fråga löd; Finns det något som du aldrig skulle tänka dig att jobba med inom glas, t ex
en viss färg eller form?
Nedan ett svar från en relativt nyutexaminerad kvinnlig glas skapar kollega.
Objekt där glaset som material är det enda som har betydelse. Och blått glas, som alla
arbetar med bara för att det är det som säljer bäst. En stor del av mitt arbete handlar om att jag
älskar glas, men att jag på alla sätt försöker komma bort från det ”traditionella” uttrycket och
göra något som känns samtida. Om man ser på svensk glastradition (t ex Kosta Boda) så kan
man ju i stora stycken tro att man är kvar på 70-talet. Det ska vara färgglatt och stora, tjocka
vaser, eller bara olika typer av klumpar. Det provocerar mig. Samma sak när allt är snett och
vint och man hänvisar till att ”man ser att det är att handgjort”, som om det vore en kvalitet i
sig.
Jag tycker det är ett skönt, ärligt och fräscht svar. Ett svar som visar på framtidstänk och
nyskapande. Ett svar som jag känner igen i min egen arbetsätt med dessa canes objekt. Att jag
valde att arbeta med canes berodde på att jag ville utmana mig själv med att jobba med en för mig
ny glasblåsnings teknik. Jag ville använda tekniken för att skapa visuellt vackra objekt med en
tvist, där tvisten kommer ifrån min inspiration källor, servisen, citatet och samtida arbeten. Men
jag ville även visa att jag kunde hantera tekniken bra. Att det inte bara är italienska män, för den
delen män överhuvudtaget som oftast blir sedda och uppmärksammade för deras skicklighet. Att
jag som ung kvinna, nytänkande och enligt mig skicklig glasblåsare anammar en glasblåsnings
teknik som är förknippad med främst män är för att jag vill knäppa normen och förutfattad
hierarki på fingrarna inom glasvärlden.
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7. Resultat/diskussion
När jag går igenom min nu skrivna uppsats och ser till mina glasobjekt som i skrivande stund
fortfarande bearbetas, och ser till min frågeställning,
Hur ska jag arbeta med glas så att det känns lustfyllt, utvecklande och roligt i både process och i
förmedlandet av mitt arbete?
Kan jag konstatera att jag lyckats i en del. Processen har skett men min gestaltning är fortfarande
inte ”förmedlad” när jag nu reflekterar över mitt arbete.
Mitt arbete handlar mycket om mig, jag vill ju bara blåsa glas, en spegelbild till meningen I blow
just for fun. Att mitt arbete kom att handla mest om den valda tekniken och att diskutera kring
mig och mina erfarenheter ser jag inte som något problem. Att det här arbetet sedan inte är ett
världsomvälande projekt, som utforskar konsthanverket i en bredare kontext har jag inte någon
vision med.
Jag tycker jag fångat det jag ville förmedla från början. Jag ville lyfta fram olika frågor som man
inom främst hantverket glas
Outtalat handskas med. Många med mig väljer ett material av en lust och nyfikenhet. Sedan
förändras ofta ens sätt att arbeta med materialet då man hamnar i kontexter och sammanhang man
inte tidigare rört sig i. Ens material ökar också i värde då man ju längre man håller på och ju mer
erkänd man blir bedömd utifrån sitt material val. Man bli ett med sitt skapande och sitt
materialval kanske på både gott och ont.
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– Tryckta källor
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– Övrigt
Fusing – glasteknik där man värmer upp glas, i olika färger och de limmas samman av värmen i
en speciell ugn på hög temp.
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TACK

Reino Björk
Ammy, Emma, Stina, Polat, Malin, Paul-Robin, Linn,
Simon K., Markus, Barret, Dovsten, Kästel, Joakim
Foton: Viva la Chocolate, Klara Kristoffersson
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Appendix – I blow just for fun
Examensarbete 2014
Erika Kristofersson Bredberg
Examinationen 2014-04-15 13.00
I gestaltningen vid examinationen valde jag att placera mina då befintliga objekt på ett bord gjort
i glas. Runt bordet hängde jag ett blått tyg i tyll och på golvet står en fläkt som får tyget att röra
sig lätt och fläkten rör sig över rummet där alla betraktare och opponent Matti Klenell sitter. Efter
presentationen ansåg några att tyget var överflödigt men att fläkten tillförde något både lite
magiskt och som ett attribut tagit från glashyttan.

