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Glassblåser Daniel Erlandsson ved Nøstetangen norsk glassmuseum.

Løvtynt, kunstferdig og
egner seg som samleobjekt.
Nøstetangenglass.
Tekst: Siri Wolland
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r det en stund siden du nippet til et vinglass som var så
skjørt at leppene dine måtte være helt myke, og hendene
dine måtte holde forsiktig rundt stetten, mens du satt
ganske stille, for ikke å knuse glasset?
Ja, tenkte nok det. Det er ikke så vanlig nå for tiden. Hadde du
vært nobilitet eller kongelig på 1700-tallet var det nok mer vanlig.
Nøstetangen Glasværk (1741–1777) ble først opprettet av Det
Norske Kompani i København (1739) for å kunne gjøre bruk
av norsk tømmer i den danske kongelige glassproduksjonen.
Det kreves nemlig mye brensel for å produsere glass. Kong
Fredrik den II av Danmark-Norge fikk opprettet det første
glassverket i Danmark 1558. Etter hvert var det ikke nok trær
og brensel i Danmark og slik fikk Det Norske Kompani konsesjon på drift av glassverk i Norge. Glasshytten ble etablert i
Eiker og ble til Nøstetangen Glasværk. Det skulle lages finere
drikkeglass her. Noen år senere begynte også glassproduksjon
på Hurdal og Biri, men det var for å lage vindusglass, og mer
bruksvennlig glass.
Man tror glasset stammer fra Syria, og det spredte seg raskt
til Egypt. British Museum har gjenstander derfra med ganske
sikker tidsangivelse. Det eldste glassfunnet er en blåfarget
amulett, og alderen anslås å være ca 4500 år f.Kr. Ellers skrev
den romerske vitenskapsmannen Gaius Plinius Secondus, i
en historie fra omkring 100 e.Kr at glasset ble oppfunnet av
fønikerne. Noen kjøpmenn hadde slått leir ved en elv og gjorde
opp bål med bruk av sodablokker. Kiselholdig sand fra elven
og sodaen smeltet sammen og ble til en glassmasse i varmen.
Men historien stemmer nok ikke. Et bål blir ikke varmt nok til å
smelte ingrediensene sammen, og nå etter hvert vet vi at glass
er mye eldre enn det.
Man laget prydgjenstander før man klarte å forme den varme,
myke glassmassen til nyttegjenstander. Klostre var gode produsenter av glass, også farget glass. Tenk bare på de vakre
katedralene fra 11-1200-tallet og de enestående glassmaleriene.
Den gotiske katedralen i Chartre i Frankrike fra 1200-tallet står
på UNESCOs verdensarvliste, og har fantastiske glassmalerier
på omtrent 2000 kvadratmeter til sammen.
Etter folkevandringstiden og Romerikes fall fortsatte glassmakerkunsten i Bysants. På det største bestod det Bysantinske
riket av deler av Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og deler av
Asia. Utviklingen av glasskunst artet seg forskjellig i nord
og sør. Araberne lærte venetianerne å lage luksusglass. Gode
råstoffer, kunstneriske dekortradisjoner i tillegg til avanserte
blåseteknikker gjorde at glassene kunne være helt klare og
tynne. Venetianerne produserte glassperler, speil, lysekroner og
fantastiske drikkeglass. Særlig på øya Murano utenfor Venezia
ble glasskunsten dyrket. Slike glass var like verdifulle som gull!
Fra 1450 utviklet italienerne teknikker for å fremstille iset og
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marmorert glass i tillegg til krystallklart glass. Venetiansk glass
var og er spesielt flott og ettertraktet.
Nord for Alpene derimot var tradisjonen en annen. Helt siden
middelalderen ble det laget grønnlig glass med tilnavnet skogsglass. Det ble særlig produsert i glasshytter i Böhmen, dagens
Tsjekkia, men også i Tyskland og Nederland. Grønnfargen kom
av at råstoffene var jernholdige. Glass lages jo av sand, kalk
og aske, og asken fungerer som smeltemiddel. Aske kommer
fra skogsplanter derfor grønnfargen. Soda som ble brukt i
middelhavsområdene hadde derfor ikke denne grønnfargen.
Glassproduksjonen måtte ligge i skogrike områder og passet godt
i Nord-Europa, der det var godt med brensel. Glassproduktene
hadde fått enklere utforming og man kunne lage større mengder.
Glasset ble mer robust, og glassvarene spredte seg raskt via
hanseatiske handelsreisende. Glasset gjorde en liten klassereise
på sin ferd fra sør til nord.
Noen lyse hoder la til bly og kritt i glassmassen på 1600-tallet
og dette ga nye muligheter. De kalte det krystall. Overflaten
ble mykere og glasset kunne slipes og graveres. Blyglass var
en engelsk oppfinnelse og snart tok Tyskland(/Böhmen) og
England over som ledende glassprodusenter.
Og nå er vi ikke langt unna Danmark med Kong Fredrik II i
spissen, som ville lage utsøkt glasskunst til hoffet sitt.

