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1. Målbeskrivning  
 
Målet för år 2016 var att med anställd personal att 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 samt ökning av besökare bl.a genom utveckling av bussresor, 
företagsevents och andra besökspaket. 
 
I samband med Glasrikets strukturomvandling och regionens omvandling från industriregion 
till kunskapsregion var det ett viktigt mål för The Glass Factory att få ett regionalt uppdrag av 
regionen.  Detta mål har nåtts under 2016 
 
 

2. Utställningar och program 
 

The Glass Factorys utställningsverksamhet har under år 2016 präglats av hög kvalitet genom 
nationella och internationella samarbeten med Nationalmuseum och Millesgården i 
Stockholm samt Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 
 
Programverksamheten har riktat sig till en regional, nationell och internationell målgrupp med 
speciellt fokus på barnverksamhet med barn, unga och familjer som målgrupp. Detta har 
medfört en ökning av barn och unga bland besökarna. 
 
Både utställningar och program har fokuserat på Glasrikets samlingar, innovation, hållbarhet, 
forskning och affärsutveckling inom glas. 
 
Genomförda utställningar under 2016 
 

• 6/2-22/5 Crystal Collections ”Go Gullaskruf ”, en utställning ur en privat samling 
med hundratals föremål ur Gullaskrufs glasbruks historia. I samarbete med 
Designarkivet. 

 
• 13/2-6/3 ”Dreamteam”, en utställning med glas från fyra olika glasteam, verksamma 

i Glasriket: Morgan Persson, Markus Emilsson, Dan Clausen, Lars Skulberg, Hanna 
Hansdotter, Erika Kristofersson Bredberg, Simon Kashmir Holm, Lars Sörensen, Maja 
Cunningham. 

 
• 12/3-17/4 2016 ” Dialogues with light and colour”, den portugisiska konstnären 

Teresa Almeida visade sitt fluorescerande glas där vetenskap och konst möts. 
 

• 23/4-5/6 ”Jag-Du-Vi-Dom”, konstnären Olle Brozén visade sina arbeten, gjorda i The 
Glass Factory Hot Shop. 
 
 

• 11/6-28/8 Konstfacks examensutställning, studenterna från Konstfackskolan i 
Stockholm visade sina examensarbeten. Riksglasskolans avgångsutställning, 
glasskolans studenter visade sina examensarbeten. 

 
• 11/6 BOOM, den kvinnoseparatistiska glasgruppen BOOM, bestående av Sara 

Lundkvist, Matilda Kästel, Nina Westman, Erika Kristofersson Bredberg och Ammy 



Olofsson, visade sin utställning med verk som gruppen har experimenterat fram i 
hyttan. 
 

• 18/6-4/9 Crystal Collections ”Johansfors Revisited”, en utställning med glas ur 
museets samlingar från Johansfors glasbruk, ett samarbete med föreningar i 
Johansfors. 

 
• 3/9-25/9 Massa i rörelse, Konstnärerna Ingela Johansson, Johanna Gustavsson Fürst, 

Eva Arnqvist, Åsa Jungnelius, Malin Pettersson Öberg och Caroline Mårtensson har 
undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen. 

 
• 3/9-25/9 ”Traces”, museet visade föremål och minnen från Glasriketregionen ur 

museets arkiv. 
 

• 24/9-8/1 2017 Crystal Collection ”Sketching Skruf”, en utställning med hittills 
okända föremål från Skruf Glasbruk, i samarbete med Skrufs glasbruk, och Ljuders 
hembygdsförening. 

 
• 1/10-30/10 ”Time Pieces” den holländske designern Mark Sturkenboom arbetar med 

begreppet tid. Han visade sina ”väntande objekt”, i vilka han kombinerar glas med 
olika material. 

 
• 5/11-4/12 ”Graalen, den heliga” det stora graaljubileet! Museet firade 

graalteknikens jubileum som fyller 100 år. Utställningen visade både historiska och 
samtida graalar från konstnärer som Simon Gate, Edward Hald, Knut Bergkvist, 
Micke Johansson, Peter Hermansson, Morgan Persson, Astrid Gate, Ulla-Carin 
Bergqvist och Wilke Adolfsson. 

