
 

GLASVERNISSAGE 2013

Alsterfors glas & Målerås glasbruk
Det är lördag förmiddag den  27 april. Vi är 18 förväntans-
fulla medlemmar som letar oss fram till  församlingshemmet 
i  Älghult. Här  välkomnas vi  av  Göran Christianson som 
bjöd in till ett vackert dukat fikabord. 

Göran  Christiansson  gav  en  kort  presentation  inför  vårt 
besök på utställningen ”Alsterfors glasbruk – en svunnen 
tid”. Vi  fick  även  en  skriftlig  dokumentation  om  brukets 
ägarförhållanden, tillverkning och formgivare som verkat på 
bruket..

Efter  god  fika  förflyttade  vi  oss  en  kort  sträcka  till 
utställningslokalen som finns bredvid plastfabriken i Älghult. 
Hela  utställningen  är  en  privat  samling  av  glas  från 
Alsterfors glasbruk och ägs av äkta paret Elsie och Göran 
Christiansson.  Utställningen  omfattar  580  glasföremål, 
och domineras mest av P O  Ströms  färgstarka produktion 
på1960-70-talet. Här finns också glas från 1930-talet samt 
fotografier och olika pressklipp.

Nästa  anhalt  för  dagen  var  Målerås  glasbruk där  lunch 
intogs  på  Wärdshuset  Hyttan.  En  stund  före  och  efter 
lunch gavs tillfälle att  träffa  Mats Jonasson och se hans 
utställning ”MJ EXCLUSIVE 2013”. Även  Morgan Persson 
fanns på plats och presenterade sin utställning  ”Capsule”. 
Pampiga graalglas med inlägg av bladguld  som graveras 
och efter uppvärmning krakelerar till effektfull dekor. För den 
intresserade  fanns  tillfälle  se  Morgan  Persson i  aktion  i 
hyttan när han blåste sitt unika graalglas!  Lina Lundberg´s 
smyckekollektion fanns också att frestas av.

Efter Målerås glasbruk var det fritt fram för egna besök på 
övriga glasbruk. Många valde att fortsätta till Kosta, Orrefors 
eller  Bergdala  vilka  var  några  av  bruken  som  hade 
utställningar som var sevärda.

Lilian Hult

Samlingsfikat och förväntansfulla 
på dagen

Fastblåsta glasföremål med vitt 
underfång och färgade överfång

Formgivare P O Ström

 Form och fastblåsta glas
Formgivare P O Ström 

Fastblåsta spännande glas 
formationer

Formgivare P O Ström
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Morgan Persson
”Capsule”

Ny serie 2013
Tillverkas i en begränsad upplaga

Morgan Persson
Graal med guld och 

graverad dekor

Morgan Persson & Jon Beyer i 
hyttan under tillverkning av en 

guld-graal

Mats Jonasson
”Matematikprofessorn”

Unik

Mats Jonasson
Graal, Unik

Smycke av Lina Lundberg


