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Ingemark, D. 1995. Glasblåsning - ett tidigt hantverk i Skandinavien? (Glass 
blowing—an early craft in Seandinavia?) Fornvännen 90, Stockholm. 

Until a few years ago the prevailing view was that production of blown glass was 
introduced to Seandinavia around 1550. It has also been suggested that there was 
earlier production, during the Iron Age and/orMedieval times. The recent redis
covery of a Medieval text from the Bridgettine convent at Vadstena has produced 
plausible evidence for glass production during this period. For the Iron Age, 
however, the problem remains unresolved. 

No evidence, in the form of furnaces, production debris etc, has been found, 
nor has chemical analysis been able to help with the provenance of the glass. All 
theories of production during this time have been based solely on the argument 
that the distribution pattern of certain vesseltypes, predominantly found in 
Seandinavia, reflects the production area. 

Therefore the author suggests that the problem be studied from a different 
angle—what were the prerequisites for glass-blowing, and was production possi
ble during this time? There must have been a märket for the produets; access to 
craftsmen, fuel and ram materials; and lastly a functioning distribution system. It is 
eeint luded that all these- requirements could have been fulfilled, and it is therefore 
possible that production could bave taken plate. However it remains unproven. 

Dominic Ingemark, Klassiska institutionen, Lund University, S-223 62 Lund, Sweden. 

Fram till ftir några är sedan var den allmänna 
meningen i säväl vetenskapliga verk som i 
översikter om den skandinaviska glasindustrins 
historia att de första glashyttorna anlades pä 
1550-talet i Danmark och Sverige och fiirst pä 
1750-talet i Norge. I denna artikel tänkte jag i 
korthet diskutera frågan huruvida det före
kommit en produktion av blåst glas i Skandina
vien även före 1550-talet, kanske redan under 
järnåldern. 

Tidigare har forskningen rörande glasbläs-
ningens införande i Skandinavien bedrivits 
frän två häll, dels av arkeologer, dels av kultur
geografer, historiker och konstvetare. Visserli
gen behandlar de samma problem men dä de 
har helt olika utgångspunkter, förutom tids
rummet, har de helt olika källmaterial och ve
tenskapssyn. Jag har därför valt att betrakta 
problemet ur en annan synvinkel än man tra
ditionellt gör. Istället fcir att forsöka fastställa 
om vissa typer skulle kunna vara av skandina

viskt ursprung, tänker jag se på om det över
huvudtaget fanns förutsättningar fiir en skan
dinavisk tillverkning av blåst glas under järnål
der och medeltid. 

Järnåldern (materialet) 

Det arkeologiska material inan har att tillgå är 
artefakter av olika slag. Några fasta fornläm
ningar i form av ugnskomplex eller dylikt, som 
med säkerhet kan hänföras till glasblåsning, har 
inte hittats. Dock finns ett fynd frän Hedeby vil
ket möjligen skulle kunna vara en ugn (Jan
kuhn 1956 s. 213). Ej heller ger de skriftliga käl
lorna oss någon information om huruvida glas 
tillverkats i Skandinavien under förhistorisk tid, 
vilket är föga förvånande med tanke pä hur litet 
skriftliga uppgifter vi överhuvudtaget har rö
rande förhållandena under järnåldern. 

Artefäktmaterialet är av olika slag (xh frän oli
ka fyndomständigheter. Dels finns gravmaterial, 
dels bosättnings- exh handdsplatsmaterial. En 
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vanlig uppfattning är att glas är i det närmaste 
ett oförstörbart och onedbrytbart ämne och att 
återanvändningen av materialet endast skett i 
mycket liten skala. Man brukar därför tillmäta 
glas en hög representativitet. Emellertid pekar 
det mesta pä att denna uppfattning varit felak
tig. En rad faktorer har bidragit till att merpar
ten av det ursprungliga antalet glaskärl aldrig 
kommer fram vid utgrävningar (Frank 1982, s. 
12-14; Näsman 1984, s. 21-26). Materialets ur
sprungliga omfattning var alltsä betydligt större. 
Näsman skriver: »Därmed inte sagt att glas stod 
pä var mans bord, men att de nog förekom 
längre ned i den sociala pyramiden än man nor
malt föreställer sig» (Näsman 1984, s. 21). 