 
• 10/12-29/1 2017 ”Becoming light”, den amerikanske neonkonstnären Patrick 

Collentine visade sina neonobjekt. 
 
Genomförda program under 2016 
 

• 5/3 Finissage Dreamteam Demo i hyttan och auktion av glas. 
 

• 12/3 Föredrag av konstnären Teresa Almeida. 
 

• 19/3 Glasdemo i hyttan ”TGF-VIDA”, Robert Burch och Björn Friborg 
experimenterade utifrån Ulrica Hydman Valliens idéer kring väsen i en rotvälta, i 
samarbete med VIDA Museum. 

 
• 2/4 Berättarkafé, ”Gullaskrufgodingar”, privatpersoner visade foton från 

Gullaskrufs Glasbruk. 
. 

• 22/4 Glasshow ”Girlpower and Glassblowing”, Glasstudion Big Pink med 
konstnärerna Jennie Olofsson, Marte Kartfjord, Matilda Kästel, Monica Alvestad 
Amundsen visade muskler i glasshowen ”Girlpower and Glassblowing”. 

 



• 23/4 Demo i glashyttan, konstnären Olle Brozén visade arbetet med sina nya 
skulpturer. 

• 23/4 ”Skulptural magi”, demo i glashyttan, konstnären Amy Krüger visade 
skulptering av glas i hyttan.  

 
• 23/4 Glasauktion ”The Glass Factory Market”, en glasauktion med det bästa inom 

samtida glas, i samarbete med Glasriket AB. 
 

• 14/5 Berättarkafé ”Framtida marknader för glas - hur kan vi utveckla framtidens 
handel med glas?” Deltagare: Martin Robertsson, Målerås glasbruk, Bengt 
Johannisson, professor i entreprenörskap, Linnéuniversitetet, Börje Pihlqvist, Dick 
Söderlund, Konst- och bruksglasföreningen, mfl. 

 
• 18/6 ”Phoenix”, Cirkus Performance, Circus Glass Royale. Hyttkonsert, 

Johansforsoktetten ger konsert. 
 

• 3/9 Bodadagen med vandring, fotboll, musik, hyttsill, i samband med projektet 
Massa i rörelse arrangerade The Glass Factory Bodadagen: Expedition Boda, upptäck 
Boda tillsammans med samhällsföreningen, konstnären Markus Vallien, konstnären 
Malin Lobell, konstnären Caroline Mårtensson m.fl.;Fotbollsmatch! Fotbollsmatch på 
Bodavallen. Spektakel, ballonger, musik av Kosta Musikkår och fika; Makalös 
hyttsill! Mat från Mellanöstern serverades direkt från kolgrillen och glashyttans 
värme. I samarbete med samhällsföreningen och asylboendet i Boda glasbruk. 

 
• 4/9 ”I arkiv och hytta”, konstnären Malin Pettersson Öberg mötte formgivaren 

Monica Backström, Bodil Petersson, Linnéuniversitetet och Emma Karlsson i ett 
samtal om form, föränderlighet och kulturarv. 

 
• 8/10 ”Sketching Skruf ” Temadag med hyttdemo i samverkan med Skruf Glasbruk, 

Berättarkafé, Börje Åkerblom, Birger Johansson, Kent Elm m.fl. 
 

• 5/11 ”Graalen, den heliga” Temadag med Graaldemo i hyttan med Astrid Gate, 
Wilke Adolfsson mfl, Berättarkafé, om graalteknikens uppkomst och innovation, 
Börje Åkerblom, Morgan Persson, Peter Hermansson, Nils Bergqvist m.fl. 

 
• 19/11 Seminarium, Den perfekta produkten - ett samtal om produktion och arbete. 

 
• 2/12 Matchmakingmässa för designers och företag. 

