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Jag ska se glas blåsas. Men det är varken vilket glas eller
vilken plats som helst. I hyttan på The Glass Factory i Boda
är glasindustrin både nära och långt borta. Glasindustrin,
traditionen och hantverket finns nära till hands. En industriell
process där man blåser tiotusen likadana vinglas är långt borta.
Hyttan är istället navet i ett konstnärligt sammanhang där
konstnärer hyr in sig och tillsammans med hyttans mästare
arbetar på sina konstnärliga projekt och prototyper.
Glaset som ska blåsas idag är Hanna Hansdotters ornamentala
glaskroppar – stora objekt som befinner sig någonstans i
gränslandet mellan det avbildande och det abstrakta. De
blåses först i form, en hint till den industriella tradition som
Hanna inspirerats av, men får rörelse och personlig särprägel
för hand i en process som gör varje verk unikt.
När jag dyker upp har Hanna och mästarna Micke och Anders
redan hållit på en stund. Jag ska få sitta med under tiden de
blåser, och kanske försöka få några ord med Hanna under
tiden. Jag slår mig ner och slås med en gång av hur varmt det
är. Och hur lite uttrycket ”skört som glas” har att göra med
platsen där glaset blir till.

Att gå in i hyttan är långt ifrån någon romantisk idé om en
målarateljé, det liknar mer att gå in i en verkstad. Det är
fysiskt, rått och tungt, musiken är hög och det luktar av metall
och eld. Det här är ingen ömtålig miljö, vi är långt borta från
gallerier och andra stilrena rum dit objekten som produceras i
förlängningen är på väg. Här, där glaset föds, är det hantverk,
erfarenhet och inte minst teamet som styr.
– Vi tre är ett team som alltid blåser, förklarar Hanna när hon
kan vända sig bort en minut. Micke lärde jag känna när jag först
flyttade till Glasriket för att utbilda mig till glasblåsare. Det är
han som är chef, men det är mina idéer vi gör.
Jag undrar om det är hierarkiskt?
– På bruket kunde det vara hierarkiskt på ett dåligt sätt,
svarar Hanna. Här har vi koll på olika saker. Men jag är också
glasblåsare, jag vet hur allt fungerar. Jag kan färgerna, jag
har koll på formerna. Visst diskuterar vi, färgen, de olika
egenskaperna, jag tycker att de spelar för hög musik… men vi
känner varandra så väl vid det här laget, så vi behöver knappt
prata längre.

Micke har blåst många av Hannas objekt, runt 200 stycken.
Samarbetet är nära, men det är Hannas vision som ska skapas.
Glasblåsarna blir inte del av hennes process förrän här, i hyttan.
– Ta färgen jättesnabbt, Micke! Så den får som en melering!
Hanna avbryter sig själv mitt i en mening till mig och vänder
sig till Micke. Hon har stått med ryggen mot ugnarna men har
på något sätt känt hur glaset såg ut och vart hon ville att det
skulle styras i den sekunden.
Det som började som ett litet rött klot med en sträng av vitt,
har sträckts ut, antagit formens mönster, men också skruvat
sig, förlängts och andra färger än rött börjar skymtas. Hur det
är möjligt att se framför sig hur de olika färgerna ska framträda
i det färdiga objektet är helt obegripligt. För ett otränat öga är
det bara en flammande röd massa.
Det varma arbetet är över på några minuter. I rörelser som
skulle kunna vara koreograferade förflyttar sig de tre som
dansare runt varandra. Upp för att blåsa, ner för att hålla i. Runt
igen och över till en ugn, eller vidare i nästa steg.

– Nästa!
Nästa objekt ska ta form och Hanna kommer in på betydelsen
av processen.
– Den här idén har vi jobbat med ett tag nu. Det leder till
en roligare process. Jag bestämmer lite, glasblåsarna lite.
Färgschemat är bestämt men man behöver lämna utrymme
för lite festlighet i hyttan, det kan inte bli för repetitivt. Allt
handlar om processen, det är den som fört mig hit.
– Det finns inget spännande i ett ekorrhjul där saker bara ska
bli gjorda. Friheten i processen är viktig, utrymmet för att den
tillåts vara komplex och att saker kan gå fel.
Medan Hanna pratar drar hon ut långa strängar av glas
som hamnar på golvet en stund. De kommer användas på
framtida objekt. Bakom henne öppnas hålet till ugnen som ett
helvetesgap. Jag svettas. Hanna och de andra är inte berörda.
– Hanna!
Ett snabbt rop från Micke. Till och med jag tycker mig uppfatta