Tolkning av materialet 

Debatten huruvida glas framställts i Skandina
vien redan under järnåldern är som sagt gam
mal. Den förhärskande åsikten har under läng 
tid varit att glas inte tillverkats i Skandinavien 
under denna period. Redan Kisa var av denna 
mening: »Zu dem kallen Himmel Skandinavi
ens ist niemals der Rauch einer antiken Glas-
hiitte emporgesteigen . . .» (Kisa 1908, s. 210). 
Samma uppfattning kommer till uttryck i de 
tvä viktigaste svenska översiktsverken över gla
sets historia (Seitz, 1933; Steenberg & Sim-
mingsköld 1958). 

Flera olika forskare har dock varit av motsatt 
uppfattning och hävdat att glastillverkning fö
rekommit under olika perioder av järnåldern 
(Straume 1987 och Jankuhn 1956 bl. a.). Grun
den till dessa hypoteser är som Näsman mycket 
riktigt påpekat, att vissa glastyper har sin hu
vudsakliga utbredning i Skandinavien, medan 
de saknas helt eller är fåtaliga pä kontinenten 
och de brittiska öarna (Näsman 1984, s. 34-35). 

Frågan är alltsä om man skall tolka det i 
Skandinavien funna materialet som: a) import, 
b) inhemsk produktion eller c) både som im
port och inhemsk produktion. Lundström dis
kuterar ingående detta problem i sin studie av 
glasmaterialet frän handelsplatsen Helgii, Sve
riges största »slutna» fynd av glas från förhisto
risk tid. Fcir detta fragmentariska material före
slär hon följande möjliga tolkningar: a) som 
import av hela kärl avsedda ftir vidareförsälj
ning, b) som import av hela kärl avsedda att 
användas pä orten, c) som produkter av in

hemsk tillverkning, d) som import av råmateri
al, i form av glasskärvor och e) som det syste
matiska återanvändandet av glas ftir pärlfram-
ställning (Lundström 1981, s. 19-20). 

Att glas importerats till Skandinavien under 
järnåldern torde stå bortom alla tvivel. Genom 
typologiska studier och studier av tillverknings
teknik har man kunnat konstatera att glas im
porterats från olika områden. (Se bl. a. Lund 
Hansen 1987, Lamm 1941, Näsman 1984.) De 
föremål och föremålstyper som med all säker
het importerats och vilkas produktionsort man 
känner till, är vanligen utförda i mer avancera
de tekniker och ofta av hög kvalitet. Föremåls-
typer utförda i enklare tekniker och av lägre 
kvalitet är i regel svårare att hänföra till ett visst 
produktionsområde. 

Ytterligare ett sätt att försöka ursprungsbe
stämma materialet är med hjälp av en metod 
som är en tillämpning av den ryske forskaren 
Besborodovs idéer. Kort uttryckt menar han föl
jande: om ett glas tillverkas av lokala råvaror 
kan det sägas vara en spegling av jordens kemis
ka sammansättning i detta omräde. 1 olika »bio-
geokemiska» områden varierar mineralsam
mansättningen och därmed innehållet av vissa 
spårämnen, exempelvis metaller. Pä detta sätt 
kan man bestämma tillverkningsområdet för ett 
glas (Besborodov & Zadneprovsky 1967, s. 42). 

Under förhistorisk tid har man emellertid 
sällan tillverkat glas av uteslutande lokalt mate
rial, utan har hämtat detta från olika håll, och 
ofta återanvänt glas (se t. ex. Price & Cool 
1991, s. 24), varför Besborodovs idéer är svära 
att tillämpa. Kemisk analys av glasmaterialet 
har visat sig viktig ftir diskussionen rörande ur
sprunget hos det i Skandinavien funna glasma
terialet. Vid en studie av två likartade glaskärls
typer, där den ena typen främst finns pä de 
brittiska öarna och den andra främst i Skandi
navien, kunde man genom kemisk analys kon
statera att de var av olika ursprung men tillhör
de samma kronologiska period. Vilket ur
sprung det rörde sig om kunde dock ej faststäl
las (Hunter & Sanderson 1982, s. 22). 

