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1. Inledning 
Under året 2012 har The Glass Factorys verksamhet fokuserat på regionala och 

nationella/internationella samarbeten. Syftet har varit att implementera och förankra 

verksamheten i regionen i samband med Glasrikets förändrade strukturer och den under år 

2012 utkomna Glasriketuppdraget. Museets nationella och internationella samarbeten under 

året har varit viktiga för museets måluppfyllelse samtidigt har de varit viktiga för att visa 

museets viktiga arbete som ska resultera i ett framtida länsuppdraget samt statliga bidrag till 

projekt och verksamhet. 

 

 

2. The Glass Factory –Glasmuseet i Boda 

 

 är ett upplevelsebaserad interaktivt glasmuseum – med fingret på pulsen. 

Museet är ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad 

verksamhet, beläget mitt i Glasriket.  

 

 är Sveriges enda renodlade glasmuseum – Ett kunskapscentrum där det historiska ger 

perspektiv åt samtiden.Museet har Sveriges mest omfattande konstglassamling som 

består av ca 40.000 föremål från olika glasbruk av ett 50-tal konstnärer som har arbetat 

i materialet glas.  

 

 är ett forum för en kvalitetssäkrad pedagogiskt programverksamhet för barn och 

ungdomar där ett levande kulturarv som hela tiden används och utvecklas. 

 

 är en kreativ mötesplats för delaktighet och experimentella processer, där konstnärer, 

designers och besökare träffas och samverkar. Samarrangemang och 

sektorsövergripande allianser och inflytande från besökarna ökar delaktigheten. 

Upplevelsen och besökaren står i centrum. Besökarna integreras och har möjlighet att 

pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa 

förmåga. 

 

 

 Glasmuseet är ett forum för internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet. 

Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta 

och experimentera i museets glashytta med materialet glas och hitta nya uttryck.  

 

 är ett forum för konstnärlig förnyelse och kvalitet som verkar för att utveckla det 

svenska glaset och vidga begreppet glas. 

 

 är en regional utvecklingsfaktor. Genom sin roll som kreativ mötesplats för 

glasområdets nationella och internationella aktörer verkar The Glass Factory för att 

vara en vitaliserande kraft för framtidens Glasrike och dess glasproduktion.
1
  

 

 är en representant för det regionala och nationella kulturhistoria. 

 

 

 

 

                                                 
1
 The Glass Factory, Plandokument, s. 10 
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3. Förutsättningar  

 

 Samling 

Museets samling, regionens kulturarv, omfattar mer än 40.000 glasföremål (konst- och 

bruksglas) och ca 100.000 arkivalier (ritningar, dagböcker, klipp mm), en kulturell 

skatt som visar produktionen över fyra av de för svensk glaskonst mest betydelsefulla 

glasbruken. En samling som inbjuder till varierande utställningar, samarbeten med 

regionens befolkning, tvärvetenskapliga grepp och internationella samarbeten. 

 

 Faciliteter 

Lokalen med glashytta och museum inom samma väggar inbjuder till en lång rad 

aktiviteter där besökaren kan vara aktivt deltagande i produktionen av upplevelser.  

 

 Personalens kompetens och kontaktnät 

Personalen har en lång erfarenhet av utställningsverksamhet, museipedagogik, publik 

verksamhet, dokumentation och glas som konst och kulturarv som tillsammans med 

ett brett regionalt, nationellt och internationellt kontaktnät skapar goda förutsättningar 

för en kreativ verksamhet. 

 

Museet har fyra stycken heltidsanställda, en museichef (utställningsproduktion, 

marknadsföring, planering och genomförande av programverksamhet, 

personalansvar), en utställningstekniker (utställningsbygge/städning, reception), en 

museipedagog (program, pedagogiska program, visningar och events) och en 

museiassistent (dokumentation/samlingar/museibutiken/reception). 

 

Museet har en deltidsanställd person för städning och sommarpersonal. 

 

 Konstnärsrådet 

Konstnärsrådet och museets referensgrupp, bestående av fem kända svenska 

glaskonstnärer med ett omfattande internationellt kontaktnät, är en påtaglig styrka för 

museet då de utöver sitt kontaktnät, konstnärliga verksamhet även bidra med 

utveckling och marknadsföring av verksamheten (som faddrar). 

 

 Strategiska allianser 

Upparbetade relationer med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS, 

Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kosta Art Hotell, Kalmar Konstmuseum, 

Kalmar läns museum, Smålands museum, Amerikansk-svenska institutet, 

Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i Glasriket, Riksglasskolan i 

Orrefors, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet, 

Nationalmuseum, mm, som stärker museets varumärke nationellt som internationellt. 

Samarbeten skapar också förutsättningar för en bredare målgrupp. Exempelvis riktar 

sig Designhouse Stockholm mot Open minded people with a mental age between 25-

45 years an with a high interest in functional and beautiful design objects with a 

special Scandinavian touch
2
. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Designhouse Stockholm, Facts & Figures 
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 Glasriket 

The Glass Factory har en styrka i at vara kopplat till starka varumärken som Glasriket 

och Boda glasbruk. 

 

 Samarbete med Designhouse Stockholm 

The Glass Factory samarbetar med Designhouse Stockholm som är ett etablerat och 

internationellt varumärke sedan 1992 med huvudsätet i Stockholm. Glasmuseet och 

Designhouse Stockholm samarbetar kring olika events och konferenser och 

marknadsföring (där Designhouse Stockholm har företagets internationella 

marknadsföringskanaler som The Glass Factory har stor nytta av, t.ex Formex, 

MOMA, Modern Museum of Art, där olika glasprodukter och föremål ställs ut mm). 

Samarbete finns vidare genom sponsring och olika paketlösningar, 

receptionskostnader och workshops mm i glashyttan. 

 

 

 En etablerad turistnäring 

Kalmar län har under de senaste åren upplevt en stark turism. 2008-2009 ökade antalet 

gästnätter inom länet med 23,3% vilket var klart över genomsnittet i landet.
3
 Det finns 

flera starka varumärken inom regionen såsom Glasriket, Astrid Lindgrens Värld och 

Öland. Detta skapar möjlighet till en regional attraktivitet gentemot andra delar av 

Sverige. Därutöver finns det flertalet campingplatser, vandrarhem, stugbyar samt 

hotell (t.ex Kosta Art Hotell) som erbjuder ett brett omfång av 

övernattningsmöjligheter i regionen. Detta kan främja en förlängning av de olika 

målgruppernas stanntid i området. Genom ett samarbete med aktörer i området har 

The Glass Factory möjlighet att ingå i olika paketlösningar och producera egna 

paketerbjudanden. 

 

 Unik koncept  

The Glass Factory är unik eftersom museet är Sveriges enda renodlade glasmuseum 

som kan profilera sig hela vägen. Det finns möjlighet att så småningom söka nationellt 

ansvar för glas i Sverige. 

 

 Glasrikets strukturomvandling och Glasriket-utredning 

The Glass Factorys roll är speciellt viktig i samband med regionens och Glasrikets 

strukturomvandling där museet presenterar en ny möjlighet att arbeta med glas, både 

vad det gäller förmedlingen av glas som kulturarv och genom att stödja den framtida 

utvecklingen av glaset genom samverkan med olika nationella och internationella 

aktörer. Detta kommer också fram i Regeringens Glasriket-utredning som skapades 

under våren 2012, där The Glass Factory är inskriven som en framtida möjlighet för 

regionen.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.svd.se/nyheter/inriket/karv-turiststatistik-for-manga-regioner 3344373.svd (hämtat 20110820) 

4
 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Ovriga-publikationer/rapport-

glasriket.pdf 

 

http://www.svd.se/nyheter/inriket/karv-turiststatistik-for-manga-regioner%203344373.svd
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Ovriga-publikationer/rapport-glasriket.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Ovriga-publikationer/rapport-glasriket.pdf
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4. Målbeskrivning 2012 

 Målet för år 2012 var att med anställd personal av fyra personer planera, marknadsföra 

och genomföra årets kvalitetssäkrade utställningar, hemsida, program, museibutik 

samt planering av höstprogram och utställningar. Verksamhetens fokus har legat att 

implementering, både regionalt, nationellt och internationellt. 

 

5. Verksamhet 2012 

5.4 Utställningar under våren 2012 

 

 The Glass Factory @ Home 

4/2 – 6/5 2012 

Under våren 2012 har the Glass Factory bjudit in olika kända samlare i Glasriket att visa sina 

samlingar på utställningen ”The Glass Factory @ Home” på museet, samtidigt som museet 

dokumenterade historien och berättelserna bakom de olika glassamlingarna. Besökaren kunde 

sedan lyssna på samlarnas olika berättelser. Samlarna var representanter från olika bruksorter 

så att hela Glasriket kunde återspeglas. Till utställningen knöts sedan fyra stycken 

berättarkvällar där Glasrikets historia och samtida situation diskuterades. Utställningen och 

berättarkvällarna var en av aspekterna som ledde fram till en Glasriket-utredning som 

påbörjades under våren 2012. 
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Det svenska Glasriket är en av Sveriges mest spännande regioner vad det gäller kulturarv. Det 

finns ett stort antal glassamlingar och unika föremål i privat ägo som aldrig någonsin har 

visats för allmänheten. Regionens befolkning har samlat glas i årtionden, glasobjekt som de 

själva eller någon i familjen har tillverkat eller formgivit, glasobjekt som de har fått vid ett 

speciellt tillfälle eller glasobjekt som det finns ett speciellt minne knutet till. 

 

Med utställningen TheGlassFactory@home vill The Glass Factory, glasmuseet i Boda, titta 

genom nyckelhålet in i folks hem och visa upp och dokumentera Glasrikets undangömda 

historiska kulturarv från Glasrikets olika bruk. Museet utgår ifrån ett deltagandeperspketiv där 

befolkningen lämnar in sina glasföremål och glassamlingar hemifrån till utställningen på The 

Glass Factory samt berättar sina minnen kring föremålen som besökaren får lyssna på. I 

utställningen ingår det föremål från Kosta, Boda, Orrefors, Åfors, Gullaskruf, Johansfors, 

Skruv, Transjö, Pukeberg och Flygsfors glasbruk mm.  