 
• 3/12 Berättarkafé ”Shaping the future”, om framtidens produktutveckling inom 

glas, Ludvig Löfgren, Ann-Christin Bayard, Linnéuniversitet, Ann-Christine 
Torgnysson, näringslivsutvecklare. 

 
• 10/12 Föredrag ”Becoming light”, neonkonstnären Patrick Collentine, berättade om 

sitt konstnärskap. 
 
 
 
 



Program för barn och unga under sommaren 
 

• 29/6 och 1/7 Lilla glasfabriken, prova på glasteknikerna blåsning, gjutning, 
gravering, glasmålning och fusing. Med ett spännande tema utforskade glaset som 
material, glasets historia och skapar egna föremål. 

 
• 4/7 - 14/8 Sommarverkstad Öppen ateljé för barn och unga.  

 
• 4/7 - 14/8 Öppen hytta, Glasblåsning för barn och unga. 

 
• 29/7 Stora Glasfabriken Sommarkurs för barn och unga. Från skiss till färdigt 

föremål i glashyttan. 
 
Utveckling av publika program, skapande skola verksamhet och företagsevents 
Under 2016 har The Glass Factory påbörjat arbetet med att vidareutveckla sina publika 
program samt Skapande Skola-verksamhet som nu ingår som en återkommande aktivitet i 
museets verksamhet. Museet finns nu också med i Kulturbus-gruppen samt ingår i deras 
hemsida, där alla regionala institutioner finns representerade. 
 
Museet har dessutom vidareutvecklat sina företagsevents och inlett till fler samarbeten med 
Liljas bil, EON, AGA samt Rejlers och erbjudit företagspaket för deras anställda och kunder 
som företagen köper ett visst antal av per år. 
 

3. Besökare 

Inom upplevelsesegmentet har The Glass Factory fått en ökning av besökare. Genom museet 
dörrar inklusive museets glasförsäljning har det gått 55.844 besökare, varav 26.585 betalande 
samt 6106 barn och unga. 
 
Tyska, holländska och danska besökare har ökat samt besökare från storstäderna som till 
exempel Stockholm. Även besök av barnfamiljer har ökat, se statistikdokument. 

 

4. Phytoremideringsparken och utemiljö 

I samband med The Glass Heap Challenge arrangerade The Glass Factory i samverkan med 
Linnéuniversitetet en konferens kring Phytoremideringsmetoden där man med hjälp av olika 
växter extraherar giftiga ämnen ur marken. Landskapsarkitekten Fredrik Hellströms förslag på 
en demopark för The Glass Factory presenterades och diskuterades tillsammans med olika 
forskare och företag. 

Under 2016 har näringslivsutvecklaren Ann-Christin Torgnysson och Åsa Albertsson utrett 
fortsättningen för att bygga parken i Boda glasbruk genom att utreda en möjlig utformning 
samt kostnad. Olika företag har getts uppdrag att utreda frågan av Åsa Albertsson. 

För att testa växterna, gestaltades det under sommaren 2016 en del av framsidan av museet 
med växterna, även detta förslag, ritat av Fredrik Hellström. 

 



 
5. Ökad samverkan mellan The Glass Factory och kompetenscentrum Pukeberg 

 
Mot bakgrund av Glasriketrapporten har The Glass Factory och Emmaboda kommun inlett ett 
samarbete med Nybro kommun och det framtida kompetenscentrum Pukeberg. Det arbetas 
fram en långsiktig strategi för att utveckla och stärka de olika platsernas profiler inom konst 
och design: utbildning/forskning (kompetenscentrum Pukeberg) och museal/experimentell 
verksamhet (TGF) och samverka kring undervisning, utställningar, projektverksamhet, 
samlingar och arkiv. Ett samverkanskontrakt har undertecknats av representanter för Nybro 
och Emmaboda kommun. 
 