Fiir en betydande del av glaset kan man allt
sä inte fastställa om det härrörde frän Skandi
navien. För att ta reda pä om det kan ha fun
nits en glasproduktitin mäste vi alltsä angripa 
problemet från en annan vinkel, nämligen stu-
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dera vilka förutsättningar det fanns för en 
skandinavisk tillverkning av blåst glas under 
järnåldern. 

Förutsättningar för glasblåsning 
När man talar om vilka förutsättningar det 
fanns för en eventuell skandinavisk tillverkning 
av blåst glas under järnåldern, måste fem vikti
ga krav uppfyllas. Det första och viktigaste kra
vet är att det fanns avsättning for de inhemskt 
tillverkade produkterna, dvs. en marknad. Det 
måste ovillkorligen finnas yrkeskunnig arbets
kraft, råvaror att smälta glaset av samt bränsle till 
uppvärmning av ugnarna. Dessutom mäste 
produkterna kunna transporteras till markna
den, med andra ord var det nödvändigt med 
en fungerande distribution. 

Marknad 

Att en marknad för glasprodnkter fanns i 
Skandinavien under järnåldern, är som ovan 
nämnts klart. Denna var förhållandevis stor, 
även om man skall akta sig för att överskatta 
dess storlek. 

Arbetskraft 

Frägan om hur mänga människor som behövs 
för att driva en primitiv glashytta är viktig för 
diskussionen om förutsättningarna för en glas
tillverkning. Eftersom vi vet mycket litet om 
glastillverkningen och hur den organiserades 
under tiden mellan romarna och medeltiden, 
mäste vi dra paralleller med förhållandena un
der andra tidsåldrar. Mänga forskare gör miss
taget att söka dessa paralleller i tillverkningen i 
de provinsialromerska städerna eller i 1800-ta-
lets hyttor i Skandinavien. Näsman jämför med 
den romerska tillverkningen, och förutsätter 
därför en stor organisation kring glasbläsarna. 
Han menar att det behövdes folk som skötte 
anskaffningen av bränsle och råvaror, folk som 
kunde distribuera de färdiga varorna osv. 
(Näsnian 1984, s. 35). Att produktionen i glas
hyttorna under romersk tid inbegrep ett stort 
antal människor berättas om i de skriftliga käl
lorna. (För en genomgång av dessa se Trow-
bridge 1930.) 

En så stor organisation kan man dock under 
inga omständigheter förvänta sig för de primi
tiva hyttorna under järnåldern. Under 1800-ta-

lets slut behövdes det 8 man fcir att tillverka ett 
vinglas, ett århundrade tidigare bara tvä man 
för att utföra samma syssla (Löf & Thor 1986, 
s. 86). Ett rimligt antagade är att antalet glasar
betare och den organisation som krävdes suc
cessivt minskade efter romarrikets fall och nåd
de ett stabilt minimum under järnåldern, för 
att öka under medeltiden och nä sitt maximum 
vid sekelskiftet 1900. 

Vi bör därför söka våra paralleller hos hyttor 
pä samma primitiva nivå som de sannolikt var 
under järnåldern. Minst tvä man behövs för att 
kunna bedriva en glasbläsarverksamhet. Man 
kan se pä etnografiska exempel, t. ex. en hytta 
frän Kairo, som sköttes av en familj (Charles-
worth 1967, s. 129-32). Själva glasbläsningen 
kan skötas av en ensam man. Det visas av alla 
de studiohyttor som vuxit upp de senaste tjugo 
åren runt om i Skandinavien. De köper dock in 
vissa tjänster frän andra, varför man inte kan 
påstå att det är ett enmansarbete. Vad man 
däremot kan anta är att tvä man klarade att 
driva en glashytta under järnåldern. 