 

Utställningen och dess anslutande programverksamhet tjänar också som utgångspunkt för 

frågeställningar om Glasrikets kulturarv och hur kulturarvet och kunskapen förs vidare. I 

samband med utställningen ordnas det under februari-aprilmånad 2012 ett antal 

berättarkvällar, som fokuserar på berättelserna runt föremålen, Glasriket historia, olika 

tekniker, minnen samt framtida möjligheter mm.  
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 Hot Spot – Christer Chytraeus 

24/3 – 28/10 2012 

 

Under våren 2012 har museet bjudit in konstnären Christer Chytraeus som härstammar från 

regionen och ingår i en känd glasarbetarsläkt. För utställningen har Chytraeus arbetat med 

regionala frågor om Glasriket och dess strukturomvandling i form av lämnade hus och 

minnesbilder. Utställningen har sedan vandrat vidare till ”The Glassery” i Stockholm. 

 

 
 

Christer Chytraéus arbetar med rumsligheter ifrån tidiga barndomsminnen. Rum som han ofta 

återvänder till i sina drömmar. Med utgångspunkt ifrån dessa vaga minnen har han konstruerat 

modeller av dessa rum.  

 

Från detaljerade avbildningar av rummen till att helt utesluta de delar som fallit i glömska. 

Men i översättningen från de inre bilderna till modellerna ses en tydlig skillnad. Rummen 

liknar ruiner, något som är på väg att förgås, sjunka under ytan och falla i glömska.   

 

Rummen är i glas. Ofärgat. Som svartvita fotografier har de blivit ett slags sorgearbete av det 

förgångna i ett material, ibland lika subjektivt och suggestivt som objektivt. I sin transparens 

blir de en perfekt avbildning av dessa vaga minnen: fragmentariska och sköra. 

 

I utställningen ingår även oljemålningar och ett verk i handgjort papper från pappersfabriken i 

Lessebo, där Christers ritningar av rummen har överförts till vattenmärken på annars tillsynes 

blanka ark.   
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 Ur samlingarna – Hur gör djur? 

28/4-29/4 2012 

 

För att belysa museets omfattande samlingar har det under året 2012 gjorts olika utställningar 

inom formatet ”Ur samlingarna”, där museet under olika teman har synliggjort, och 

tillgängliggjort glassamlingarna. Till Glashelgen 2012 har The Glass Factory visat 

utställningen ”Hur gör djur?” - en rolig och fantasifull utställning som visar hur djur har 

gestaltats i glas av olika konstnärer. 
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 Statement- Linnéuniversitetet, Utforskande interaktioner, För ett framtida 

Glasrike! Utforskande interaktioner – för ett framtida glasrike! 

14/4 – 10/6 2012 

 

För att implementera The Glass Factorys verksamhet regionalt och arbetar upp olika 

samverkansstrukturer har museet under våren 2012 samarbetat med Linnéuniversitetets 

designutbildning. I projektet har ingått olika workshops, ett seminarium och en utställning i 

museets projektrum. Museipedagogen har fungerat som konsult i detta sammanhang, avlönad 

av Linnéuniversitetet under projektperioden. 

 

 
 

Studenter på masterprogrammet i design har haft i uppdrag att föreslå en vision för museet. 

Syftet med uppdraget är att utforska vilken ny tjänst som med utgångspunkt från The Glass 

Factory skulle kunna bidra till Glasrikets framtid. I den utforskande designprocessen har 

besökare och olika intressenter till Glasriket medverkat i samtal, intervjuer och workshops för 

att dela erfarenheter och samskapa. Tre masterstudenter presenterar sina förslag i en interaktiv 

utställning, för att sätta fokus på Glasrikets framtida möjligheter.  

 

Arash Eskafi - ”Med denna nya app, kan besökarna själva välja ut sina favoritföremål och lära 

sig mer om dem. Besökaren kan bygga sitt eget Glass Factory i telefonen, och dessutom skapa 

sina egna vykort och affischer med bilder av de föremål som de själva har valt ut. Skapa 

kunskap, för den vidare och var kreativ.”  

 

Maria Modzelewska - "Crystal Crown är ett årligen återkommande evenemang som 

organiseras av The Glass Factory. Glasblåsare, designers, konstnärer, museer, skolor, museets 

medlemmar och alla som är intresserade av glas, bjuds in att delta i nominering och 

prisutdelning till olika aktörer i Glasriket för utmärkande insatser i Glasriket.”  
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Saida Bayousfi - “Vår levande cell är en samtida mötesplats som drivs i en anda av 

gemenskap och kulturell utveckling. Den syftar till att stödja och visa olika konstnärer och 

barns kreativitet. Du är välkommen att delta och dela med dig för att cellen ska växa.”  

 

I ett framtida samarbete med Linnéuniversitetet ska museet följa upp förslagen och arbetar 

vidare med genomförandet av Arash Eskafis förslag av att skapa en app för museet. 

 

 

 

 Avgångsutställningar Orrefors och Kosta Glasskola 

16/6 – 26/8 2012 

 

Under 2012 har The Glass Factory dessutom samverkat med Glasskolorna i Kosta och 

Orrefors. Båda skolor hade en referensgrupp som museichefen arbetade fram två 

avgångsutställningar med. Temat för de två utställningarna var de nya förutsättningarna för 

Glasriket och hur hantverket fungerar som en grund även för en ny, framtida struktur. 

Referensgrupperna utvecklade hantverkstemat på två olika sätt och skapade två väldigt 

uppskattade utställningar. Utställningarna invigdes av glaskonstnärerna Kjell Engman och 

Monica Backström. 
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Glasskolan i Orrefors 

Inspired by Boda 

 

Vi är alla barn av vår tid sprungna ur det förflutna. ”Inspired by Boda” är en 

samlingsutställning där konstglaseleverna på Riksglasskolan Orrefors låtit sig inspireras av 

utvalda föremål i Glass Factorys samling. Utifrån dessa har de sedan skapat nya personliga 

alster som reflekterar vår samtid och belyser vår historia. 

 

Med originalföremål och de omtolkade alstren skapar utställningen en väv av fragmentariska 

kommentarer kring betydelsefulla epoker och personer i glasriket. Genom att lyfta fram  

tidigare formgivare och deras arbete ger ”Inspired by Boda” en inblick i hur tidens anda och  

samhällsklimat speglas i glasets utveckling och hur det influerar vårt förhållande till 

materialet och föremålen.  

 

”Inspired by Boda”, igår, idag och framåt. 

 

 

Glasskolan i Kosta 

We shape our own future 

 

Glasskolan i Kosta grundades år 1985, och har sedan dess utbildat studenter från Sverige och 

de övriga nordiska länderna. I år arbetar eleverna med temat hantverket och olika tekniker 

inom området glas. 

 

”Vi elever på Kosta Glascenter välkomnar till vår avgångsutställning. Med fokus på 

avancerade glastekniker, har vi med hantverket som grund och våra verktyg som hjälpmedel 

format och skapat individuellt präglade produkter. Utifrån bestämda tekniker som 

inspirationskälla och med avancerade glastekniker som utgångspunkt vill vi lyfta fram de 

olika resultat som kan uppnås genom personliga uttryckssätt. Att man inom ramarna för ett 

gemensamt tema kan åstadkomma stor variation och karaktäristiska verk. Med glasets 

mångsidighet som förutsättning formar vi vår egen framtid…” 
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 Borderland, Ingelena Klenell 

2/6 2012 – 20/1 2013 

 

Sommarutställningen Borderland, som handlade om det amerikanska och svenska Glasriket, 

var ett samarbete med Tacoma Museum of Glass, ett glasmuseum som ligger i området av 

Seattle i USA, i det ”amerikanska Glasriket”. Utställningen handlade om utbytet mellan dessa 

två länder och plaster, båda belägna mitt i skogen. Utställningen var väldigt uppskattat och 

olika program till barn och unga och skolor arrangerades i samband med utställningen, som 

invigdes av konstnären Åsa Jungnelius. 

 

 

 

 

 

”Borderland” är en fördjupning av mötet med platsen Tacoma, dess historia och utveckling, 

genom en vandring i den förste vite bosättarens spår. Hans namn var Nicholas Delin (f. 1817) 

och kom ursprungligen från Kävlinge i Skåne. Han mötte den storslagna naturen 1852 på väg 

till guldfälten. Delin grundade ett sågverk på Dock Street där Museum of Glass nu ligger.  

 

Som inspiration har jag också använt historien om Marcus Larsson (1825-1864), ”den galne 

hovmålaren”. Hans landskap är en gestaltning av den vilda kraften, både i våra psyken och i 

naturen. Att föredra en viss landskapstyp sägs bero på djupt rotade erfarenheter lagrade i våra 

minnen, och att människans förhållande till landskapet utvecklas i relation till hur det  

brukats, vårdats och exploaterats. 

 

Utställningen ”Glimmering Gone” 2010-2012, skapades i samarbete med Beth Lipman, USA, 

med Museum of Glass i Tacoma som medproducent. Med detta projekt undersökte vi 
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barndomens landskap kopplat till minnen, längtan och saknad. Landskapsmålaren Abby 

Williams Hill (1861-1943) levde i Tacoma och målade den storslagna naturen, i den  

nyblivna staten Washington i nordvästra USA, på uppdrag av järnvägsbolagen. Hennes 

brevsamling med berättelser om liv och verksamhet inspirerade projektet. ”Borderland” kan 

sägas vara en fortsatt fördjupning av temat där två män och deras historier nu får ta plats.” 

Ingalena Klenell 

 

 

5.5. Utställningar under hösten 2012 

 

 Peter Hermansson c/o The Glass Factory 

27/8 – 14/10 2012 

 

Under hösten 2012 bjöd museet in glaskonstnären Peter Hermansson att flytta sin ateljé till 

museets utställningsutrymme (med soffor, piano, dator och allt glas) för att visa publiken hur 

en konstnärs vardag ser ut. Under tiden arbetades utställningen fram steg för steg och 

besökaren kunde se den konstnärliga processen. 

 

Under tiden samarbetade konstnären med sliparverkstaden, museet och glashyttan. Olika 

program och föreläsningar arrangerades i samarbete med Antikprofilen Bo Knutsson som 

genomförde både visningar och höll föredrag, se nedan. 
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”Jag vill berätta historier om  

människans villkor. 

Mörka moln och fyrverkerier. 

Orkanen närmar sig,  

och vi vet om det.”  

 

- Peter Hermansson 
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 Ur samlingarna – ”The 80´s – 80-talets design” 

20/9 – 23/9 2012 

 

I samband med det regionala projektet ”Design i Glasriket” visade The Glass Factory en 

utställning om 1980-talets glasdesign med föremål ut museet samlingar. 