Under 2016 har ett samarbete med Linnéuniversitetets Glasdesignutbildning utvecklats, både 
vad det gäller samverkansprojekt t.ex GAS-projektet och sälj av tjänster, där 
Linnéuniversitetet hyr in museichefen och glasmästaren. Det har dessutom planerats olika 
utställningar och program som The Glass Factory och Pukebergsområdet kommer att 
samverka kring t.ex utställningen ”Lights on” som öppnar den 25/2 2017. 
 
 

6. European Glass Context 2016 och Libensky-priset 
 
Under år 2016 har det inletts ett samarbete med Designhögskolan i Danmark om samverkan 
kring European Glass Context som är Europas största glasbiennal med flera omfattande 
utställningar, seminarier, workshops mm. Museichefen var inbjudan som ansvarig curator för 
den skandinaviska delen, som ska genomföras i maj och september 2016.  
 
Museichefen var dessutom inbjuden att delta i ett samarbete kring det tjeckiska Libensky-
priset. Båda internationella samarbeten är internationella erkännanden av The Glass Factorys 
internationellt kvalitetssäkrade verksamhet. 
 
 

7. Regionala och statliga bidrag, projekt 
 

Under år 2016 har The Glass Factory sökt och fått beviljat bidrag för projektet ” PIE 
(Participation, Interaction, Experience – utveckling av en hållbar affärsmodell för The Glass 
Factory och glashyttan som regional tillväxtfaktor), 500.000.- från Regionförbundet Kalmar 
län, samt till projektet Boda AiR, 300.000.- från Kulturrådet och 30.000.- från 
Regionförbundet Kalmar län. 
 

8. Projekt 

1. (PIE) Participation, Interaction, Experience – utveckling av en hållbar affärsmodell för 
The Glass Factory och glashyttan som regional tillväxtfaktor 

The Glass Factory har under år 2016 slutrapporterat projektet PIE. Inom projektet har det 
utvecklats olika format för upplevelsebaserad shopping samt omformningen av museibutiken. 
Det har skapats en ny hemsida och ett digitalt nyhetsbrev samt marknadsföringsmaterial. 
Samverkan med företagen genom matchmaking och produktutvecklingen har främjats genom 
olika format och ett tiontal nya kunder (mindre företag som t.ex Baltic produtcts, Amy Krüger 
mfl.) har värvats. 
 



2. Projekt ”Boda AiR” 2015-2016 

Projektet har nått sitt syfte och sina mål genom att utveckla sex olika residens-program i 
samverkan med olika partners som finns tillgängliga att söka på The Glass Factorys nya 
hemsida from 3/3 2017. 
 
The Glass Factorys Residens-program 
On display, visiting curator-residens, Residens-formatet är en arbetsvistelse med syftet att i 
samarbete med olika partners curera en glasutställning på The Glass Factory för att främja nya 
vägar och utställningssätt inom utställningsformat som berör konsthantverk och speciellt glas. 
Kan sökas var annat år, längd 4-6 veckor, vissa av dessa program är profilerade; Finansering: 
projekt och sponsring av partners. 
 
AREA, Produktionsbaserad residens (olika teman, samverkan med regionala företag, nya 
businessmodeller): Arbetsvistelse (metod). Residens-formatet är en arbetsvistelse med syftet 
att praktiskt förverkliga en idé eller ett projekt. The Glass Factory erbjuder infrastruktur, 
material och/eller expertkunskap. Residens-programmet ska kunna erbjuda nya modeller för 
utveckling av kunskap och förståelse inom konst och samhällsfrågor. I residens-programmet 
ingår en kontakt med kreativa affärsverksamheter som ger konstnärerna i uppgift att utveckla 
eller förändra produkter på ett kreativt sätt. Konstnären kan bjudas in till icke-konstrelaterade 
företag för att ge ett annat perspektiv på arbetet, produkter och produktion mm. 

 
Målet med residens-formatet är att främja återuppbyggande i en region av social förändring. 
Residens-formatet ska öka kontakten mellan det regionala näringslivet och kreativa nationella 
och internationella konstnärer för att stimulera nya vägar inom affärsverksamhet och skapa 
regional tillväxt. 