Fynd av ugnskomplex i områden utanför 
Skandinavien från denna tid visar att tillverk
ningen skett i relativt liten skala. De olika före-
mälstyperna är så pass enkla i sitt utförande att 
de bör ha kunnat framställas av tvä man. Efter
som hantverkskunnandet gick i arv i familjer, 
kan man gissa att det var far och son som sköt
te bläsningen. Dä man bara blåste under delar 
av året, kan resten av tiden ha utnyttjats till in
samling av bränsle och råvaror, samt försälj
ning. 

Glasarbetare har av tradition varit rörliga. 
Vandringshantverk i traditionell betydelse kan 
det aldrig ha varit frägan om. Man var tvungen 
att bygga upp ugnskomplex, tillverka deglar 
osv., dvs. inget som kunde ske i en handvänd
ning. Däremot pekar mänga faktorer mot att 
det skulle kunna vara vad jag vill kalla ett rör
ligt eller mobilt hantverk. 

Det är främst tillverkning av enklare slag man 
kan tänka sig ha varit ambulerande. Härden 
menar exempelvis att»Waldglas»-glasblåsare var 
ovanligt mobila och föreslår att glasblåsare från 
norra Frankrike och Rhenomrädet kommit till 
Kent i södra England pä 600-talet (Härden 
1956, s. 147). Att glasblåsarkonsten kan ha 
spritts under oroliga tider, t. ex. folkvandringsti-
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den, förs fram av Straume (1987, s. 54-65). Un
der historisk tid höll ett ugnskomplex bara nä
gra år. Man kan därför föreställa sig att man till
verkade glas i ett område tills dess att bränslet 
tog slut i omgivningen eller ugnen var förbru
kad, varpå man flyttade vidare. 

Bränsle 

Ugnarna i förhistorisk tid och större delen av 
historisk tid eldades främst med ved. Andra 
bränslen som exempelvis torv kom långt sena
re. Hela ugnskomplex behövde hettas upp till 
höga temperaturer dygnet runt, månader i 
sträck. Detta slukade enorma mängder med 
bränsle, som man var tvungen att ha en konti
nuerlig tillgång till. I ett sä skogrikt omräde 
som Skandinavien är och var, bör detta inte ha 
varit alltför problematiskt. Man mäste dock 
tänka pä att det funnits konkurrens om bräns
let. Framför allt har mycket stora mängder 
bränsle gätt ät till järnframställning. 

Råvaror 

Glas är vanligen sammansatt av tre baser: a) 
glasbildare, i regel sand, b) flussmedel, oftast 
soda eller pottaska, c) stabiliseringsmedel, van
ligen kalk. Flussmedlet tillsätter man ftir att 
sänka »smältteniperaturen» (Hermelin, 1966, s. 
21). Man har av tradition använt sig av soda el
ler pottaska. Frän och med 700-talet började 
man övergå till att enbart använda pottaska 
som flussmedel (Näsinan 1984, s. 18). Som sta
biliseringsmedel använde man under romersk 
tid kalk i form av snäckskal (Plinius cl. ä. HN 
XXXVI, 192). Till skillnad från de romerska 
källorna nämner inga av de medeltida källorna 
rörande glastillverkning nägot om kalktillförsel 
(Turner 1956, s. 45 T). Samtliga dessa råvaror, 
med undantag av soda, är mycket lättillgängli
ga i Skandinavien. När det gäller soda som fö
rekommer naturligt i östra Medelhavsomrädet, 
har Straume föreslagit att detta var lika lätt att 
importera som metaller och andra produkter 
(Straume 1987, s. 70). 

Distribution 

Hur man transporterat och distribuerat glaset 
under förhistorisk tid är viktigt för tolkningen 
av glasmaterialet och hur det spritts frän pro
duktionsorten. Capelle diskuterar ingående 

frägan om transport av glas i en artikel. Där 
framför han helt riktigt att massivglas, t. ex. 
pärlor och spelbrickor, var betydligt enklare att 
transportera än hälglas, då främst dryckesbäga-
re och liknande. Att hälglas var svårt att trans
portera framförs som argument för att det var 
en sällsynt lyxvara (Capelle 1988, s. 255-59). 