 

 
I början av årtiondet såg utsikterna dystra ut för det svenska handgjorda glaset. Trots statliga 

utredningar och investeringar i glasindustrin drabbades ett flertal bruk av nedskärningar  

eller i värsta fall nedläggningar. Det svenska glaset var uträknat – det troddes inte kunna 

konkurrera med det billiga maskingjorda glaset från utlandet, och två alternativ ställdes mot 

varandra i diskussionen om Glasrikets framtid – handen eller maskinen. En av dem som 

försvarade hantverket var Bertil Vallien, som i en debatt 1981 föreslog följande: ”Låt oss stå 

för de positiva och fräsiga nyheterna inom branschen, samtidigt som vi vårdar det bästa ur 

svensk glastradition!” 

 

Fyra år tidigare hade han därför introducerat konceptet ”Artist Collection” - handgjort 

konstglas i obegränsad upplaga - som blev en stor framgång. 1981 lanserades Bertil Valliens 

servis ”Chateau”, och ett år senare servisen ”Line” av Anna Ehrner. Svenskt servisglas var vid 

denna tid helt uträknat, och därför blev det en stor överraskning när båda serviserna blev stora 

succéer. Trenden började så sakta vända för Glasriket och hantverket! 80-talets ledord var 

”Satsa på dig själv!”, och det blev återigen tillåtet att vända blicken inåt, mot hemmet och den 

egna personen. De nya ljusa hemmiljöerna skulle dekoreras, gärna med exklusiva föremål 

som signalerade lyx och status. Ett exempel på detta är en annons från Kosta Boda  

1983 med uppmaningen: ”Lev vackert!” 
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1985 var året då Ulrica Hydman-Vallien och det målade glaset upplevde ett stort genombrott, 

genom exponeringen av hennes serier ”Cleopatra” och ”Caramba” i det glamourösa tv-

programmet ”Jacobs stege”. Med utropet ”Skål tamejfan!” skålades det i Ulricas ormprydda 

champagneglas, och scenografin präglades av det grafiska, svart-vita formspråket i 

”Caramba”-serien.  

 

Ett år senare samlade Kosta Bodas vd Torbjörn Berner koncernens alla formgivare kring 

temat ”Kosta Bodas Sjätte Sinne”, en stor utställning i den gamla kägelbanan på Djurgården i 

Stockholm. Efter 70-talets fokus på klassiska bruksföremål, ofta i klarglas med rustika former, 

var det återigen tillåtet – och uppmuntrat – att rita och utveckla färgstarkt och lekfullt  

konstglas med ett starkt individuellt uttryck.  

 

1986 var också året då formgivarna Gunnel Sahlin och Ann Wåhlström värvades till Kosta 

Boda av vd Torbjörn Berner i New York. De fick fria händer att forma glaset, och resultatet 

blev ungt, färgstarkt glas, ofta med geometriska mönster och kraftfulla former.  

 

De blickade ständigt framåt, vilket framgår i en DN-intervju av Rebecka Tarschys med 

Gunnel Sahlin:  

 

”Vi sticker inte under stol med att tidigare epoker och formgivare betytt mycket för oss, men 

det viktiga är hur vi omsätter impulserna i dagens stämningsläge.” Inspirationen från det 

hektiska, mångskiftande livet i New York gav glaset action och tempo, en känsla som låg helt 

rätt i 80-talets tidsanda. 

 

 The Glass Factory Lab – Crossing Borders – Frigger Tactics 

29/9 – 3/3 2013 

 

Ett av årets viktigaste samarbeten var projektet ”Crossing Borders – Frigger Tactics” inom 

formatet The Glass Factory Lab. Projektet var ett internationellt samarbete med Tacoma 

Museum of Glass i USA, där två av världens bästa glasblåsare, Ben Cobbs och Gabe Feenan, 

samarbetade en av Sveriges mest nyskapande ung konstnär, Simon Klenell, i glashyttan i 

Boda för att skapa en ny arbetsmetod för ett framtida Glasrike. I projektet ingick också ett 

samarbete med Linnéuniversitetet och Riksglasskolan i Orrefors. Projektet stöddes av 

Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Designhouse Stockholm och 

Riksglasskolan. Olika program knöts till projektet, se nedan. 

 

Bakgrund  

Projektet Crossing Borders anknyter till utställningen Borderland av Ingalena Klenell genom 

dess relation till Washington State i USA, och projektet kring den svenske utvandraren 

Nicholas Delin, Tacomas förste bosättare vars sågverk byggdes där Tacoma Museum of Glass 

nu ligger.  

 

Tacoma Museum of Glass är ett av USAs främsta glasmuseer som nu firar 10 årsjubileum. 

Dale Chihuly, en av studioglasrörelsens mest framgångsrika konstnärer föddes och växte upp 

i staden som ligger strax utanför Seattle. Washington State utvecklades till det moderna 

glasets spelplan. Sommarskolan Pilchuck Glass School blev och är fortfarande en magnet för 

många intresserade.  Precis som The Glass Factory – Glasmuseet i Boda har Museum of Glass 

en glashytta kopplad till museiverksamheten där många stora namn har arbetat inför stor 

publik.   
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Projektet Crossing Borders innefattar ett antal projekt som äger rum på The Glass Factory  

under vecka 38 och vecka 39  i september. Utgångspunkten är årets stora utställning 

Borderland av Ingalena Klenell. Den har en koppling till ett samarbetsprojekt som gjordes 

med Museum of Glass i Tacoma Washington State i USA som partner. Mötet mellan dess 

platser såväl geografiskt som mänskligt och mentalt är centralt i Borderland. 

 

Frigger Tactics som äger rum i glashyttan på museet har liknande utgångspunkter. Då The 

Glass Factory är ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum beläget mitt i Glasriket och 

fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats är detta ett spännande projekt som 

prövar olika aspekter i interaktion med konstnärerna och besökare.  
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Crossing Borders laborerar med ideér som växer genom gränsöverskridande möten i realitet, 

Glass Factorys placering på den internationella kartan av mötesplatser för konstnärlig 

utveckling inom materialet glas. Att utveckla ett vidare perspektiv på vad glas kan vara, har 

varit och vad det är idag är en utmaning innebär aktörer och platser. Några sådana platser är 

t.ex Bornholm i Danmark som organiserar projektet European Glass Context, Pilchuck Glass 

School i USA och The Glass Factory – Glasmuseet i Boda som är intressant för en 

internationell publik och internationella utövare.  

 

Under senare år har också Ajeto Glassworks i Novy Bor utvecklats till en plats dit många 

konstnärer söker sig. De har framför allt utvecklat en nära relation till den amerikanska 

glasscenen. I oktober kommer ett internationellt seminarium att hållas där glasmästarna Ben 

Cobb och Gabe Feenan från Tacoma Museum of Glass som under spetembermånad gästar 

The Glass Factory också är inbjudna för att hålla en workshop.  

 

I projektet Crossing Borders: Frigger Tactics på The Glass Factory i Boda bjuder museet in 

två av världens bästa glasmästare, Ben Cobb och Gabe Feenan från Tacoma Museum of Glass 

för att under fem dagar (24/9 – 29/9 2012) genomföra projektet Frigger Tactics, se bilaga.  

 

Benjamin Cobb 

kommer ursprungligen från Newport, Rhode Island, och har jobbat med glas sedan1993. Han 

har en  BFA i Glass & Sculpture från välrenommerade Rochester Institute of Technology’s 

School of American Crafts. Han har undervisat på  Haystack Mountain School of Crafts i 

Maine, The Studio på Corning Museum of Glass in New York, Pilchuck Glass School i 

Washington State och Bacchus Glass i Sonoma, Kalifornien. Han har varit med på Museum 

of Glass sedan starten. 

 

Gabe Feenan 

Gabe har jobbat med glas sedan1996. Han anslöts till Museum of Glass Team redan i starten 

när Museum of Glass öppnade 2002. Dessförrinnan arbetade Gabe med olika konstnärer i 

California Bay området, som Smyers Glassworks i Benicia och Bacchus Glass i Sonoma.  

 

Simon Klenell 

Simon är konsthantverkare baserad i Stockholm och Edsbjörke.. Han har arbetat med glas 

sedan tidig tonårstid och efter 7 års studier tog sin MFA 2011. Där utvecklade han sina tankar 

om kunskap och relationen mellan materiell kultur och görande. Hans master-uppsats 

”Frigger Tactics- Sölandets taktik” är metodologisk utgångspunkt för projektet som kommer 

att äga rum i glashyttan. Han är också den som leder projektet. 

 



 22 

 
 

 
 

 

 

 



 23 

 
 

 

 

 

Frigger tactics   

 

Sölandet som praktik 

Det geografiska område som kallas för Glasriket kan ses som en kulturbygd som kretsar kring 

en specifik kunskap inom ett material och dess tillämpningsområden som är både belastat och 

stärkt av traditioner. I likhet med de flesta hantverk bygger glasblåsning på en slags muntlig 

eller kroppslig tradition som endast kan överföras genom förstahandsupplevelser och möten. 

Det är därför logiskt att glasriket har uppstått genom att människor och kunskap har strömmat 

igenom och mött andra människor och annan kunskap. 

 

Den amerikanska glasscenen och studioglasrörelsen är till stora delar byggd på en grundplåt 

bestående av kunskaper från platser som tex. Boda, Murano och Böhmen. Det är därför extra 

intressant att återkoppla den kedjan av kunskapsöverförande och möten som existerar inom 

glasvärlden. 

 

Att söla innebär att arbeta utanför sin ordinära arbetstid för att utveckla sig och för att förstå 

tekniska och estetiska frågeställningar. Sölning är baserat på erfarenheter och drivet av vilja, 

lust och behov. I projektet Frigger Tactics kommer fenomenet sölning att utforskas för att se 

hur det kan förstoras och utnyttjas som gestaltande verktyg. Projektet tar utgångspunkt i 

Simon Klenells masteruppsats ”Frigger Tactics”. 

 

Projektet handlar om att belysa och undersöka arbetet i glashyttan som handgriplig 

konstnärlig arbetsprocess där själva arbetet i verkstaden är ledande. Arbetet ska betraktas som 

ett konstnärligt och praktiskt undersökande av förhållandet mellan gestaltningsmässiga 

frågeställningar och teknik. 
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Projektet ska visa vägen för att dels utvidga och öppna upp en arbetsprocess som är både 

romantiserad och mytomspunnen men också att undersöka vad som händer när en grupp 

konstnärer och glasblåsare från olika traditioner och med olika kunskaper möts och arbetar 

tillsammans. Det handlar om att öppna upp och föra ett hantverksbaserat samtal om 

brytningspunkten mellan teknologi och estetik, kunskap och gestaltning där ingen av parterna 

ses som överordnad. 

