
Redan i mitten av 1500-talet etablerades de första glas-
bruken i Norden, men kunskapen om dessa är bristfällig och 
fragmentarisk till sin karaktär. Inget av de glasbruk som 
etablerades under 1500- och 1600-talen är längre i bruk. 
Under senare år har det dock visats ett allt större intresse för 
den äldsta nordiska glashanteringen. På många håll har 
enskilda forskare gjort betydande insatser kring enskilda 
bruk. Ännu saknas dock jämförande översiktsverk. 

Med syftet att initiera ett större övergripande projekt kring 
den äldsta nordiska glashanteringen, perioden 1500 till 1750, 
anordnar Malmö museer, Smålands museum samt 
Avdelningen för Middelalder- og Renaissancearkeologi vid 
Aarhus Universitet, ett symposium i Malmö. Tanken är att 
samla forskare intresserade av äldre glashantering och ge 
dem möjlighet att presentera sina senaste rön, samt att 
initiera ett större samnordiskt projekt kring den äldsta 
nordiska glashanteringen. Vid symposiet kommer en 
projektgrupp för detta projekt att formeras. Avsikten är 
också att inläggen på symposiet ska presenteras i artikel-
form och därmed utgöra ett första steg i ett kommande 
projekt. 

Symposiet är tänkt att äga rum under två dagar. Dag 1 
ägnas åt presentationer av skilda inlägg, medan dag 2 
ägnas år diskussioner kring formeringen av ett framtida 
projekt. Kvällen dag 1 ägnas åt en gemensam ”planerings-
middag”. 
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glashantering i Norden

Plats: Malmö museer, Malmöhus slott, Malmö
27-28 januari 2010



Vill Du/Ni delta, antingen aktivt med ett eget inlägg eller som 
åhörare? 

Anmälan om deltagande, gärna med titel på paper samt adress och 
kontaktuppgifter, mailas till martin.hansson@smalandsmuseum.se 
eller jan.kock@hum.au.dk  senast 30/11 2009. Ett mer detaljerat 
program utsändes senare.

Kostnader

Symposiet är kostnadsfritt, men deltagarna får bekosta sina egna rese- 
och logikostnader. Ansökningar om medel för att täcka deltagarnas 
rese- och logikostnader vid symposiet har skickats till flera fonder, 
besked om medel erhållits förväntas dock först senare i höst. 
 Förhoppningsvis kan en del av rese- och logikostnader komma att 
täckas av fondmedel.

Väl mött i Malmö!

Martin Hansson   Jan Kock  Anders Reisnert
Smålands museum  Aarhus Universitet Malmö museer

Har ni frågor, hör av er.
Martin.hansson@smalandsmuseum.se 
Jan.Kock@hum.au.dk 
anders.reisnert@malmo.se