Jag skulle vilja vända pä Capelies argument 
och hävda att detta är en anledning till att för
lägga en tillverkning till Skandinavien. Genom 
att göra detta skulle man kunna minska trans
portförlusterna avsevärt. Att man ibland ansåg 
det lättare att transportera hantverkare till 
marknaden än att behöva importera alla före
mål visas av skriftliga källor. I en källa berättas 
att abotten av Wearmouth är 675 lät hämta 
hem glasblåsare frän Frankrike till sitt kloster i 
England (Härden 1956, s. 147). Evison är ock
så av samma mening, då hon framlägger åsik
ten att det var enklare att transportera glasar
betare än själva glaskärlen (1988, s. 244). 

Hur transporten skett är svårare att svara pä. 
Det troligaste är att man antingen transporte
rat föremålen sjövägen, med båt under den is
fria perioden av året, eller med släde eller lik
nande under vintermånaderna. Vattenvägarna 
hade stor betydelse långt in i historisk tid. 

Näsman menar att ett argument mot en 
skandinavisk glasproduktion är att det inte är 
troligt att man kunde distribuera glas från 
Skandinavien till andra delar av Europa. Kärl 
av samma typ, för vilka man löreslagit en skan
dinavisk härkomst finns nämligen i områden 
utanför Skandinavien (Näsman 1984, s. 31). 
Detta argument häller inte. En allmän mening 
bland arkeologer är att man exporterat pälsar, 
skinn, bärnsten etc. över i stort sett hela FLuro-
pa - varför skulle man dä inte kunnat exporte
ra glas till delar av Europa? 

Summerar man ovanstående kommer man 
fram till att alla förutsättningar för en produk-
tiein av blåst glas i Skandinavien kan anses vara 
uppfyllda. Vidare menar jag att det inte finns 
nägra starka argument mot att en sådan pro
duktion skulle kunna ha ägt rum. Nägra bevis 
för detta finns dock ej ännu. 

Lokalisering 

Om glas tillverkats i Skandinavien under järn
åldern, var skulle detta i sä fall ha skett? En rad 
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orter och områden har föreslagits. Hedeby, 
Hdgö, Birka och Norge är nägra exempel. 
Som jag tidigare påtalat har man ännu inte på
träffat nägra ugnskomplex som med säkerhet 
kan hänföras till glasblåsning. Jankuhn tar 
dock upp ett exempel frän Hedeby som han 
anser ha använts vid glasblåsning (Jankuhn 
1956, s. 213). Emellertid ställer sig de flesta 
forskare mycket tveksamma till detta fynd som 
nog snarare är en pärlverkstad. 

Andra förslag till eventuella produktionsor
ter i Skandinavien är områden och orter rika 
pä glasfynd. När det gäller Helgii, framkom 
vid utgrävningarna ett mycket rikt fynd av glas, 
ca 1 600 fragment, från vad som en gäng var 
en handelsplats. I Hunters tyvärr opublicerade 
undersökning av det skandinaviska glasmateri-
alet frän järnåldern, kommer han fram till att 
glas kan ha tillverkats pä Helgo (Lundström 
1981, s. 21). Även Haevernick framför åsikten 
att glas kan ha tillverkats där. Anledningen till 
att man varken hittat några rester från själva 
produktionen, avfall o. dyl., eller rester av 
ugnskomplex, beror enligt hennes mening pä 
att allt som återstod efter tillverkningen var en 
bränd yta. Som stöd för detta tar hon upp ett 
etnografiskt exempel frän Massaga i Nigeria 
(Haevernick 1981, s. 10). 

Personligen tror jag att det är ett felslut att 
anta att de områden, vilka gett mänga fynd av 
glaskärl skulle vara produktionsorterna. Snara
re skulle detta vara frägan om områden där 
man haft en marknad för dessa produkter, vil
ket skulle förklara varför man aldrig funnit 
nägra rester av tillverkning pä dessa orter. 