 

I likhet med vad The Glass Factory som museum vill förmedla så är de föremål som tillverkas 

starkt knutna till en historia, en händelse och till människor. Planen är att arbetet delvis ska 

filmas och det klippta resultatet ska tillsammans med objekten fungera som dokumentation av 

projektet.  

 

Projektet kommer att följas av föreläsningar och olika programpunkter under veckan, se 

nedan. 

 

 

Regional samverkan med Linnéuniversitetet och Orrefors glasskola 

För att regionens glasstudenter och elever ska ha möjlighet att arbeta och lära sig 

glashantering och tillverkning i en mångfaldskontext och hur det kan påverka formgivningen 

när det förs en hantverksbaserad workshop om brytningspunkten mellan teknologi, estetik, 

kunskap och gestaltning håller The Glass Factorys museipedagog Gabriella Eriksson två 

workshop om hantverket som utgångspunkt för en ny gestaltningsmetodik inom glaset.  

Linnéuniversitetet och Orrefors glasskola deltar dessutom som åhörare och 

diskussionspartners i Simon Klenells föredrag såsom Ingalena Klenells, Ben Cobbs och Gabe 

Feenans föreläsning såsom kvällsdemonstrationen, se bifogat program. 

 

Mål och syfte 

Projektets mål är att utveckla och främja kunskapsutveckling inom glaset både regionalt och 

nationellt för att stimulera befintliga och nya näringar och marknader. En stor fördel är att 

projektet är ett internationellt samarbete, där kunskapsutveckling i regionen främjas genom 

utbytet. Med Glasrikets och regionens framtida omstrukturering vad det gäller den 

tillverkande industrin förändras glasindustrins villkor och kunskapsöverföringen vad det 

gäller den manuella glastillverkningen och hantverket behövs det nya metoder som skapar 

utveckling och tillväxt inom glasnäringen. 

 

Projektet Crossing Borders/Frigger tactics visar nya vägar hur man med en ny metod inom 

glashantverket kan främja kunskapsutveckling inom glaset, höja kunskapsnivån om glas, 

skapa förnyelse inom design och konst, bidra till en hög konst- och designnivå och på så sätt 

skapar regional utveckling och tillväxt. 

 

I samband med Olle Fälts nulägesanalys som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med 

Regeringsuppdraget om Glasriket är det speciellt viktigt att arbetar med projekt som främja 

Glasrikets och regionens utveckling genom bl.a främjandet och förnyelse av kunskap om 

glaset och dess nya möjligheter. Länsstyrelsen i Växjö är positiv till projektet Crossing 

Borders/Frigger Tactics. 

 

Medverkande 

Christopher Ramsey med medarbetare i glashyttan (mästare, glas) 

Benjamin Cobb (mästare, glas) 
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Gabe Feenan (gaffer) 

Simon Klenell (Konstnär och designer, glas) 

Ingalena Klenell (konstnär, glas) 

Gabriella Eriksson (pedagog, The Glass Factory) 

Maja Heuer (museichef, The Glass Factory) 

 

Målgrupp 

Projektets målgrupper är konstnärer, designers, studenter och företag. 

 

 

Projektets samarbetspartner 

Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt med Tacoma Museum of Glass, 

Linnéuniversitetet, Orrefors glasskola, Konstfackskolan, Glasakademin, Emigrantinstitutet, 

Designhouse Stockholm, Kalmar läns museum, Alto-universitetet, Finland, Länsstyrelsen i 

Växjö. 

 

 

Programverksamhet i samband med projektet 

 

24/9 2012 kl. 16-17 Föreläsning av Simon Klenell ”Frigger Tactics, Sölandet som praktik” 

 

26/9 2012 kl. 16-17 Föreläsning av Ingalena Klenell, Ben Cobb och Gabe Feenan om 

samarbetet och utbytet mellan Småland och Tacoma 

 

28/9 2012 kl. 16-17 Demonstration, Ben Cobb och Gabe Feenan 

 

29/9 2012 Utställningsöppning med objekt från workshopen 
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 Statement, ”För Åfors i tiden!” 

27/10 – 17/2 2013 

 

Inom formatet Statement, där museet bjuder in olika aktörer som får visualiserar sina tankar 

och projekt om det samtida glasets status har The Glass Factory efter att Åfors glasbruk 

ständges ner under hösten 2012 initierat ett samarbete med Åforsgruppen. 

 

 
 

Det svenska glaset befinner sig i en stark förändringsprocess, både vad gäller formgivning och 

konstnärligt uttryck, och glasindustrins ramar som förändras radikalt just nu. The Glass 

Factory – Glasmuseet i Boda tycker att det är nödvändigt att ha fingret på samtidens puls, 

diskutera aktuella frågor kring glas och väcka debatt kring viktiga frågor som berör glasets 

nya villkor. Därför har glasmuseet skapat programformatet ”Statement” där museet bjuder in 

olika deltagare ur olika sammanhang t.ex. konstnärer, näringslivsidkare, författare och 

intendenter som får möjlighet att berättar om sina tankar kring olika aktuella teman som berör 

temat glas. Frågeställningar visualiseras bl.a. med en utställning där tankarna väcks till liv 

med hjälp av föremål, projektioner och olika spännande experiment. Till utställningen knyts 

olika program som seminarier, workshops mm. 

Åfors glasbruk anlades 1876 och blev snart känt för sina duktiga hantverkare och formgivare 

samt för sitt målade och slipade glas. 1922 anställdes Fritz Dahl från Johansfors som startade 

ett måleri på platsen mellan åarna där det fanns vattenkraft. Lite senare anställdes också Karl 
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Zenkert och ett antal duktiga slipare från andra bruk. Några år senare värvades några 

formgivare och konstnärer som var verksamma vid bruket och 1954 kom Ernst Gordon till 

Åfors, som formgav mycket i färgat glas, samt graverat, blästrat och slipat kristallglas. 

1961 anställdes Bertil Vallien och 1972 började Ulrica Hydman-Vallien som frilansare på 

bruket, som båda har haft och fortfarande har stor betydelse för Åfors och Orrefors Kosta 

Boda koncernen, både vad det gäller glasets förnyelse och företagets profil. På 1990-talet kom 

Olle Brozén och idag är det konstnärerna/formgivarna Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgren 

som är knutna till Åfors och Orrefors Kosta Boda koncernen och Åfors lanseras som 

”konstnärernas glasbruk”. 

I samband med Glasrikets strukturomvandling har glasindustrin och Åfors glasbruk påverkats 

och verksamheten på bruket har dragits ner tills vidare. Åforsgruppen bildades som ett 

initiativ för att motverka en nedläggning av bruket och var en av de drivande parterna bakom 

utredningen om Glasriket, som kommer att fungera som ett underlag för regeringens fortsatta 

arbete med Glasrikets utveckling. 

Under hösten 2012 bjöd The Glass Factory – Glasmuseet i Boda in medlemmar från 

Åforsgruppen som skulle visualisera sina tankar kring Åfors glasbruk både vad det gäller dess 

historia och dess aktuella situation. Utställningen som pågick under perioden 27/10 2012 till 

17/2 2013 gestaltades som en tidsslinga genom Åfors glasbruks historia där Åfors mera 

okända historia framhävdes och de personliga berättelserna som har påverkat brukets historia, 

t.ex: Hur påverkade mellanölets införande brukets produktion? Hur gestaltade sig det dagliga 

arbetet för kvinnorna? Vilka reaktioner framkallade mötet med ideologier från andra länder 

när bruket tillverkade t.ex. produkter åt sydafrikanska företag? 

Deltagare i referens- och arbetsgruppen är Dorthea Vojnic, Anton Koch, Kalle Zenkert, Lena 

Dahlman, Eva Kraemer-Karlsson, Christina Walla, Veine Franzén, Gerd Andersson och Carl-

Henrik Åfors. 

Arbetsgruppen har tillsammans med företrädare från The Glass Factory – Glasmuseet i Boda 

arbetat med museets samlingar, samtidigt som medlemmarna tog med sig eget material. Till 

utställningen kopplades en rad program och aktiviteter. 

I samband med utställningens invigning uppförde Åforsteatern en föreställning om Åfors 

glasbruk. Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien invigde utställningen. 
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 Meet and Greet – Utställning ”Tidslinjen”, Olle Brozén 

4/11 – 25/11 2012 

För att öka besökarnas delaktighet har museet under 2012 skapat formatet ”Meet and Greet”, 

där publiken får tillfälle att möta konstnärer/formgivare i en föreläsning och en utställning. 

 

 
 

 

Under hösten 2012 har museet bjudit in att möta Olle Brozén, som år 2000 anställdes på Åfors 

glasbruk. I sina första serier arbetade han med stiliserade blommönster på enkla vas- och 

skålformer, och produktionen utökades senare med skulpturer i form av bilar och andra 

fordon i olika storlekar och utföranden. Hans fallenhet för dekorer och mönster visade sig 

också i graalobjekt med bland annat bilmotiv som han snart blev känd för.  

 

I samband med utställningen arrangerades en föreläsning. 
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 Meet and greet – Utställning ”Celebration of life”, Kjell Engman 

2/12 – 24/3 2013 

 

 
 

Under hösten 2012 bjöd museet dessutom in Kjell Engman. Det arrangerades en utställning 

med historiska och samtida produktion samt ett seminarium. 

 

”Jag gillar detaljrika bilder, plottrighet, inkonsekvens, motsägelser och undantag. Samtidigt 

älskar jag renhet, enkelhet, ordning och stillhet. Jag känner mig smått förvirrad, samtidigt som 

jag är något lyrisk över det motsägelsefulla i det. Ofta leder tankarna till en 

perspektivförskjuten värld jämfört med den vardagliga, ljus och mörker, dunkla rytmer, 

jordnära färger sätter synliga och osynliga gränser. 

 

Fördomsfria fördomar, kan man säga så? För det är precis så det känns. 

 

För att utforska vad som händer inte minst inom objekten när rummets atmosfär tillsammans 

med människorna, rytmer, ljus och samtal absorberas i rummets väggar och tak och 

återspeglas i dessa. Då uppstår gestaltningens fenomen som gradvis förändrar objekten och 

påverkar betraktaren. Olika synintryck utgör en viktig kommunikation mellan objekten och 

betraktaren som kan vara såväl förgänglig som av växlande natur. Möjlighet till olika 

tolkningar frambringas genom att glaset är ett levande material.” 