ett ”sluta snacka – din tur” i det enda ordet. Mer behövs inte,
Hanna vet precis vad det är dags för. De talar i teckenspråk
ibland, när det trots allt behöver kommuniceras, över dån av
musik och gasolbrännare. Några små fingerrörelser bara –
koncentrerad kommunikation!
Hannas förhållande till glaset är mångfacetterat. Hon kom till
glasblåsning nästan av en slump om man så vill, och känner
ingen direkt koppling till glasindustrin i sig, eller tidigare
formgivare. Däremot har hon ett stort intresse för själva
produktionen.
– Hur vi producerar är intressant. Hur manipulerar man
befintliga tekniker, på ett hållbart sätt? Hur kan en produktion
se ut? Hur repeterar man någonting, som ändå blir konstglas?
Det är tydligt att Hanna ser sin praktik i relation till den
hantverkstradition den är del av. Och hon har även erfarenhet
av produktionen i större volymer. För Boda har hon gjort
kollektionen Boda Bubbles.
– En gång var industriformgivare på KostaBoda det fetaste man
kunde vara. Industrin har inte samma position längre, glaset

har fått ta mer konstnärliga riktningar. Så Boda bubblar, men
självklart handlade det om drinkar också, ler hon.
Hon såg själv att det fanns ett värde i att göra någonting mer
tillgängligt, någonting som var lättare att relatera till. Men det
krävde effektivisering – av en mängd aspekter.
– Formarna gör jag själv, förklarar hon. Och produkterna ska
vara både uttrycksfulla och gå att blåsa snabbt. Processen
måste vara tillåtande och tåla skavanker i glaset. Poängen med
till exempel den lilla skålen var att vem som helst skulle kunna
göra den – du skulle kunna lära dig på en dag!
Jag känner mig smickrad, men inte helt övertygad av Hannas
tilltro till min glasblåsarpotential där jag sitter längst ner på
läktaren. Den är lite som en inverterad bastu. Här, längst ner
och närmast ugnarna, är det som varmast. Metallarmbandet
jag har på mig börjar bränna mot armen och åker ner i fickan.
Framför mig växer Hannas glasobjekt fram. Det byggs på i lager
för att få rätt tjocklek för processen. Glasklumpen växer när
ett nytt lager läggs till. Klumpen snurras och verktygen som
används ser ut som om de varit desamma i århundraden. En

bred spatel i trä. En våt trasa mot Mickes hand. Det är svårt att
inte slås av hur mycket erfarenhet som måste finnas samlad i
den handen. Av de millimetersmå förändringarna som får fram
formen. Av samspeltheten och tilliten som måste finnas för att
få fram formen som Hanna sett framför sig.
Och så snurrar det tillbaks in i ugnen. Jag skymtar någonting
som ser ut som en lavaklump i de stora ugnarna. Den kommer
ut som en stor ballong. En väldigt stor ballong, som ser både
fjäderlätt och tung ut samtidigt. Micke lyfter den över golvet och
ner i den ornamenterade järnformen där den blåses ut genom
metallmönstret. Med tänger och de största grytvantarna jag
någonsin sett formar Hanna sen till den.
Därefter jämnas botten till så att objektet ska kunna stå, och
bang! Med ett slag lossnar glasskulpturen från stången den
hängt fast vid och ställs sen undan för att svalna.
– Det blev ett praktexemplar! skrattar Hanna.
– De ska svälla ut på ett perfekt sätt, i min nördiga hjärna har jag
såklart en bild av vad den perfekta utsvällningen är. Vi gjorde
en igår som inte alls blev svulstig på det sättet. Vi har en chans

och det går fort, det finns ingen andra chans eller möjlighet att
göra om. De är några få moment – annars kastar jag den dagen
efter.
De olika formarna har sina egna särdrag. En del gör Hanna själv,
och den dekorativa ornamentiken är på olika sätt inspirerad
av arkitektoniska element. Den största formen kräver mest
glas. Vissa går snabbare att blåsa i. Det finns en som är allas
favorit, i den glider glaset på precis rätt sätt så att i stort sett
alla skulpturer som kommer ur den blir som det är tänkt. Hanna
får ha koll, så att det inte bara blir den som används.
Karaktären får skulpturen i det allra sista steget – där Hanna
formar till den med tänger och händer. Det är som att det är i
det steget som objektet får sin själ och blir till en kropp i glas.
– Annars blir det bara produktion, och det är inte intentionen
just här.
Inte bara Hannas ögon lyser efter att praktexemplaret ställts
på avkylning. Stoltheten hos Micke och Anders går inte att ta
miste på. Det är inte alltid det blir så. Lika stor som stoltheten
är idag, lika påtaglig är besvikelsen när man efter svettigt, hårt