Foto: Bjørn Isaksen
Lysekrona i Kongsberg kirke.

Glasskunsten var kommet til Norge. Hokksund var et ypperlig
produksjonssted og ble valgt fordi stedet kunne knyttes til Det
Norske Kompaniets andre bedrifter i Norge, som treforkullingsanlegget i Kongsberg og Kongsberg sølvverk. Dermed var
skipsfarten, import og eksport fra Drammen, allerede etablert.
Anlegget ble etter hvert delt i to, hvitt glass og grønt glass.
Det grønne glasset var for buteljer og apotekerglass, og hvitt
glass-produksjonen fikk navnet Chrystallverket.
En ting er råvarer, brensel og produksjonsforhold, noe annet
er kunstnerisk utforming. Det var ingen glassblåsere i Norge,
naturlig nok, men i 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt.
Han var selv ikke glassblåser, men gravør og formgiver. Han var
en innflytelsesrik fagmann, mester og krumtappen i produksjonen på Nøstetangen i mange år. Men han er også gåtefull.
Det står at han antagelig er en Schlesisk gravør. Schlesien var
før første verdenskrig et område i Mellom-Europa med tyskere,
polakker og tsjekkere som hadde Schlesisk herkomst. Etter
krigen opphørte Schlesien som enhet, eller nasjonalitet, men
glasskunsttradisjoner hadde de helt sikkert.
Köhler laget nydelig dekor på pokaler og drikkeglass, også
lysekronene i Kongsberg kirke er hans verk.

Foto: Ragne B. Lysaker
Nøstetangen norsk glassmuseum

Det finnes 15 kjente signerte glassarbeider av Köhler, de fleste
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pokaler. Arbeidene er utført i en overdådig hoffstil og rokokkoornamentene utgjør store deler av komposisjonen. Pokalene
ble laget til spesielle anledninger, som kroninger og bryllup.
Kundekretsen endret seg da han kom til Norge og med dem
kom nye motiver i form av arkitektur, realistiske skildringer
av kundens eiendommer og næringsveier. Han laget en serie
med 24 vinglass med motiver fra ulike næringer til et norsk
bryllup i 1771.
Heinrich G. Köhler fikk etter hvert flere gode kollegaer og
fagarbeidere som kunne alt om krystallarbeid, forgylling og
maling av glass og hadde dekor som sitt spesialfelt. Verket ble
ett av de ledende glassverk i Europa og Nøstetangen Glasværk
hadde sin storhetstid i Rokokkoens tidsalder.
I 1770 sluttet Heinrich G. Köhler hos Nøstetangen. Han jobbet
en stund i Christiania før han dro tilbake til Danmark, og borte
er mannen fra historien også. Ingen vet hvor han ble av. Bare
hans mesterlige glass er igjen.
På den tiden ble det vanskelig å skaffe nok brenneved til glasshytta, og produksjonen på Nøstetangen Glasværk ble avviklet
i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. En epoke er over.
Denne stilperioden og kunstretningen hadde sin blomstringstid
på kontinentet ca 1730-1770. Kort og heftig knyttet til hoffet i
Frankrike. Rokokkoen kom til Norge litt senere. På fransk kalles
epoken Louis-Quinze (Ludvig 15.) etter kongens overdådige
dekorerte smak. Det er særlig innenfor interiør og kunsthåndverk, men også maleri, skulptur og arkitektur vi ser Rokokkoens
påvirkning og utforming. Typisk for stilen er naturinspirerte
snirklete former med C og S-kurver, arabesker og motiver av
planter og skjell. Lyse lette farger og pasteller, speil og gull i
rom skulle fremheve luft og åpenhet.