 

Kjell Engman 
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5.6. Program  

 

Museets allmänna programverksamhet under 2012 har i stor utsträckning varit kopplad till 

utställningsverksamheten, vilket gav ett stort mervärde och hjälpte till att öka antalet besökare 

samt genererade ett stort antal nya samarbeten. Både utställnings-och programverksamheten 

har under året 2012 fokuserat på den samtida situationen i Glasriket, där museet har fungerat 

som ett forum för samtida diskussioner med utgångspunkt i en historisk kontext. 

 

 Berättarkaféer 

I samband med utställningen The Glass Factory @ Home anordnades det fyra stycken 

berättarkaféer där Glasrikets olika aspekter belystes ur historiskt och samtida 

perspektiv. 

 

Berättarkaféerna var en stor framgång och det kom mer än 120 personer till varje 

tillfälle. 

 

1. 25/2 kl. 15-17 Brukspatronens roll och nya strukturer 

 

Föreläsning 

Lars Thor, tidigare landsantikvarie och chef för Smålands museum i Växjö, föreläser 

om ”Erik Rosén - radikal förnyare av svensk glaskonst”. 

 

Gäster i soffan 

Carl-Henrik Åfors, Christopher Ramsey, hyttmästare för Vet Hut.  

 

2. 17/3 kl. 15-18 Glasarbetarna och hantverket 

 

Föreläsning 

Gunnel Holmér, Glashistoriker/1:e antikvarie på Smålands museum i Växjö föreläser 

om ”Glasbrukens yrkesstolta hantverkare”. 

  

Gäster i soffan 

Dick Måård och Susann Diesner berättar om glashantverk och invandring. 

Kris i repris, Peter Danielsson, glasarbetare och ordförande för IF METALL Orrefors 

glasbruk och Susanne Gustavsson berättar om sitt dokumentationsprojekt. 

Peter Hermansson, konstnär, Micke Johanssson, glasblåsarmästare, och Hans 

Runesson, fotograf, berättar om sitt spännande teknik-projekt ”Heliga graal”. 

 

3. 14/4 kl. 15-17 Konstnärens/formgivarens roll 

 

Föreläsning 

Ulrica Hydman-Vallien, frilansande formgivare och konstnär för Kosta Boda sedan 

1972, föreläser om ”Råttor, flygande morötter, ormar och ögon – en rivstart 1972″. 

 

Gäster i soffan 

Lena Bergström, formgivare för bl.a Orrefors, Ludvig Löfgren, konstnär och 

formgivare för Kosta Boda.  

 

4. 5/5 kl. 15.00-17.30 Glasrikets framtid 
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Moderator Johan Signert 

Gäster i soffan 

Jenny Sundqvist, Marknadschef, Orrefors Kosta Boda, Mats Jonasson, Ägare och 

formgivare, Målerås Glasbruk, Carolina Thaysen, VD Glasriket AB, Ole Victor, 

Lektor i design, ansvarig för glasutbildningarna på Linnéuniversitetet, Nils Nilsson, 

Vicerektor med internationalisering och entreprenörskap som ansvarsområden, 

Linnéuniversitetet, Helena Nilsson, Områdesansvarig näringslivsutveckling, 

Regionförbundet Kalmar län, Roland Gustbée, Ordförande i regionstyrelsen, 

Regionförbundet Södra Småland Ola Wilhelmsson, Glasrikets skatter 

Anna-Linda Gabriel och Jeanette Lennartsdotter, Glassroom 

Monica Backström, Konstnär och formgivare, Jensy Elvung, Åforsgruppen 

Åsa Brandt, Sveriges första studioglaskonstnär och företrädare för Glasakademin, 

Ann-Marie Fagerström, Kommunalråd, Emmaboda Kommun 

 

 Sportlov (22-24/2) och Påsklov (10-13/4) med temat Glasriket och dess skatter 

arrangerades för barn och ungdomar. Ett 80-tal besökare kom till 

programverksamheten. Ansvarig var pedagogen Gabriella Eriksson. 
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 5/9 Föredrag om Glasriket-utredningen och presentation av framtida 

möjligheter, Olle Fält presenterar sin nulägesanalys som ska ligga till grund för det 

fortsatta arbetet med Regeringsuppdraget om Glasriket, kl. 17.00, inträde 50.-. 
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 8/9 Helkväll ”I graalens tecken” 

I samband med Peter Hermanssons utställning ”Peter Hermansson c/o The Glass 

Factory” arrangerades det en helkväll med den kända teveprofilen Bo Knutsson som 

höll ett föredrag. Sedan arrangerades det en buffé, och glasshow, kl. 17.00-19.30, 

395.- per person. Evenemanget var fullbokat och genererade ett flertal besök av Bo 

Knutsson med bokade grupper. 
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 23/9 Design i Glasriket 

Lär känna Glasrikets formgivare! Guidad visning, kl. 12.00, ingår i inträdet; öppen 

ateljé med glasmålning och glasgravering, kl. 13.00-16.00, 70.- per person . 

 

 24/9 Föredrag ”Frigger Tactics - Sölandet som praktik”, av konstnär/formgivare 

Simon Klenell, kl. 16.30-17.30, inträde 50.-. 

 

 
 

 26/9 Artist talk ”Korsande spår”, om relationer till berättelser om platser människor 

och materialet glas. Konstnär Ingalena Klenell i samtal med Ben Cobb och Gabe 

Feenan glasblåsare/konstnärer från Museum of Glass Hot Shop i Tacoma, USA, kl. 

16.00-17.00, inträde 50.-. 

  

 28/9 Demonstration i glashyttan Vet Hut, Med Ben Cobb, Gabe Feenan och 

Christopher Ramsey, glasblåsare/konstnärer från Tacoma, USA, kl. 16.00-17.00, 

inträde 50.-. 

 

 30/10-2/11 Höstlovskul 
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 Evenemang i samarbete med kris i Repris: 

Museet arrangerade fyra stycken evenemang i samarbete med Kris i Repris: ”Lilla 

Glasskolan”, föredraget om Alexander Samuelsson, föredraget om folkrörelserna i 

glasbruksorterna och filmlördagen.  

 

 

 

 3/11 Lilla Glasskolan 

Ta med ditt glasföremål och lär dig mer om det! Våra glasexperter Börje Åkerblom 

och Emma Karlsson är på plats och berättar om föremålens historia, kl. 14.00, i 

samarbete med Kris i repris, inträde 50.-. 

 

 
 

 

 4/11 Meet and Greet, Föredrag  

”Tidslinjen - en berättelse om tur, trassel, tillfälligheter, timing”, av 

konstnär/formgivare Olle Brozén, kl. 14.00, inträde 50.-. 
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 10/11 Föredrag”Alexander Samuelsson - Coca Colaflaskans bortglömde designer”,  

av Lars Hansson,  museichef för Svenska Emigrantinstitutet, samarbete med Kris i 

repris, kl. 14.00, inträde 50.-. 

 

 
 

 17/11 Föredrag 

” Förenade vi stå! Söndrade vi falla! Om folkrörelserna i glasbruksorterna kring 

sekelskiftet 1900” av antikvarie Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum, i 

samarbete med Kris i repris, kl. 14.00, inträde 50.-. 
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 24/11 Filmlördag, Gunnel Holmer, 1:e antikvarie på Kulturparken Småland visar 

historiska glasbruksfilmer (Fönsterglasblåsning vid Gullaskrufs glasbruk 1941, 

Produktion av planglas vid Emmaboda Glasverk 1943, ”Glasblåsarpipa och 

buteljmaskin”, glasbruken i Surte och Kungälv på 1940-talet), i samarbete med Kris i 

repris, kl. 14.00, inträde 50.-. 

 

 
 

 2/12 Meet and greet,  Föredrag  

”Celebration of life”, av konstnär/formgivare Kjell Engman, kl. 14.00, inträde 50.-. 

 

 2/12 Bakom kulisserna, Kom och upptäck museets fantastiska glaskällare med 

tusentals föremål från Kosta, Boda och Åfors glasbruk, inträde 50.-. 

 

 

Den allmänna programverksamheten har haft ett bra utfall vad det gäller besökare. Förutom 

föredraget med Olle Brozén var alla program fullsatta. 

 

5.7. Andra samarbeten 

Under 2012 har museet samarbetat med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS, 

Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kalmar läns museum, Smålands museum, 

Amerikansk-svenska institutet, Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i 

Glasriket, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet, Kris i Repris, 

Nationalmuseum, Kosta hembygdsförening, Algutsboda hembygdsförening, 

Emigrantinstitutet, Danmarks Designhögskole mm. 
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5.8. Dokumentation och samling 

Under år 2012 har det byggts upp fler hyllor i glaskällaren och hela Bodasamlingen har gåtts 

genom och ordnats kronologiskt och efter formgivare/konstnär. Från och med december 2012 

har sedan glaskällaren öppnats för visning av publik, vilket har varit väldigt uppskattat. Sedan 

dess finns det möjlighet för besökarna att bokstavligt talat se alla föremål i samlingen som är 

uppackade.  
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5.9. Pedagogisk verksamhet 

Under året 2012 har museipedagogen utvecklat en pedagogisk infrastruktur och initiera 

samarbeten med olika skolor. Under våren 2012 arrangerade The Glass Factory ett Skapande-

skola-projekt med Bjurbäcksskolan år 4-6 samt. 

 

6. Glaspedagogikprojektet 

Under år 2012 har The Glass Factory utvecklat strukturen till ett innovativt 

Glaspedagogikprojekt som har stötts av Kulturrådet, Regionförbundet och Skola och kultur 

med 320.000.-. 

 

Glaspedagogikprojektets mål är att skapa en stark pedagogisk metod som stödjer ett 

utforskande gränsöverskridande arbetssätt kring glas. The Glass Factory – Glasmuseet i Boda 

vill utveckla en Glaspedagogik som stödjer barn och ungas möjlighet att skapa ny kunskap 

om glas, Glasrikets och glasets kulturarv genom nyfikenhet, kreativitet och delaktighet.  

 

För att skapa förutsättning för att uppnå mål och syfte med en Glaspedagogik har 

ateljéverksamheten utvecklats. Syftet med en Glaspedagogik är att stödja ett långsiktig 

kreativt lärande där barn och unga med utgångspunkt i eget skapande vågar utmana material, 

tradition och kulturarv för att skapa ny kunskap och erfarenhet med utgångspunkt i materialet 

glas.  