Under förhistorisk tid och medeltid fanns två 
kategorier av glashyttor, skogshyttor och stads-
hyttor. Det är främst två faktorer som styrt lo
kaliseringen av glashyttor: den första och vikti
gaste är tillgängen pä bränsle eich den andra 
närheten till kunderna (Polak 1975, s. 35-36). I 
det romerska riket var stadshyttan den helt do
minerande formen (Härden 1970, s. 44-77), 
men omkring 400-500 e. Kr., dvs. tiden kring 
romarrikets sammanbrott, började man övergå 
till skogshyttor (Vose 1984, s. 39-42). I Medel-
havsområdet kom stadshyttorna att leva kvar 
vid sidan av skogshyttorna. Norr om Alperna 
kom skogshyttorna att bli totalt dominerande, 
detta bl. a. bereiende pä den goda tillgängen pä 

bränsle i de skogsrika områdena (Polak 1975, s. 
35-36). Detta gör att de flesta förslag till pro
duktionsorter i Skandinavien som olika forska
re framfört mäste uteslutas. Det gäller exem
pelvis städerna Birka och Hedeby. 

Man har hittat resterna av en glasblåsnings-
produktion pä en rad orter runt om i Europa. 
Sedan länge har man känt till att glas tillverkats 
i skogarna i Norra Frankrike och Belgien 
(Chambon & Arbman 1952, s. 199). Under de 
senaste årtiondena har man hittat resterna ef
ter en produktion av blåst glas på en rad orter i 
f. d. Sovjetuniemen, varigenom de sovjetiska 
forskarna kunde slå häl pä myten att allt glas i 
Sovjet tillverkat före historisk tid importerats 
(Bezborodov & Abdura/akov 1964). Den all
männa meningen bland brittiska forskare är att 
en tillverkning av glas bland annat ägt rum i 
Kent (Evison 1988, s. 237). Också i Polen har 
man de senaste årtiondena hittat lämningar ef
ter en glasproduktion (Hunter & Sanderson 
1982, s. 23). I Tyskland hade man glastillverk-
ning i Rhenområdet (von Saldern 1980, s. 24). 

I de flesta länder i norra Europa, Norden 
undantaget, har man alltsä hittat spär av glas
blåsning. Gemensamt ftir flertalet av dessa är 
att de legat i skogsområden, samt att de haft 
goda möjligheter till transport. Om en tillverk
ning av glas ägt rum i Skandinavien, beir man 
alltsä söka efter den i ett skeigrikt område, med 
goda transportmöjligheter, förmodligen i an
slutning till ett vattendrag samt relativt nära av
sättningsmarknaden. Eftersom stora fynd av 
glas gjorts i Mälarområdet, dä framför allt pä 
Hdgö och Birka, kan en tillverkning ha ägt 
rum i Uppland eller Södermanland. 

Även om det funnits en lokal tillverkning av 
glas i Skandinavien, bör stora delar av materia
let ha importerats, i synnerhet föremål av lyx
karaktär. 

Spår efter glastillverkning 

Vad kan man förvänta sig hitta för spår efter 
en glastillverkning? Denna fråga behandlas in
gående av Lundström i hennes skrift rörande 
Helgömaterialet. Hon räknar upp följande ma
terial som man kan hitta efter en framställning 
av blåst glas: 1) rester av ugnskomplex; 2) deg
lar; 3) verktyg och formar; 4) primärt råmateri
al; 5) sekundärt råmaterial, glasskärv o. dyl.; 
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6) glasmassa frän olika stadier av smältnings
processen; 7) ofullbordade produkter; 8) slagg-
produkter; 9) färdiga föremål (Lundström 
1981, s. 22). I en sammanställning av glashyt
torna frän romersk tid i Britannien kunde Price 
och Cool visa att man vanligen endast hittar nä
gra av dessa materialtyper pä platsen för en an
tik glashytta (Price & Cool 1991, s. 23-31). Et
nografiska exempel visar att allt som behöver bli 
kvar efter en tillverkning av glas är själva ugns-
komplexet. Charlesweirth var av den åsikten att 
detta inte är något ovanligt fenomen, utan att 
alla rester från produktionen kunde gä tillbaka 
till tillverkningen. Hem tar upp tvä exempel pä 
detta, dels en nutida primitiv glashytta frän Kai
ro, dels en från romartiden i Wilderspool, Fing
rand (Charlesworth 1967, s. 131). 

