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Ella Styf 

Å
r 2018 debuterade Maria Bouroncle med 
dokumentärromanen Det kom över mig i en 
hast, där hon i skönlitterär tolkning återger 
den tragiska berättelsen om sin mormors 
syster Ingeborg som i ett tillstånd av depri-

merad förvirring dränkte sina tre minderåriga barn i en 
badbalja i hemmet i Vesene. Om detta hade släkten tigit 
under alla år, och först 60 år efter dådet berättade en 
kusin för författaren om händelsen. Ändå dröjde det yt-
terligare 15 år innan denna förmådde sig att be sin 
mamma berätta historien från början till slut. Men där-
efter kunde hon inte släppa Ingeborg. Hon började fors-
ka i arkiv och läsa polisförhör, sjukjournaler, brev och 
dagböcker. Hon reste runt i Ingeborgs fotspår och be-
sökte bland annat Växjö före detta kvinnofängelse, där 
Ingeborg tillbringade flera månader innan hon sändes 
tillbaka till Västergötland. Från fängelset skrev hon 
många brev hem till sin man Artur, där hon uttrycker 
sin ledsnad över det hon gjorde. Hon berättar också om 
sin dagliga tillvaro, vad hon gör, äter och tänker. Hon 
upplever att alla är mycket snälla mot henne, både 
fängelsepersonal och läkare. Den djupa tragedin gjorde 
det dock omöjligt att återgå till ett äktenskapligt liv när 
hon efter vistelse i både fängelse och på psykiatrisk in-
rättning till sist försattes på fri fot. Hennes man begär-
de skilsmässa och undvek henne så gott han kunde, 
fastän de bodde på samma ort. Ingeborg bodde hos 
släktingar och gjorde inget väsen av sig. Stark medici-
nering bröt så småningom ner hennes kropp, och hon 
dog 1978 vid 77 års ålder.  

I aktuella roman, som också den baserar sig på verkliga 
fakta, fortsätter författaren berättelsen om den ödes-
drabbade familjen. Här har Artur och hans nya hustru 
Maria centrala roller. Efter skilsmässan från Ingeborg 
har han gift sig med sin hushållerska. Eftersom de inte 
har några egna barn bestämmer de sig för att ta emot ett 
krigsbarn från Finland. Året är 1944 och Finland lider 
svårt av Sovjetunionens anfall mot sitt land. Mängder 
av människor evakueras, och inte mindre än 70 000 fin-
ska krigsbarn reser med hjälp av Röda korset över till 
Sverige. Tolv av dem får plats hos familjer i det lilla 
samhället Vesene, och däribland fanns den 12-åriga 
flickan Hilja och hennes femårige bror Antti från Kare-
len. Efter en lång resa med tåg, båt från Vasa till Umeå 
och därefter tåg igen anländer de till Herrljunga, där de 
blir satta i två veckors karantän. De genomgår läkarun-
dersökning och vaccineras, TBC-röntgas och får håret 
klippt och tvättat med sabadillättika mot lusangrepp. 
Väl framme i Vesene placeras Hilja hemma hos Artur 
och Maria, och lille Antti får bo hos en familj alldeles i 
närheten. 

Bouroncle skildrar varsamt och inkännande hur de två 
syskonen med hjälp av en förstående och välvillig om-
givning finner sig tillrätta i en helt ny miljö där de till en 
början inte ens kan språket. Genom huvudpersonen 
Hilja följer vi steg för steg anpassningen in i en ny tillva-
ro med ett annat levnadsmönster, samtidigt som vi får 
återblickar på både familjens två och ett halvt år långa 
flykt undan de sovjetiska anfallen i Finland och de 
främmande upplevelserna under den långa resan över 
till Sverige. Det hon minns mest är hur hon ända sedan 
sju års ålder, då Sovjetunionen 1939 anföll Finland för 
första gången, alltid var hungrig. Som den nyfikna 
flicka hon är börjar Hilja också forska i hemligheten 
kring gravstenen med tre små barns namn som ligger 
nergrävd vid Arturs fars grav. Så småningom inser hon 
sambandet. Hilja och hennes bror fick enligt överens-
kommelse med myndigheterna återvända hem till Fin-
land efter två år. Då var kriget över, men Hilja återvände 
senare till Artur och Maria. När författaren av en slump 
mötte henne och de började samtala var hon 86 år gam-
mal. Resultatet blev denna mycket läsvärda bok om ett 
barns öde på grund av krig, med kusliga paralleller till 
händelser som pågår just nu.
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 Historien om ett  
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Den gångna helgen visade 
många av Glasrikets aktö-
rer upp sin verksamhet 
med glasshower, utställ-
ningar och välfyllda butiker. 
Helgen andas optimism 
och många besökare rör sig 
mellan hyttor och bruk för 
att se spännande glas och 
minst lika spännande hant-
verkskunskap.