 

Med stöd av en deltagande designprocess har målgruppernas önskemål, behov och visioner 

kring glas och lärande utforskats. Lärare och barn och unga har deltagit som experter i den 

utformande processen. En ny ateljé med verkstäder för fusing och flamework ger ökade 

möjligheter för barn och unga att utveckla nya kunskaper och erfarenheter om glas och 

Glasrikets kulturarv genom kreativa processer i glas.  

 

Barn och ungas eget forum på museet med ateljé och utställningsmöjligheter skapar en 

plattform för det fortsatta utforskande arbetet med utgångspunkt i barn och ungas nyfikenhet, 

kreativitet och delaktighet.  

 

Genom att utveckla långsiktiga och realistiska arbetsformer syftar en Glaspedagogik att skapa 

förutsättning för barn och ungas kulturupplevelser genom delaktighet och eget skapande samt 

att barn och unga skapar ny kunskap om glas och ges möjlighet att förstå, gestalta och sätta in 

de nya kunskaperna i nya sammanhang.  

 

Delprojektet ”Glas i ungas ögon” kring film och glas i samarbete med Reaktor Sydost är 

början på en utforskande process med utgångspunkt i olika konstnärliga discipliner såsom 

konst, design, konsthantverk, film, musik, teater, samt att utveckla ett interdisciplinärt 

förhållningssätt kring glas.  

 

En viktig del i metodutvecklingsprojektet är att stärka banden mellan kulturinstitution, skola 

och samhälle.  

 

Den inledande fasen har fokus lagts på att förankra projektet i skolan. Genom en ökad 

förståelse hos lärare och pedagogisk personal om hur glas som tema och gränsöverskridande 

process kan verka för ökad måluppfyllelse i skolan, har möjlighet skapats för den prioriterade 

målgruppen barn och unga att utveckla ett livslångt lärande där de har möjlighet att påverka 

och vara delaktiga med utgångspunkt i deras villkor och förutsättningar. Detta har 
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möjliggjorts genom att erbjuda lärare kompetensutveckling och egna upplevelser kring glas 

och Glasrikets kulturarv. 

 

Mål för år två och tre är att utveckla en pedagogisk basutställning för barn och unga, ett 

pedagogiskt material för skolan, en grafisk profil, en interaktiv hemsida, ett visuellt material 

med det pedagogiska resultatet, en vandringsutställning samt en nationell Glaspedagogik-

konferens där kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner och andra intressenter bjuds in för 

att ta del av resultatet, med syfte att öka och säkerställa tillgängligheten och verkar som 

uppföljning på projektet.  

 

 

Genomförandet 

Glaspedagogikprojektet genomförs tillsammans med lärare och elever på Bjurbäcksskolan åk. 

7-9 i Emmaboda kommun samt en arbetsgrupp och referensgrupp från regionala, nationella 

och internationella institutioner. Projektledare är museipedagog Gabriella Eriksson på The 

Glass Factory. 

 

Glaspedagogikprojektet startade den 1 september 2012 och det första projektåret har 

finansierats av Kulturrådet, Regionförbundet i Kalmar län och projektet Skola & Kultur i 

Kalmar län.  

 

Under det första projektåret har en grundläggande struktur för ett gemensamt utforskande 

arbete med skolan, arbetsgrupp och referensgrupp utformats. Stor vikt har lagts vid att skapa 

en bra struktur i samarbete med skolan för att utveckla en Glaspedagogik som stödjer ett 

tematiskt ämnesintegrerat arbetssätt. Skolan genomför en organisationsförändring, och en 

långsiktig process har påbörjats för att utveckla en ny organisation med plats för kultur och 

som tar till vara på barn och ungas nyfikenhet, kreativitet och delaktighet. Med ett 

utforskande arbetssätt har projektets första år gett resultat i form av en hållbar grund som ger 

möjlighet att utveckla en stark pedagogisk metod där barn och unga skapar ny kunskap om 

glas, Glasrikets och glasets kulturarv. Den grundläggande implementering som genomförts 

under 2012, möjliggör att fokus kommer att skifta under 2013 till att fokusera på 

gränsöverskridande processer i samarbete med våra samarbetspartners tillsammans med 

målgrupperna. 

 

 
 

 

Under det första projektåret har följande delar format processen 

 Juni/september - Inledande workshops med lärare och pedagogisk personal inom skola 

och kulturverksamhet där gemensamma framtida scenarios skapas kring en 

Glaspedagogik. Den gemensamma övergripande visionen har gjort det möjligt att 

utvärdera delmoment i relation till visionen.  
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 29 oktober - Presentation av Glaspedagogikprojeket vid fortbildningsdag för rektorer 

och lärare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 

 31 oktober - 2 november - Workshops med målgruppen barn och unga. Med 

utgångspunkt i nyfikenhet, kreativitet och delaktighet på tema glas bjöds allmänheten 

in med syfte att testa och utvärdera i ett större sammanhang. Barn och unga i ålder 3-

15 år från alla Glasrikets kommuner deltog i aktiviteterna. 

 14 november - Workshops med arbetsgruppen, lärare och pedagogisk personal – Hur 

kan tema glas ge ökad måluppfyllelse i skolan? Med utgångspunkt i läroplanen 

skapades nya visioner kring ökad måluppfyllelse på tema glas.  

 2 december - Workshops med målgruppen barn och unga. Med utgångspunkt i 

nyfikenhet, kreativitet och delaktighet på tema glas bjöds allmänheten in med syfte att 

testa och utvärdera i ett större sammanhang.  

 3 december - En heldag på tema glas för lärare och samarbetspartners. Workshops, 

studiebesök och kompetensutveckling med målgruppen i samarbete med Cirkus i 

Glasriket, Kalmar läns museum och fristående glaskonstnärer. Syftet var att i handling 

skapa kunskap och utvärdera processer inför arbetet med barn och unga i skolan. 

Lärare, pedagogisk personal och konsulenter fick uppleva och utforska samskapande, 

delaktighet och eget skapande i utforskande lärprocesser.  

 Kontinuerliga möten med rektorer och lärare har genomförts under hela hösten för 

planering och implementering av projektet i skola och kommun. Deltagande lärare i 

arbetsgruppen på Bjurbäcksskolan representerar alla grundskolans ämnen, vilket 

skapar en bra förutsättning för att utveckla en Glaspedagogik som stödjer ett 

ämnesintegrerat tematiskt arbetssätt kring glas med utgångspunkt i läroplanen. Stor 

vikt har lagt vid utforskande arbete för att undersöka hur glas som tema och 

utgångspunkt kan främja kopplingen mellan grundskolans olika ämnen. Andra viktiga 

delar i processen har varit att erbjuda kompetensutveckling på tema glas för lärare och 

pedagogisk personal. Arbetsgruppen med lärare har deltagit aktivt i utformandet av 

samarbetet mellan skolan och The Glass Factory.  

 Den nya plattformen som utvecklats på The Glass Factory i form av ateljéverksamhet 

skapar förutsättning för barn och ungas delaktighet på museet. Verkstäder för fusing 

och flamework byggs för att ge barn och unga möjlighet att utforska glas som material 

och uttrycka egna tankar och idéer i kreativa processer. För att stödja nyfikenhet, 

kreativitet och delaktighet utgör den nya ateljéverksamheten grunden till museets 

vårprogram som presenterades i början av januari 2013. The Glass Factory erbjuder 

sommarateljé, öppen hytta samt Lilla och Stora Glasskolan som ger barn och unga 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om glas genom upplevelser och eget skapande.  

 Ungas tankar om glas – en gränsöverskridande process som påbörjades vid årsskiftet 

2012/13 i samarbete med Reaktor Sydost. Ett hundratal elever och ett tiotal lärare har 

deltagit, och både process och resultat kommer att visas i en utställning med glas och 

filmer skapade av elever på Bjurbäcksskolan. Utställningen ”Brand new” visas under 

våren 2013 på The Glass Factory.  
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Målgrupper, effekter, delaktighet och eget skapande 

 

 
 

De prioriterade målgrupperna: barn och unga, samt lärare och pedagoger inom skola och 

kulturverksamhet har varit delaktiga i den utforskande processen för att utveckla en 

Glaspedagogik. För att skapa delaktighet och främja nyskapande, har målgrupperna bjudits in 

som medskapare under hela projektet. Eget skapande och delaktighet är grundläggande i dessa 

processer, och målgrupperna har deltagit i gemensamma och fokuserade workshops med syfte 

att förstå deras tankar, idéer och visioner kring glas, men även vilka behov, drömmar och 

önskemål de har kring lärande.   

 

 

 
 

Ytterligare målgrupper som vi nått med projektet är föräldrar och släkt till barn och unga, 

vilket är två viktiga grupper när det gäller att nå ut till barn och unga. Detta har skett genom 

workshops öppna för allmänheten, och möten med föräldragrupper inom skolan är inbokade 

för 2013.  

 

Utgångspunkten för glaspedagogikprojektet som avser att skapa långsiktiga effekter är att 

målgruppernas delaktighet, inflytande och eget skapande vägleder projektet genom att deras 

kunskap och erfarenhet gestaltas i den gemensamma utforskande processen. Målgruppernas 

deltagande har varit avgörande, och målgruppernas perspektiv är värdefullt för att skapa ett 

meningsfullt och hållbart resultat, en Glaspedagogik som främjar nytänkande och mångfald.  

Effekter som den utforskande processen visar är att elever i skolan samt barn och unga vågar 

testa, utmana och skapa någonting eget i förhållande till tradition och kulturarv. Barn och 

unga har mött glas som material och Glasrikets kulturarv men också det allra senaste inom 

området glas, vilket ger dem möjlighet att med en fot i historien ta ett kliv in i framtiden och 

vara med att skapa någonting nytt. 
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Viktiga effekter som blivit tydliga för lärare och pedagoger, är att de ser nya möjligheter att 

arbeta med kultur i skolan och framför allt att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat. 

Förankringen mot läroplanen har varit viktig och arbetet med att skapa förståelse kring hur en 

Glaspedagogik blir en metod att öka måluppfyllelsen för elever i skolan och deras livslånga 

lärande. 