Vare sig man hittar rester av råglas, slagg-
produkter etc. eller ej, bör man ha funnit 
rester av ugnskomplex för att med bestämdhet 
kunna hävda att en tillverkning ägt rum pä en 
viss ort. Av själva ugnskomplexet brukar allt 
som återstår vara en hög med sten (oftast sand
sten). Ugnarnas konstruktion gör att de lätt ra
sar in (Polak 1975, s. 14). Om vi har haft en 
produktion av glas i Skandinavien bör denna 
som sagt ha varit av enklare slag. Långt in i his
torisk tid använde man sig av ugnskeimplex 
där alla funktioner, frittning, smältning och av
kylning, fanns i ett komplex med flera våning
ar (Charleston 1978, s. 10). 

Medeltiden 

För medeltiden gäller samma seim fcir järnål
dern, dvs. några bevis för glasblåsning i form 
av ugnskomplex eller liknande finns ej. Precis 
som under järnålder fanns alla förutsättningar 
för att glasblåsning skulle kunna ha ägt rum. 
Det som är nytt är att man har skriftliga källor, 
vilka kan tolkas som om man hade glasblås
ning. 

Visserligen finns skriftliga uppgifter om glas-
makare i dokument från början av 1400-talet i 
Kalmar, 1415 i Uppsala och i Stockholm 1465, 
men troligen har det rört sig om vad vi i dag 
skulle kalla glasmästare (Seitz 1933, s. 87). 
Även i Danmark omtalas glasmakare frän en 
del städer. Ocksä här rör det sig om personer 
som satte in blyspröjsade fönster ät borgerska
pet (Nordström 1962, s. 12). 

På 1550-talet lät Gustav Vasa och hans söner 
hämta hem tvä italienska eller spanska glasblä-
sare, Rochio Brijos och Andrea Niquedo. Dessa 
skulle starta ett glasbruk som kunde förse ho
vet med dess behov av dryckesglas och glasru
tor. I nedteckningar berättas om de svenska 
försöken att efterlikna de kontinentala renäs-
sanshoven, med fester där man krossade hund
ratals glas efter att ha skålat till konungens ära. 
Detta glasbruk, som brukar kallas Gustav Vasas 
glasbruk eller Anders glasmakare, finns om
nämnt i nägra handlingar frän 1556 och 1561. 
Nägra rester efter hyttan har man aldrig hittat 
och inga föremål har kunnat härledas till bru
ket. Länge var den allmänna uppfattningen att 
detta glasbruk var Sveriges fiirsta (Nordström 
1986, s.2). 

En skriftlig källa som brukar anföras som ar
gument för att glas inte tillverkats i Skandinavi
en före 1500-talets mitt är Olaus Magnus' Histo
ria om de nordiska folken som trycktes 1555. I 
den sägs att »glas brukas icke alls eller åtmins
tone högst sällan på Nordbornas bord». Man 
föredrog istället granmuggar (Anderbjörk & 
Nisbeth 1968, s. 9). I Danmark anlade hovet 
vid samma tid som Gustav Vasas glasbruk i 
Stockholm ett glasbruk i Hadsund; platsen kal
las idag Glargärde (Schliiter 1970, s. 14). 

För några är sedan återupptäcktes en del 
uppgifter i gamla dokument och forskningen 
tog ny fart. Krig och bränder har farit hårt 
fram med skriftliga handlingar och dokument i 
Sverige, men en del har bevarats till våra da
gar. En av dessa är Vadstena klosters minnes
bok - Diarium Vaztenense. Vid undersökningen 
av detta dokument framkom nya uppgifter 
som totalt revolutionerar synen pä glastillverk-
ningens historia. Nu betraktar man inte längre 
renässanshovet som introduktör av glasblåsar-
konsten. 