jobb ändå inte nått ända fram, säger de. Det är baksidan när
man bjuder in komplexitet.
– Nu har vi kanske… sju minuter, säger Hanna.
Vi försvinner iväg bort mot hennes ateljé som också ligger i
the Glass Factorys lokaler och jag frågar henne hur hon ser sig
själv i de olika rollerna som glasblåsare, konsthantverkare och
konstnär. Spelar det någon roll?
– Jag gör min grej, kommer snabbt till svar. Folk kommer alltid
sätta mig i fack utifrån den kontext de lärt känna mig i. När jag
är i hyttan är jag glasblåsare, men jag är också konstnär.
– Hittills har jag gjort objekt. Då är det närmare till
konsthantverket. Jag har varit intresserad av konsten, men
med hantverkets närvaro, och det har varit viktigt för mig att
få visa glas som tidigare inte släppts in i ”konstens finrum”.
Utställningen på Kalmar konstmuseum blir min första
konsthallsutställning och den första där jag arbetar både
med objekt och installationer. Det släpper in det konstnärliga
perspektivet – ett annat än industrins. Det öppnar för nya sätt
att prata om det när man sätter det i samma tradition som

barockhistoria och modernism.
Vi kommer också in på utställningens titel: Rabbit hole – en
referens till Alice i Underlandet och hur man som publik
kommer bli en del av Hannas värld.
– Grejerna är ju lite odefinierbara. Jag har också ett stort intresse
för rumslighet. I Kalmar har jag jobbat med en spegelinstallation
som ger allt en psykedelisk twist. Det kommer leda till ett
interagerande. Som publik är man en del av verket – man trillar
”down the rabbit hole”. Det är ett spännande rum att vara i och
att bygga installationer utifrån sina objekt. Här har man både
kroppen, objekten och rummet att förhålla sig till.
Skalor och perspektiv vrids och vänds på. Glasformarna tornar
nu upp sig över betraktaren istället för vice versa. Glaset blir
en upplevelse, inte bara objekt, och besökaren integreras i
rummet.
Vi kommer tillbaks till hyttan och tittar till en av skulpturerna.
När jag senast såg den var den fortfarande alldeles röd, nu har
den kylts ner till svart.

Hannas tid i hyttan är snart över för dagen. Ett gäng nya
glasskulpturer har sett dagens ljus och står nu och svalnar.
Spår efter glasformarnas galler och stuckaturinspirerade
mönster kommer fortsätta att synas i dem. Men de har inte
snällt hållit sig inom ramarna utan svällt utanför och igenom,
brutit sig fria från formens struktur och fått en egen kropp och
personlighet. Jag tänker att de är lite som vi själva, som bär spår
av det som formar oss, både där det hållit oss tillbaka och där vi
brutit igenom. Kanske är det därför det känns så spännande att
få dras in i Hannas underland – det är en helt främmande värld
av form och färg där det på något sätt ändå finns igenkänning.
Hanna stänger av gasolen. Jag har sotfläckar på min dator. Och
en känsla av att ha sett en magisk balett i arbetshandskar.

Isabel Mena-Berlin
Skribent

RA BBIT HOLE
Hanna Hansdotter

Hanna Hansdotter (född i Lund 1984) kom till glaskonsten av en
slump, eller kanske var det ödet. Ett tv-inslag om glasblåseri
fick henne att söka till Kosta Glascenter och därifrån vidare till
Riksglasskolan i Orrefors. Tre år i Småland gav henne gedigen
hantverkskunskap. Därefter fortsatte hon till Konstfack och
möjligheten att fördjupa sitt förhållningssätt till både glaset
och skapandet.
Hanna Hansdotter slog igenom med sin examensutställning
Avtryck från Konstfack 2017 och har därefter fått en rad
utmärkelser, bland annat Årets Konsthantverkare 2019
av tidningen Residence. Med utställningar i bland annat
Stockholm har hon på kort tid blivit en av svensk glaskonsts
starkast lysande stjärnor.
I hennes konst får processen lämna tydliga spår. Avtryck av
hantverk och tradition kontrasteras mot flärd och kroppslighet
och bryter sig ur det strikta och svala. I glasets värld full av
igenkännande ger Hanna Hansdotter en hint om hur mycket
mer det finns att utforska i vad som kallats en ”ny era” för
svenskt konstglas.
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