 

 

Samarbetspartners 

Under Glaspedagogikprojektets första år har en rad samarbetspartners knutits till projektet 

med syfte att i samverkan utforska hur en Glaspedagogik utformas. Våra befintliga och 

planerade samarbetspartners är uppdelade i arbetsgrupp och referensgrupp. Arbetsgruppen har 

ett utformande och beslutande uppdrag och Bjurbäcksskolans personal och elever, 

Kulturskolan och Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun och The Glass Factory har 

utvecklat ett nära samarbete som bildar en kärngrupp. I gruppen ingår de prioriterade 

målgrupperna, vilket skapar en förutsättning att i samarbete med övriga samarbetspartners 

såsom Konstfack, Cirkus i Glasriket, Glafo, Linnéuniversitetet och Riksglasskolan Reaktor 

Sydost, Kalmar Länsmuseum och Smålands museum/Kulturparken Småland genomföra olika 

experiment, workshops, studiebesök, kompetensutveckling osv. Under 2012 har bland annat 

Cirkus i Glasriket, Kalmar läns museum och fristående glaskonstnärer mött målgruppen lärare 

och pedagogisk personal kring tema glas. Konst- och Slöjdkonsulenter i Kalmar län har 

deltagit som en resurs i arbetsgruppen, vid möten och workshops.  

 

Referensgruppen har ett rådgivande uppdrag som är viktigt för att ge perspektiv till 

Glaspedagogikprojektets utformning, både dess process och resultat. Referensgruppen består 

av representanter från regionala, nationella och internationella institutioner; Virserums 

Konsthall, Utvandrarnas Hus, Nationalmuseum, Röhsska museet, Glasakademin, Riihimäki 

Glasmuseum, Finland, Glasmuseet i Ebeltoft, Danmark, Glasmuseet i Coburg Feste, 

Tyskland, Glasmuseet i Frauenau, Tyskland, MAVA, Spanien, Tacoma Museum of glass, 

USA, Kungliga Danska Designhögskolan, Danmark och Alto University, Finland. 

Referensgruppen kommer att mötas under första delen av 2013. 

 

 

Integrering av projektet i den löpande verksamheten 

Projektledare är museipedagog Gabriella Eriksson på The Glass Factory som arbetar aktivt 

med att utforma den nya Glaspedagogiken. Hennes uppdrag är att leda och samordna 

projektets olika delar, vilket skapar en förutsättning att driva projektet både integrerat och 

parallellt med den löpande verksamheten. I praktiken har det inneburit att en del workshops 

har varit öppna för allmänheten med syfte att testa och utvärdera idéer i ett större 

sammanhang. Precis på samma sätt som öppna föreläsningar i löpande verksamhet har 

erbjudits till arbetsgruppen.  

 

Insatser för barn och unga; etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet mellan könen 

och tillgänglighet för personer med funktionshinder 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, och projektet har en deltagande ansats med en 

värdegrund att skapa förutsättning för alla människors delaktighet i en Glaspedagogik oavsett 

kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning eller kulturell och etnisk bakgrund. Projektets 

utgångspunkt i eget skapande och delaktighet ger människor en möjlighet att gestalta tankar, 

upplevelser, erfarenheter, drömmar och behov, vilket skapar en förståelse över gränserna. 

Detta förhållningssätt främjar även nytänkande och mångfald genom kollektiva skapande 

processer. 
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7. Skapande och genomförande av program och paketlösningar  

Under 2012 har The Glass Factory också kunnat erbjuda olika program- och paketlösningar, 

både till skolor samt till bussar och konferenser.  

 

 Skolprogram 

The Glass Factory erbjuder skolprogram om glasbrukens och glaset historia, sagor i 

sägner i Glasriket, småländsk historia i barnperspektiv samt konst- och designhistoria. 

Heldagsprogram skräddarsys. Skolprogrammen erbjöds och har marknadsförts till 

skolorna i regionen. 

 

 
 

 

 

 

 Ökad visningsfrekvens genom skapande och marknadsföring av olika paket och 

erbjudanden för företag, föreningar och barnfamiljer  

The Glass Factory erbjuder följande paketlösningar som har utvecklats under år 2012, 

se även bilaga: Heldag på The Glass Factory ”Hett i hyttan”, Halvdag på The Glass 

Factory, Upplevelsepaket ”Möt Glasriket” och vanliga visningspaket. Museet erbjuder 

dessutom konferenspaket som skräddarsys efter önskemål. 

 

Olika paketlösningar marknadsfördes genom bl.a utskick till ett 100-tal bussföretag, ca 

200 konstföreningar och företag, Glasriket Abs bokningssystem, ett 200-tal personliga 

kontakter, ca 100 pensionärsföreningar och annonsering mm. 

 

Under året 2012 har The Glass Factory haft ett samarbetet ökat antal bussar (bla 

Kristianstadsbuss) och därmed ökat sin visningsfrekvens med ca 30%. 
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8. Konsultverksamhet 

 Konsultarvoden för The Glass Factorys personal 

Under 2012 har The Glass Factorys personal erbjudit följande konsulttjänster: 

 

Museichef 

 Föredrag på European Glass Context 

 Föredrag på Soppscenen 

 Föredrag på arkitektbolagets jubileumsfest 

 Undervisning Linnéuniversitetet 

 Undervisning Konstfack 

 Utställningstexter 

 European Glass Context, arvode som utställningskommissarie 

 

Utställningstekniker  

 Konsulttjänster åt andra avdelningar 

 

Museipedagog 

 Workshopsarbete på Linnéuniversitetet 

 

 

Dokumentations- och butiksansvarig 

 Glasfrågor 

 Utlån av föremål 

 

 

9. Museibutik och planering och konceptarbete av museets butik inför 2013 

 Under 2012 har museibutikens sortiment och målgrupp undersöks och nya koncept för 

museibutiken har utvecklats. Museibutiken är nu indelat i ”The Glass Factory Shop” 

och ”The Glass Factory Gallery”. Under 2012 har det planerats en ökning av 

museibutikens yta inför 2013. En ökning av omsättningen har nåtts genom en 

anpassning av sortimentet till fokusgruppen barnfamiljer och turister/bussresenärer 
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samt en utveckling av en ny ”samlar-kundkrets” som är benägen att förvärva mer 

kostsamma objekt.  

 

I  ”The Glass Factory Shop” har museet introducerat ett nytt sortiment prisvärt 

bruksglas från olika studioglaskonstnärer. Samtidigt öppnades också ”The Glass 

Factory Gallery” med konstglas som marknadsförs via nätet. Möjligheterna för 

konstglasförsäljningen ökar dessutom genom att glaskonstnären Peter Hermansson har 

öppnat sin ateljé i Boda som har en upparbetat kundkrets som regelbundet besöker 

konstnären och museets Gallery. 

 

 

 

10.  Regionala och statliga bidrag 

The Glass Factory har fått bidrag från Kulturrådet (220.000.-), Regionförbundet (40.000 för 

Frigger Tactics och 60.000.- för Glaspedagogikprojektet) samt från Skola och kultur  

(40.000.-). 

 

11. Besökare 

The Glass Factory har haft 24 120 besökare varav barn 2 057 under perioden 20120101 – 

20121231. Under 2012 upplevde The Glass Factory en stark ökning av tyska besökare. 

 

 

12. Nedslag i media 

The Glass Factory har haft ett väldigt bra genomslag i både den regionala och nationella och 

internationella pressen:  

 

 

   nedslag 

DN   3  

FORM   5 

Tv-inslag   8  

Radio   7  

Östran 

Barometern   80-tal  

Smålandsposten  10 

Emmaboda Tidning  9 

Nybro Tidning  20-tal 

Heminrednings- 

Tidningar   

(Residency, Hus +Hem, 

Antikvärlden , Gods och Gårdar 30-tal  

 

SP, Blekinge tidning  4  

International Designscout  3 

Tysk Riksteve  4 
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13. Artikelserie ”The Glass Factorys Familyalbum” i Emmaboda tidning 

Museet Dokumentationsansvarig Emma Karlsson tillgängliggör pappersarkivets material som 

foton, brev och ritning genom att skriva en artikelserie i Emmaboda tidningen som belyser 

olika aspekter om hur glas och glastillverkning har påverkat regionen livet av regionens 

befolkning. 

 

14. Internationellt samarbete med American-Swedish Institute i Minneapolis och Nordic 

Heritage Center i Seattle 

Under 2012 har The Glass Factory arbetat med att producera vandringsutställningen ”Pull, 

twist, blow – revolution in Swedish Glass” som kommer först visas på ASI i Minneapoils 

under sommaren 2013 för att sedan vandra vidare till Seattle. Museichef är dessutom inbjuden 

att delta i ett seminarium i samarbete med The American Crafts Council i oktober 2013. 

 

15. The Glass Factory deltar på European Glass Context 2012 

Under hösten 2011 blev The Glass Factory – Glasmuseet i Boda utnämnd till att vara den 

ansvariga nationella institution som representerar Sverige på European Glass Context 2012, 

den största europeiska tilldragelsen inom glas som finns idag. 

 

16. The Glass Factory bjuds in av Hans Majestet Konungen 

I november 2012 har The Glass Factory/Museichefen bjudits in till Sverigemiddagen av 

Hovet I Stockholm. Det bjöds in representanter från institutioner och företag som 

framgångrikt hade arbetat på ett nytt och innovativt sätt. Denna hedersbeteckning för The 

Glass Factorys visar att museets verksamhet är väldigt uppskattad nationellt.  

 

17. Ökat samarbete med Konstfackskolan i Stockholm 

Under år 2012 har museet ökat sitt samarbete med Konstfackskolan. Museichefen har 

undervisat Konstfackseleverna som under 2013 också kommer att ha sin examensutställning 

på The Glass Factory i Boda. 

 

18. Ökat samarbete med Emigrantinstitutet i Växjö med fokus på glasnäringen 

Under år 2012 har The Glass Factory påbörjat ett ökat samarbete med Emigrantinstitutet i 

Växjö som är intresserade att ha ett säte i Boda. Fokus på Emigrantinstitutets verksamhet i 

Boda blir invandringen och utvandringen inom glasnäringen. 

 

19. Ökat samarbete med Glasakademin, Cirkus i Glasriket, Konstkonsulenten i Kalmar 

län 

Under år 2012 har museet även inlett samtal med Glasakademin, Cirkus i Glasriket och 

Konstkonsulenten i Kalmar län som alla vill ha ett säte i Boda, vilket också hjälpa museet för 

att nå målet av ett framtida regionalt ansvar och regionala verksamhetsbidrag. 