En notering frän den tredje maj är 1404 be
rättar att lekbrodern Benedikt, som ingått i 
klostret sedan det invigdes 1384, hade avlidit. 
»Denne broder var glasmästare, såsom folket 
säger, och i denna konst undervisade han i 
klostret flera bröder efter sig och efterlämnade 
dem förfarna i den konst.» »Därav kom det sig, 
att vi ej äro tvungna att av de värdslige köpa 
dyra glasfönster enär bröder, som voro upplär
da, efter behag själva gjorde sädana glasfönster, 
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tillräckligt för dem och i kyrkan» (Lundkvist 
1988, s. 26-28). 

Som jag ser det kan denna text bara tolkas 
på ett sätt, nämligen att glas tillverkats 1404 
och troligen redan pä 1380-talet vid Vadstena 
kloster. Broder Benedikt kom att efterträdas av 
en rad munkar som behärskade konsten att 
framställa glas, den sista uppgiften finns från 
1517, en dödsruna över lekbreidern Johan 
Torstensson. Förmodligen har man främst till
verkat glasfönster i Vadstena, möjligen ocksä 
apotekskärl i liten skala. Dryckeskärl av glas 
förbjuds uttryckligen av den heliga Birgittas 
stränga klosterregler. Lundkvist framför också 
idén att glastillverkning skett vid små ambule
rande hyttor drivna av munkar i samband med 
kyrko- och klosterbyggen runt om i Sverige, dä 
i synnerhet vid de stora kyrkobyggena pä Got
land (1988, s. 26). Av samma äsikt är även 
Nordström som menar att det fanns ett hant-
verkskunnande pä mycket hög nivå inom klos
terväsendet (1989). 

Också pä kontinenten var kyrkan domine
rande inom glasbläsarhantverket. Detta av
speglas ocksä i att de viktigaste dokumenten 
rörande medeltida glasframställning skrevs av 
munkar. Det viktigaste är benediktinermunken 
Theophilius skift De diversis arlihus (Dodwell 
1961). Den tidigaste skandinaviska beskriv
ningen av glasframställning är Peder Månssons 
Glas-Kcmsth. Denna skrevs nägon gäng mellan 
1508 och 1524, men är tyvärr fragmentarisk. 
Det har ansetts att beskrivningen är frän Mäns-
sons iakttagelser frän sin vistelse i Rom, dit han 
var skickad av Vadstena kloster (Geete 1913-
15 s. xxxiii). 

Peder Månsson är troligen identisk med en 
Petrus Magni nämnd i Diarium Vazlenense 1499. 
Det förefaller mig inte helt otänkbart med 
tanke pä de ovannämnda återupptäckta upp
gifterna frän Vadstena Diariet att Peder Måns
son redan före sin vistelse i Rom var insatt i 
glasframställningens hemligheter: »Aff thet 
nämbetith scrilfande som är giira glas, är vitan
dis ath the konsten brwkas j mangom lanclom 
oc aff mangom tingom, oc ey aff ens tingom 
göras glas i allom landom, J rom oc waland 
görs glas afl terskona materia som är aff gran-
nom sandh hvilom» (Månsson Glas-Konsth 2-8). 

Sammanfattningsvis kan man säga att myck

et talar för att man blåst glas under medeltiden 
i Sverige. En orsak till att hovet pä 1550-talet 
var tvunget att importera glasbläsare för att 
bygga upp en inhemsk glasindustri kan vara att 
det hantverkskunnande som fanns vid klostren 
försvann vid reformationen 1527. Dessutom 
var dessa munkar experter på fönsterglastill
verkning och ej hälglastillverkning. 

Några bevis för glasblåsning finns inte vare 
sig från medeltiden eller järnåldern i Sverige, 
men det är min förhoppning att något sådant 
skall framkomma. 
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