 
The Glass Factory använder deltagande-metoden (ex VA) där konstnären får tillgång till 
museipersonalen och museet samt utbyten med olika företag t.ex samverkan med National 
Glass Center, Northlands, Kalmar konstmuseum; 6-8 veckor, hyttid 2 veckor; kan sökas varje 
år; Finansering: deltagande företag. 
 
REX, Research and experiment, produktionsbaserad konstområdesövergripande residens: 
Arbestvistelse (profil, interdisciplinär). Residens-formatet är en arbetsvistelse med syftet att 
skapa interdisciplinära möten mellan glas och olika forskningsområden. Här möts konstnärer 
och utövare som arbetar med olika discipliner och olika medier. I residens-programmet finns 
det möjlighet att samverka med partner i andra sektorer, utanför konstvärlden, t.ex kemi, 
teknik mm. 4 veckor, hyttid 2 veckor; kan sökas var annat år; Finansering: sponsring av 
partners. 
 
Campus Factory, Produktionsbaserad residens i samverkan med högskolor och universitet. 
Residens-formatet är produktionsbaserade arbetsvisteler i samarbete med högskolor och 
universitet: Konstfack, Beckmans, Linnéuniversitet, KHIO, ArtEz. ev. vandringsutställning, 
olika gästlärare som t.e x Bertil Vallien mm; Fyra veckor, hyttid 2 veckor; varje år; 
Finansering: universitet och högskolor, bl.a Konstfack. 
 
Collab, Produktionsbaserad residens i samverkan med andra residens-program. Residens-
formatet är en arbetsvistelse i samarbete med bl.a IASPIS för att ge konstnärer möjlighet att 
på plats arbeta med ett specifikt material och hitta nya vägar att arbeta med sitt konstnärskap. 
TGF blir produktionsplats men också urval av konstnärer i samarbete med IASPIS, dessutom 



inom ram för internationella samverkansprojekt; Fyra veckor, hyttid 2 veckor; varje år; 
Finansering: IASPIS och projektmedel. 
 
Kickstarter, Stipendium för lovande student. Formatet är ett arbetsstipendium för en 
examinerad student inom formområdet som på ett innovativt sätt arbetar med glas som 
material. Finansering: Sponsring av företag t.ex DHS; varje år; 

 
För mer info om alla aktiviteter se bifogat slutrapport. 
 

3. ”Hej”, ett integrationsprojekt 

Integrationsprojektet ”Hej” som The Glass Factory har genomfört under 2016 fokuserade på 
integration och språk med olika aktiviteter som språkkaféer, workshops etc, som främjar 
integration genom språk. Där arbetade The Glass Factory bl.a med makers-space-metoden där 
det producerades olika språktecken i neon som under december 2016 ställs ut på The Glass 
Factory. Projektet har nått målet att främja integrationen genom en ökad kontakt mellan 
nyanlända och t.ex befolkningen i Boda och samhällsföreningen. Museet planerar att ansöka 
om fortsatta medel från Emmaboda kommun för att utveckla projektet. 
 

4. Samverkan med Kalmar slott 
Under år 2016 har The Glass Factory genomfört ett framgångsrikt samarbete med Kalmar 
Slott. The Glass Factory har co-producerat vandringsutställningen ”Ten ways with Swedish 
Glass”. I samarbetet ingick även en riktad marknadsföring bl.a ett specialkort för regionala 
institutioner, där The Glass Factory fick vara med utan att vara en regional institution (det 
beskedet kom först efter sommaren). Samverkan har gett goda resultat och har lett till en 
ökning av besök av familjer på The Glass Factory. 
 

5. Scandinavian Glass starting all over/Handmade 

Projektet ”Scandinavian Glass Starting all over” har initierats 2016 och är ett 
samarbetsprojekt där The Glass Factory samverkar med Danmarks glasmuseum i Ebeltoft, 
Finlands glasmuseum i Riihimäki samt S12 i Norge. I samarbete med partnerna har det sökts 
och beviljats medel från Nordiska kulturfondens specialprogram ”Handmade”, 850.000.- Dk 
samt de olika ländernas Regionförbund mm. 
 