 

20. Ökat samarbete med Pukebergsområdet för ett nytt framtida cluster inom det nya 

Glasriket 

Under 2012 har The Glass Factory arbetat med att lägga en  infrastruktur för att öka 

samarbetet mellan museet i Boda och Pukebergsområdets verksamheter (Designarkivet, 

Riksglasskolan, Linnéuniversitetets glasdesignutbildning, Glasrikets skatter mm). De första 

möten kring ett framtida samarbetskontrakt har tagits och de första möten påbörjats i början 

av år 2013. 
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21. Utveckling av hemsidan 

Hemsidan uppdateras under 2012 med en engelskspråkig version så att internationella turister 

har möjlighet att hitta rätt information de söker via nätet och planlägger nästa års semester. 

Det pågår dessutom ett arbete med olika samarbetspartners för att öka länkarna på hemsidan 

för att öka sannolikheten att personer ur målgrupperna hittar information om verksamheten. 

 

 

22. Bodagruppen, produktion av folder och hemsida för Boda glasbruk 

Under september 2011 har det skapats en Bodagrupp som är en arbetsgrupp där alla lokala 

näringslivsidkare och andra aktörer är med för att samarbeta och att gemensamt marknadsföra 

Boda glasbruk som helhet och varje enskild verksamhet. Deltagarna är personal från The 

Glass Factory och OPEN, Luffarmuseet, Samhällsföreningen, Boda värdshus, Röda stugan, 

Vandrarhemmet och Lars Larsson. I de olika paketen som The Glass Factory har skapat ingår 

samtliga näringslivsidkare i Boda vad det gäller mat, kaffe och övernattning. I samarbete med 

Luffarmuseet erbjuder The Glass Factory dessutom olika paket för bussresenärer som vill se 

båda museer. 

 

Till säsongen 2012 har gruppen skapat en digital portal / hemsida där alla verksamheter 

presenteras med sina öppettider och en kort verksamhetsbeskrivning. Till glashelgen 2012 

(28-29/4) produceras det dessutom en gemensam folder där alla aktörer presenteras med sina 

verksamheter och öppettider. 

 

 

 

23. Utveckling och framtida mål 

 Regionala och statliga bidrag 

The Glass Factory har ansökt om ett länsuppdrag och anges i regionens nya kulturplan 

som ett av Regionförbundets viktigaste fokusområden. Genom sin starka profil och ett 

kulturarv som har stor nationell betydelse har The Glass Factory goda möjligheter att 

till olika bidrag, som skulle underlätta kommunens ekonomiska åtaganden. För detta 

är det viktigt med ett gemensamt politiskt arbete och en fokus på verksamhetens 

styrkor. 

 

 Lokal och regional utvecklingsfaktor 

Genom museets samarbete med annat näringsliv, framförallt Designhouse Stockholm, 

samarbeten med regionens skolor samt internationella samarbeten / utbyten och 

samarbeten med olika design- och glasutbildningar kommer regionen påverkas och 

utvecklas. 

 

24. Strategiska lösningar och utvecklingsmetoder 2013 

 

24.1 Marknadsföring 

 

 Praktikplats 

The Glass Factory utvecklar samarbeten t.ex inom marknadsföring med t.ex 

Linnéuniversitetet, som har bl.a utbildningar inom ekonomi, turism, kulturledning 

samt kommunikationsvetenskap. Att erbjuda en praktikplats med möjlighet att göra 

sitt examensarbete (t.ex en app för glasmuseet) i samarbete med museet är ett sätt att 

främja de regionala kompetenser och därmed blir en angelägenhet för regionen. 
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 Personlig kontakt till viktiga skribenter 

För att kunna visa museets attraktiva utställnings- och programverksamhet är det 

viktigt att aktivt ta personlig kontakt med viktiga nationella skribenter inom design-

konsthantverksfältet.  

 

 Marknadsföringsresa för journalister från nationella tidskrifter/tidningar 

 

 

 

25. Metoder för att utveckla varumärket ytterligare 

 

 Fortsatt kontinuerlig dialog med regionens invånare 

Aktivering av besökaren är en del av The Glass Factory´s vision (att skapa samverkan 

i regionen). Just nu skriver The Glass Factory en pågående artikelserie i Emmaboda 

Tidning där museet publicerar historiska bilder och berättar historien kring dessa. 

Reaktionerna har varit väldigt positiva och många från regionen hör av sig och lämnat 

sina minnen. 

 

Museets arbete med olika av regionens aktörer för att visa de fantastiska glasskatterna 

som finns i Glasrikebefolkningen samlingar, Theglassfactory@home var väldigt 

framgångsrika. Även de fyra berättarkaféer som arrangerades i samband med 

utställningen har engagerat ett stort antal människor från hela regionen och har 

fungerat som ett forum mellan regionens aktörer (t.ex de olika bruken) och främjat 

samarbetet mellan dem. 

 

 Utveckling av Barnens Glass Factory under hösten 2013 

Under hösten 2013 kommer Barnens Glass Factory utvecklas av museets pedagog. 

Inom ram för Glaspedagogikprojektet kommer det att byggas en ny internaktiv 

basutställning för barn där man kan använda sina olika sinnen och känna och lukta och 

lyssna sig fram. Utställningen kommer att utformas i samarbete med skolorna. 

Dessutom kommer den nya ateljén inredas under hösten. 

 

På hemsidan kommer museet dessutom att skapa ett Barnens Glass Factory. Här kan 

man låta besökaren på museet designa sitt eget glas (t.ex genom teckning eller lera), 

varefter det fotograferas och läggs upp på hemsidan. På så sätt kan barnen vara del av 

utställningsverksamheten och få känna på att vara designer samt få uppmärksamhet för 

sitt alster. Detta kan även locka föräldrar att besöka sidan varpå de kan få information 

om verksamhetens andra aktiviteter. 

 

Slutligen kan man välja ut ett av alternativen och låta glasblåsarna få tillverka ett 

exemplar. Här finns det även möjlighet till viral spridning
5
. 

 

 Tävling 

Under år 2013 skapar The Glass Factory tävlingar genom att lägga upp bilder med en 

tillhörande fråga på hemsida eller facebookgrupp, där publiken får gissa konstnären 

eller bruket eller berätta sin historia kring bilden mm. Detta skapa en dialog med eller 

mellan besökare, samt är en kunskapsgenererande aktivitet. Eventuellt kan man införa 

                                                 
5
 Dobele, Angela, David Toleman and Michael Beverland (2005): Controlled infection! Spreading the brand 

message through viral marketing, Business Horizons, vol. 48, s. 143-149 

mailto:Theglassfactory@home
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ett pris till det första rätta svaret, t.ex gratis inträde till museet samt 10% rabatt i 

museishopen. Rabatterade priser samt tävlingar är ofta två strategier som är 

lyckosamma för att generera uppmärksamhet och försäljning. 

 

 

 Fortsatt samarbete med glas- och designutbildningar 

The Glass Factory har idag ett samarbete med Beckmans, Linnéuniversitetet och 

Konstfack i Stockholm, glasskolorna i Orrefors och Kosta samt Pilchuck. Ett 

samarbete med olika utbildningar inom design och glas främjar och stärker The Glass 

Factorys varumärke regionalt och nationellt. 

 

 Höstsalong för glaskonstnärer i regionen 

The Glass Factory planerar att anordna en höstsalong för alla glaskonstnärer och 

glasformgivare i regionen. 

 

 

 Groupons 

Groupons (Group-Coupongs)
6
 är en strategi, där man erbjuder rabatterade 

dagsgällande presentkort via internetplattformer. Fördelen med denna strategi är att 

det inte är någon extra kostnad för marknadsföringen. Exempelvis i The Glass 

Factory´s fall blir priset för en visning 300.- istället för 600.-, där sedan 

grouponplattformen tar en avgift för försäljningen, ofta 50%. Då man via medlemskap 

på plattformen kan avgränsa området från vilket man vill ta emot rabatter (se Kalmar) 

är det ett sätt att effektivisera marknadsföringen. Detta kan vara en möjlig framtida 

strategi för att nå grupper som är tveksamma till ett besök, men kan göra 

överväganden om priset är rabatterat. 

 

 Ökning av evenemang i glashyttan 

Glashyttan i Boda är en väldigt viktig aktör för The Glass Factorys verksamhet. Det är 

viktigt att öka det intäktsbaserade samarbetet (glasshower, workshops mm) med den 

nya aktören. Därigenom ökar både aktörens och The Glass Factorys lönsamhet. 

 

 

 Hyttsill i glashyttan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 www.goupong.se  

http://www.goupong.se/
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26. Avslutning 

Målsättningen för 2012, att Målet för år 2012 var att med anställd personal av fyra personer 

planera, marknadsföra och genomföra årets kvalitetssäkrade utställningar, hemsida, program, 

museibutik samt planering av höstprogram och utställningar har nåtts. Verksamhetens fokus 

har legat att implementering, både regionalt, nationellt och internationellt. Målet av 20.000 

besökare per år har nåtts. 

 

Glasmuseet har dessutom nått målet med att utveckla olika internationella samarbeten samt 

göra museet känd som nationell institution för det svenska glaset. The Glass Factory blev 

dessutom den svenska institution som fick representera Sverige i arbetet med European Glass 

Context 2012. De internationella samarbetena har dessutom lett till varierande internationella 

samarbeten 2012 med bl. a Tacoma Museum of Glass och med ”The American-Swedish 

Institute”.  

 

Samtidigt har glasmuseet under 2012 också format sin roll som forum i Glasriket där alla 

aktörer kan träffas och samverkar kring viktiga frågor som berör Glasriket och glaset. Detta 

har märkts i arbetet med utställningen The Glass Factory @ home och dess olika  

berättarkaféer under våren 2012. 

 

The Glass Factory har dessutom initierat Glaspedagogikprojektet, som är ett pilotprojekt i 

samarbete med Emmaboda kommuns Bjurbäcksskolan för att skapa en ny metod och 

plattform för glas i den framtida läroplanen. Ett nationellt erkännande för sin verksamhet och 

projektet har museet fått genom stöd av Kulturrådet i Stockholm. 

 

Med hjälp av en mycket utåtriktad verksamhet med olika paketlösningar som riktar sig mot 

målgrupper som barnfamiljer, bussresenärer och en glasintresserad allmänhet, pedagogiska 

program och ett ökat samarbete med skolorna samt ett ökat samarbete med Designhouse 

Stockholm och näringslivet kring större events och evenemang, finns det dessutom möjlighet 

att öka besöksantalet ännu mer och få in bidrag från olika sponsorer.  

 

Genom ett starkt, professionellt och gemensamt politiskt arbete finns det dessutom möjlighet 

att få statusen som regional institution med ett länsuppdrag och regionalt och statligt 

verksamhetsbidrag.  
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