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Arbeid i glass
  Tekst og foto: Wenke Greve

Våren 2011 fikk Kristiansund vgs en forespørsel om å ta imot en stu-
dent fra lærerhøgskolen i Volda som hadde en bachelor i glasskunst.  
Jeg var ikke sein om å spørre henne om hun ville lage et undervisn-
ingsopplegg i glass for min klasse, 2. år Studiespesialisering med 
Formgivingsfag. Det syntes Triin Kerend Larsen som opprinnelig 
kommer fra Estland, var spennende, så vi satte i gang med å lage 
selvportrett i blyglass.

Først laget elevene selvportretter i kull, 
slik at de kunne bruke  dette portrettet for 
å lage en arbeidstegning.  Tegningene ble 
forenklet i flater og det ble forsøkt flere 
fargeforslag. Deretter ble flatene num-
merert for å kunne brukes som under-
lag for det glasset som skulle skjæres til. 
En viktig del av oppgaven var å lære seg å 
skjære glass, både rette og buede linjer, så 
vi måtte prøveskjære i blankt glass før vi 
kunne skjære i farget. Kunstglass er dyrt, 
så det var viktig å lære å utnytte glasset og 
lære å skjære riktig. Fagene som ble valgt 
til blyglasset, ble skrevet opp etter prøve-
biter av glass slik at Triin kunne plukke ut 
det som skulle kjøpes inn hos vår glass- 

leverandør ”GlassForum” på Averøy. Elev-
ene var ivrige, særlig da det vakre, fargede 
glasset ankom. På en treplate ble det laget 
en ramme av blylister og så startet arbeidet 
ut fra venstre hjørne. Elevene skar glassbit-
er etter de nummererte flatene fra sine ar-
beidstegninger, så slipte de kantene med en 
glass-slipemaskin, og så tok de på metall- 
tape i kantene. Dette ble loddet sammen 
med loddebolt og tinn. Dette kalles tiff- 
anyteknikk, også kalt kobberfolietek- 
nikk, og krever litt mer sliping enn når 
glasset legges inn i  blylister som i tradi-
sjonelle blyglassvinduer. Fordelen med 
denne teknikken er at du kan lage så små 
biter du vil.                          (fortsettes s 8)

Linns arbeidstegning etter foto.

Mia med selvportrett i kull og arbeidstegning. Mia med fargeprøver i glass. Marthes arbeidstegninger.

Linn ved pussemaskina. Piotr leter etter glass til arbeidstegningen sin. Piotr er halvveis i arbeidet.
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Arbeid i glass fortsetter
  Tekst og foto: Wenke Greve

Under hele prosessen var det et viktig 
fokus på sikkerhet, så elevene måtte ha på 
seg vernebriller når de skar og slipte glas-
set. Lodding foregikk i et rom med avsug. 
Loddingen måtte gjøres i flere omganger, 
noe underveis i arbeidet, og til slutt; både 
på forsiden og på baksiden og til slutt i alle 
hjørner for at rammen i bly skulle bli hel. 

Arbeidet vårt gikk over lang tid og ble nok 
en mye større oppgave enn det vi hadde 
tenkt oss.

A3-størrelse og et antall biter glass på opp-
til 50 tok lang tid å slipe og tilpasse, så vi 
ble enige om at en begrensning i motiv og 
antall glassbiter burde reduseres om opp-
gaven skulle kunne brukes som skoleopp-
gave på flere trinn. Elevene som fikk være 
med på dette, fikk en unik mulighet til å 
lage et ”kostbart” smykke av et bilde og 
ikke minst innblikk i en tradisjon som er i 
ferd med å bli borte. Det er en tidkrevende 
teknikk som krever mye kunnskap.  I min 
tid på SHKS hadde vi et eget verksted for 
blyglasskunst (og gipsstøping), men nå er 
alt slikt borte. Muligens er det kun  Trond-
heim Domkirke sitt glassverksted som er 
igjen av slike verksteder i Norge. 

Elevene vil nok kikke ekstra på de bly-
glassvinduene de oppdager i kirker rundt 
om i in- og utland. De har fått med seg 
kunnskap om et håndverk, og de har lært 
å håndtere glass, skjære i det og sette 
det sammen til vakre kunstverk. Og som 
glasskunstner Triin sa: Kanskje de kan få 
bruk for lærdommen sin i å skjære i glass 
en dag! Hvem vet? Selv har jeg en klar 
formening om at vi bør forsøke å ta vare 
på håndverket i våre videregående skoler. 
Vi har elever som ønsker å fordype seg i 
både myke og harde håndverkstradisjoner, 
og selv om det tar mye tid i en skole som 
er blitt svært teoretisert og fragmentert, så 
hvem ellers skal formidle kulturarven vår 
videre, hvis vi ikke kan gjøre det i sko-
len?

Arbeid i klasserommet.
Katrine er halvveis i arbeidet. Marthe lodder sammen biter. Charlotte er underveis i arbeidet.