Projektet utgår från placemaking-metoden där glascentra och museer blir inkubatorer för 
utveckling av glaset inom formområdet samt hitta nya businessmodeller för utövare och 
företag. Projektet har introducerats på Danish Design Week. 
 

6. New Glass 2.0  

Projektet ”New Glass 2.0” är en fortsättning av förstudien ”New Glass” där The Glass Factory 
undersökte möjligheten att matchmaka designers och företag genom olika production-
workshop-modeller, där det producerades prototyper. Förstudien genomfördes i samarbete 
med Glasriketuppdraget, Tillväxtverket, Regionförbundet Kalmar län samt Emmaboda och 
Nybro kommun och visade mycket framgångsrika resultat där några av prototyperna kom i 
produktion i regionen. ”New Glass 2.0” som har initieras 2016 av The Glass Factory och 
Emmaboda kommuns näringslivsenhet bygger på en fortsättning av denna framgångrika 
businessmodell och finansieras under 2017 och 2018 av Leader, Tillväxtverket, 
Regionförbundet Kalmar län samt Emmaboda kommun, Karlskrona kommun och Nybro mm. 



 
 

7. Glass Tech 

Under 2017 planerar The Glass Factory att söka utvecklingsmedel från Kulturrådet mfl för att 
utveckla arbetet med det innovativa, interaktiva smart glass. Projektet är ett samarbetsprojekt 
med konstnärer, designers och olika universitet bl.a Linnéuniversitet, Malmö Universitet, 
Roskilde Universitet, Glafo mfl. 
 
 

8. Produktion av vandringsutställningen ”Walk the line” 

Under 2016 har det initierats ett samarbete med Dunkers Kulturhus. 2017 kommer The Glass 
Factory producerar vandringsutställningen ”Walk the line” om innovativt svenskt glas med 
scenografisk gestaltning. Samarbetspartnern är Dunkers kulturhus i Helsingborg. Deltagande 
konstnärer: Ingalena Klenell, Karl-Magnus Nilsson, Nina Westman, Fredrik Nielsen, Birgitta 
Ahlin, Sirkka Lehtonen, Ditte Johansson, Terese William Waenerlund, Åsa Jungnelius, 
 

9. Glasriketuppdraget och Glasriket arkiv och samlingar 

Inom ram för Glasriketuppdraget har det startats ett projekt om Glasrikets arkiv och samlingar 
i samarbete med Designarkivet, Kulturparken Småland, Linnéuniversitetet samt 
Regionförbunden i Kalmar län och Kronobergs län för att skapa en nationell innovativ 
plattform för glas i Sverige med ett nationellt uppdrag. Den 3/3 har ansökan lagts fram till 
representanter från Närings-Kultur- och utbildningsdepartementet. 
 

10. Regionalt uppdrag 
 

Under 2016 kom det positiva beskedet att The Glass Factory tilldelas ett regionalt uppdrag av 
Landstinget och verksamhetsmedel med 400.000.- per år som ska täcka MU-avtalet (arvode 
till utställare). 
 
Under slutet av maj 2016 har uppdragets utformning och inriktning diskuterats samt ett 
framtida statligt samarbete. Under hösten 2016 har det skrivits en överenskommelse mellan 
Landstinget och Emmaboda kommun om The Glass Factorys regionala uppdrag med fokus på 
innovation, entreprenörskap och utvecklingsfrågor . 
 
Under 2016 har Landstinget även äskat statliga medel och mandat från Kulturrådet för The 
Glass Factory, vilket godkändes av Kulturrådet 2017. 
 
 
Maja Heuer 
The Glass Factory 
Storgatan 5 
360 65 Boda glasbruk 
Maja.heuer@emmaboda.se  
www.theglassfactory.se  
0046-(0)471-249220 

mailto:Maja.heuer@emmaboda.se
http://www.theglassfactory.se/