Kirken ble bygget i årene 1760–61 av J.A. Stukenbrock, som var
en tysk bergverksmester i tillegg til å være arkitekt for kirken.
Han var ellers tilknyttet Kongsberg sølvverk og ble en uvurderlig
mann for norsk bergverk.
Historien er at representanter for Kongsberg kirke reiste til
Hokksund for å bestille lysekroner. Det skulle være tre rader
med lys og fantasifull glasskunst i den store lysekronen, og i
tillegg de bestilte de to litt mindre lysekroner.
Men kirkens bestillere var ikke fornøyd med resultatet, ei heller
prisen, så lysekronene ble liggende på lager en stund. I 1771
ble lysekronene hengt opp og partene var tydeligvis blitt enige.
Den store lysekronen er i venetiansk stil, 3 meter høy og har 300
glassbiter, eller sirater. Lysekronen har 3 armer og 30 levende lys
skal tennes til høytidene. De to mindre lysekronene har 24 lys.
Nøstetangenglass ble kjøpt inn av en rekke av de store kunstindustrimuseene i Europa på 1700-tallet, i glassverkets storhetstid.
Glasskunsten har ikke mindre verdi nå.
Gleden av å kjenne det historiske suset, når man drikker vin
av Nøstetangenglass, er feiende flott. Dette er viktig del av vår
kulturarv og glasskunst-tradisjoner.
Kilder:
Store norske leksikon
Nøstetangen museum
Buskerudmuseet
Kongsberg kirke
Wikipedia
https://glass.app.uib.no

Ordet rokokko ble første brukt tidlig på 1800-tallet for å beskrive
denne smakløse og overfladiske stilen. Først på 1900-tallet startet
forskere å studere perioden og interessen (for rokokkoen) økte.
Rokokkoens livlige dekor passet godt til glasskunsten, og alle
Nøstetangens glass, karafler og pokaler hadde glede av stilen,
og spesielt flott er Kongsberg kirkes lysekroner.
Kongsberg kirke er en stor barokkirke som ruver i landskapet.
Den er bygget i murstein og har en ganske enkel fasade og
eksteriør, men et rikt dekorert rokokko-interiør.
Utsmykningen av Kongsberg kirke er det ypperste vi har av
rokokkoarbeider i Norge. Skulptør og malere skapte et fantastisk kirkerom med utsøkte farger i blått og gull. Et overdådig
barokkorgel er sentralt plassert og så har vi de tre lysekronene
fra Nøstetangen Glasværk som prikken over i en. Lysekronene
er blant de største vi har i Norge og fyller hele kirkerommet.
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Foto: Ragne B. Lysaker
Nøstetangen glassverk (1741–77) var Norges første glassverk.
I dag ligger Nøstetangen norsk glassmuseum og glasshytta
Nøstetangen Glass en kort spasertur unna den gamle glass
verkstomta i Hokksund. Her kan du oppleve både historisk og
samtidig glasskunst.
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