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l  Vi fyller 10 (vid det här laget har 
det väl inte undgått er!) och då vill 
vi här på M-magasin också ha ett 
beständigt minne. 

Det blev våra Väninneglas. Ett hand-
gjort kristallglas, ett konsthantverk  
i svart och ett rosa. Svart och rosa 
symboliserar väninnelivet, både ledset 
och sorgset, positivt och uppåt. Att 
vara en bra väninna är att dricka ur 
båda glasen. Vi vill hylla väninnan.  

Vi tycker att vår tidning är som en 
väninna, som kommer med drömmar  
i rosa och berättelser med svärta. 
Precis som liver självt. 

Våra Väninneglas gör vi tillsammans 
med Målerås Glasbruk. Det enda 
svenska bruket (med anor från 1890) 
där man bevarat hela kedjan i fram-
ställningen av högklassiskt handgjort 
kristallglas i Sverige. 

– Vi är väldigt stolta över vårt genui-

na svenska glashantverk och glada att 
vi får vara med M-magasin och hylla 
kvinnor 50-plus, säger Målerås vd 
Eva-Marie Hagström. 

Det är glaskonstnären och ägaren till 
bruket, Mats Jonasson, som designat 
våra Väninneglas. Den svarta fanns 
förut, heter Electra och ingår i en 
framgångsrik serie som heter Masq. 
Den glada rosa väninnan görs enbart 
för M, liksom idén att packa och sälja 

Av Amelia Adamo  Foto Ida Jonasson

Väninneglas!
Finns det något bättre än en trogen väninna? Och här får du chansen att hylla henne. 
Vi har tagit fram vackra, egna kristallglas för att hylla kvinnlig vänskap. Självklart 
från Glasriket i Småland. 

Det är Mats Jonasson, 
ägare av glasbruket 
Målerås ,som designat 
kristallglasen. 

Fira med våra unika
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dem i par. Väninneglas går bara att 
köpa via M i ett begränsat antal, en så 
kallad limited edition. 

Jag åkte ner till mörkaste Små-
land, till utvandrarbygderna, till 
Glasriket för att se hur våra jubi-
leumsglas tillverkas. Och där mitt ute 
i skogen dyker lilla orten Målerås upp. 

Målerås Glasbruk är märkvärdigt för 
att familjen Jonasson har envisats 
med att behålla det svenska hantverket 
i alla led, inklusive att man äger ett 
järngjuteri för att själva kunna göra 
järnformar som används vid tillverk-
ningen.

Medan många av de kända svenska 
glasbruken inte länge klarar att behål-
la hela produktionen i Sverige så gör 
Målerås det. Familjeföretaget är lön-
samt. 40 procent går på export, mycket 
prydnadsglas med dalahästar, änglar, 
smycken, älgar och rosor, som ger cirka 
50 personer arbete på den här lilla 
orten. 

– Vi vill stå för det genuina hantver-
ket och behålla det för framtidens glas, 
säger Mats som är 71 år, konstnär, 
entreprenör, entusiast och ständigt på 
jobbet.

Han är en man som vill att det ska 
synas att det är handgjort glas vi talar 

om och inte masstillverkade serier.  
– Nu vill vi gärna ha in nya designer, 

gärna tjejer, säger Mats. 
Det är full fart i vartenda hörn. 

Paketeringsmaskiner, kvinnor som 
guldmålar, graverar, airbrushar, vat-
ten på golvet, karlar som munblåser 
och kånkar runt på glasblock, osanno-
lik värme, sandmoln från blästringen 
– allt i en kontrollerad, organiserad 
röra. Här görs allt från järnformen 
från det egna järnbruket till den sista 
poleringen. En hantverksskicklighet 
som jag går runt och beundrar, med 
traditioner och kunskap från generatio-
ner. Hit kommer turisterna för att se 
det genuina, och för att smaka på de 
lokala maträtterna som hyttsillen, 
isterbandet och ostkakan, den senare 
helt gudomlig. Vill du själv vara med 
gå in på glasriket.se och läs om evene-
mangen i trakten. 

 Jag träffar brukets stjärna, Målerås 
kritikerrrosade designer Ludvig Löf-
gren. Mest känd för sina dödskallar 
och vattenkaraffen Into the woods med 
glasen som fick vara med i tevepro-
grammet Melodifestivalen.

– Jag lämnade Kosta Boda för att jag 
ville jobba med alla hantverksdelar och 
här är det enda stället man gör det, 

säger Ludvig och jag spanar in hans 
getabock i naturlig storlek med böjt 
huvud och glashorn.

Syndabock, heter den och jag fick en 
obetvinglig köplust. Men den var lite 
stor att ta med sig på Växjöflyget. 
I stället åker jag hem med mina fina 
Väninneglas, med förhoppningen att de 
ska stå i era hem, kära läsare, och 
påminna om väninnekraft. Och om en 
tidning som kom till för att hylla kvin-
nan 50+. Du kan också använda dem 
som tandborstglas, blomvas, godisskål 
– de är dekorativa var de än står. l

Köp våra  
exklusiva  
glas

Bara i M:

Amelia lär sig hur man blåser en  
”väninna” av Staffan Jonasson.

Så här ser våra  
Väninneglas ut. 
Goda att dricka ur. Fina att se på. Finns 
enbart i begränsad upplaga. En jättefin och 
egen present. Volym 28 cl, höjd 8,5 cm. 
Material: miljökristall (utan bly), tål inte 
maskindisk. Kommer i en vacker kartong.
Pris:  649 kr/par (prenumerant)  

699 kr (ej prenumerant). 

BeStäll Väninneglasen i m-maGaSin.Se/ShOp eller Via kupOnGen på näSta Sida.