GLASRIKET. Glasrikets sä-
songsinvigning kallas 
Glaskonst 2022 och visst 
är det konstglaset som står 
i fokus. Under helgen kun-
de man se stora graaler 
och arieler ta form i mästa-
res händer. Men också tek-
niker som inte fått något 
namn. Som när Dan Clau-
sen i Transjö blåser en 
tung vas som låter färg och 
luft skapa ett mönster som 
flyter långt inne i klargla-
set.

– Jag har gjort något 
som jag inte vet vad det 
kallas. Det är roligt att göra 
stora saker. Saker som 
man fått kämpa lite med.

Dan Clausen kom till 
Transjö och mästerblåsar-

na Sven-Åke Carlsson och 
Jan-Erik Ritzman 2006. 
Ett år senare kom Lars 
Skulberg till hyttan och ett 
par år senare bildade de 
tillsammans företaget 
Magma Art Glass. Från och 
med i år är de också ägare 
till hyttan. Med nya möj-
ligheter och ibland kanske 
också tvivel.

– Den här helgen är 
startskottet. Man kan gå 
här på vintern och undra 
om det ska komma någon, 
säger Dan Clausen.

De båda glaskonstnärer-
na turas om att vara mäs-
tare och assistent. Lars 
Skulberg arbetar med va-
ser där flera färgskikt ska-
par uppbrutna mönster.

– Jag lägger tre färger 
över varandra och värmer 
hårt. Då spricker de upp på 
ett sätt som gör varje före-
mål unikt, säger han.

Att hyttan i Transjö fått nya 
ägare hör till årets nyheter. 
Micke Johansson i Örsjö är 
välkänd och har drivit sin 
hytta i många år. Men un-
der glasdagarna kan man 

också möta hans assistent 
Iita Villiina Jaakonaho 
som blåser lekfullt elegan-
ta koppar.

Efter tre år på Riksglass-
kolan och en sommar hos 
Ebba von Wachenfeldt 
kom hon till Micke Jo-
hansson som assistent 
med möjlighet att också 
utveckla sitt eget form-
språk.

– Man jobbar hela tiden 
och så får man lite egen 
tid.

Att se skickliga glasblåsare 
hantera den heta massan 
kan ge en illusionen av att 
glasblåsning är enkelt. 
Men bakom det till synes 
enkla ligger åratal av ut-
bildning och övning. För  
Iita Villiina Jaakonaho rör 
det sig om en lång utbild-
ning som nu följs av arbete 
som assistent hos en väl-
känd glasblåsare och glas-
konstnär.

– Jag har sex års skola 
och är inne på mitt åtton-
de år med glas. På varje ny 
plats lär man sig nya gre-
jor, säger hon.

Till årets nyheter hör också 
att Persson & Persson i 
Ösjöbol nu fått en smält-
ugn och därmed en kom-
plett glashytta.

– Vi slutar inte med åter-
bruket men nu kan jag blå-
sa mer själv och arbeta 
med mitt eget uttryck, sä-
ger Morgan Persson som 
under lördagen bland an-
nat skapar en formblåst 
marmorerad pjäs.

Som glasblåsare på den 
småländska landsbygden 
lever han i en dubbel värld. 
I New York har han kon-
takt med en gallerist som 
gärna säljer hans glas. 
Samtidigt kan placeringen 
i Småland vara ett värde i 
sig.

– Idag är det ett upp-
sving för hantverk och 
glas. Det är ett stort intres-
se och här kan besökarna 
uppleva en okonstlad mil-
jö och träffa någon som 
gjort något med sina hän-
der, säger han.

Glödande glaskonst
I Transjö skapar Dan Clausen en tung glaspjäs där luften svävar långt inne i klarglaset. FOTO: TORE SJÖQVIST

Iita Villiina Jaakonaho är assisten till Micke Johansson. Men 
hittar också tid för eget skapande.

Med en smältugn i hyttan kan Morgan Petersson även arbeta 
med sitt konstglas på hemmaplan.
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