Matti Klenell uppmärksammade mitt sätt att presentera på. Jag talade utan ”manus” och med ett
lättsamt och anförtroligt sätt gentemot mina åskådare. Han ansåg min uppsats vara intressant och
välskriven men undrade lite mer kring bakgrunden till de negativa aspekter som jag lyfter upp i
min text. Just rädslan för att misslyckas o.s.v. Det största samtalsämnet blev detta bordet i glas
som alla objekt stod på. Under det stod ett runt podie som jag byggt i trä.
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Min tanke med bordet var att allt jag presenterad skulle vara gjort i glas. Bordsskivan var gjort av
canes och benen blåsta i den tekniken.

Matti med många andra ansåg att det blev lite ”kaka på kaka” att placera mitt objekt på just
glasbordet. Jag instämde faktiskt väldigt snabbt. Objekten som hade sådan kvalité i sig själv
försvann lite när de stod placerade på bordet. Diskussionen kretsade mycket kring hur man
skulle kunna lyfta fram objekten så de skulle få mest rättvisa. Ett enkelt bord i trä, vit bordskiva,
på golvet, på podier, i en hytt miljö etc.
Presentationen kändes rolig och upplyftande och stämde så bra in på min titel I blow just for fun.
Matti tyckte jag skulle fortsätta med den koboltblå färgen och göra mer objekt, inte bara canes
utan helt i blått och att jag även skulle jobba mer med nivå skillnader.
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Mellan examination och vårutställning
Efter examinationen och med vetskap om att man blivet godkänd så började jag direkt med att
hitta ett annat alternativ en glasbordet. Jag fortsatte att blåsa glas, nu i helt kobolt blått. Mina
objekt ökade i antal men bestlutet om vad dessa objekt skulle placeras på dröjde. Jag hade Mattis
ord i bakhuvudet om att använda mig av ett enklare bord. Så jag började tänka på mindre bord.
För jag ville inte använda mig av ett för stort klassiskt matbordsformat. Jag ville att bordet skulle
vara överfyllt av mina objekt.

I slutskedet när jag via blocket och diverse auktioner budat på mindre pelarbord och liknande så
insåg jag att det perfekta bordet stod i mitt hem. Jag ville fortfarande att den blå färgen skulle
vara övertydligt så jag sprayade bordet i en linkande färg som den kobolt blå färgen på glaset.
På vårutställningen använde jag mig återigen av det blå tyll tyget och även fläkten. Nu hängandes
ovanför betraktarna. Placeringen av mitt verk funkade otroligt bra, mitt i en korridorskorsning så
det blev nästan som en rondell man cirkulerade runt. Vid mitt verka hade jag vykort som på ett
enkelt sätt berättade om mitt verk. Bara citatet jag arbetat med fast med en enkel detalj som kan
både förvirra men förklara en del av mitt arbete med just den blå färgen.
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Kommentarer/respons under vårutställningen
Jag har fått mycket bra respons på mitt verk. Inte så förvånade är det många som tycker mitt verk
är visuellt tilltalande och vackert. Många är intresserade av min berättelse kring den blå färgen
och hur det finns olika förutfattade meningar inom glas. Vissa kan ta till sig texten på mitt kort
som finns vid mitt verk och kan känna igen meningen men de flesta har aldrig varit i kontakt med
meningen och blir förvånade när jag berättar bakgrunden till mitt verk.
En bekant från glaskolan i Kosta undrade var mitt verk var och när jag pekade bort mot
det blå så skrattade han till och sa – Du vet väl vad man säger om det blå glaset….
En sådan kommentar är så skön att få när jag sedan genom att berätta bakgrunden får knäppa
denna ”översittare” kommentarer på fingrarna. Han ansåg direkt vid första inblick att mitt verk
vara simpelt p.g.a. att det är funktionella objekt blåst i den kobolt blå färgen. Han kanske även
svartsjukt insåg att han inte har de tekniska kvalitéerna för att blåsa objekt på samma sätt.
Elle decoration har uppmärksammat mitt verk i sociala medier och jag har fått mail om
prisförfrågningar på mina objekt. De viktigaste samtalen och det viktigaste i slutändan är att jag
har visat upp dessa funktionella objekt som osar glastradition och teknisk kunskap. Att jag har
lyckats poängtera och vågat visa upp något som i mångas ögon är simpelt och banalt om man
avslutar sin kandidat på konstfack.
Nu ska verket ner till the glassfactory i Boda, där jag tror mitt glas kommer göra succé
och jag är så stolt över att många av de glasblåsare jag lärt av kommer se mitt verk och att de
förstår att mitt verk är både en hyllning till de och materialet glas.

Fin!
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