
”Så, nu är det färdigt”, 
säger hon och håller upp 
skapelsen mellan tummen 
och pekfingret. När ljuset 
träffar färgerna går det 
nästan inte att se någon 
skillnad. Irisen gnistrar, 
pupillen sväljer ljuset och 
ådernätet har lagt sig till 
rätta. Ett alldeles färdigt 
glasöga!

Det tar ungefär två timmar att göra ett 
glasöga. Färgen på ögonglaset skiftar från 

genomskinligt till vitt under tillverkningen, 
beroende på temperatur. Eftersom 

ögonvitor aldrig är helt vita blandas även 
rött och brungult glas för att åstadkomma 

en naturlig nyans.
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Ann-Charlotte Müller-Uri är 
ocularist, tillverkare av ögonproteser, 
i femte generationen. Vid andra sidan 
bordskanten sitter lärlingen Annika 

Zorn, på tillfälligt besök vid mottagningen i 
Stockholm. Hon läser den sexåriga utbildningen 
på Müller Söhne i tyska Wiesbaden. Fem år kvar, 
sedan är hon färdig ocularist i tredje generationen.

– Vilket snyggt ådernät du har fått till! Men de 
har sagt att du är duktig på just ådernät, 
berömmer Ann-Charlotte.

Annika ler till svar. Hoppet står till lärlingarna, 
den yngre generationen som kan föra hantverket 
vidare in i framtiden. Det finns nämligen inte så 
många ocularister som jobbar med glas i Sverige. 
Det finns en, och det är Ann-Charlotte.

– Mina tyska kollegor kommer upp och hjälper 
mig ibland, men vi skulle behöva två, tre till i 
Sverige som gör detta. Det är inte ett yrke som 
på något sätt expanderar.

Men det gör däremot den lilla glaskulan i 
lågan. Ann-Charlotte har smält igen sidan på ett 
glasrör och blåser sedan in luft som om det vore 
en liten ballong. Hon snurrar, ytan blir jämn. 
Så småningom börjar formen likna ett öga som 
vi är vana att se det. Men protesen ska inte bli 
klotformad, utan mer som en böjd platta, där 
ögat är framsidan.

– Efter att man tagit bort ett öga liknar det mer 
en fördjupning, vi anpassar protesen därefter, 
förklarar Ann-Charlotte.

Müller Söhne arbetar bara i glas. Iris skapas 
med hjälp av tunna streck från smälta glasstänglar 
i olika färger för att skapa ett naturligt djup i ögat.

Stänglarna i sin tur, tillverkas genom att 
blanda kristall och färgat glas. Pupillen blir till 
genom att smälta en svart stängel i iris, och 
ådernätet bildas med hjälp av sytrådstunna 
glastrådar över ögonvitan. Kristall tillsätts för att 
skapa hornhinnan.

Sedan handlar det om att fördela glaset. 
Övergången mellan glasögats material och 
kristallen ska vara lite simmig, precis som våra 
ögon är, säger Ann-Charlotte medan hon snurrar.

Müller Söhne tog sin början i en glashytta i 
tyska Lauscha 1835 där man tidigare tillverkat 
dockögon. En ögonläkare såg dessa och frågade 
om de inte kunde pröva att tillverka proteser för 
människor.

TySKLAND STÖRST
I dag finns även proteser av plast och det 

finns vissa skillnader mellan de båda materialen. 
Exempelvis fördelar sig tårvätskan bättre på glas-
proteser, som å andra sidan är lite mer ömtåliga 
än plastproteser, eftersom de kan gå sönder om 
man tappar dem på hårt underlag.

– Men jag tycker personligen att glas är 
mycket snyggare, säger Ann-Charlotte möjligtvis 
något partiskt.

Hon berättar om hur en försäljare av optiska 
linser nästan trott att protesen var äkta vara efter 
att ha sett dem genom sina linser.

Tyskland är det ledande landet på ögonproteser 
av glas och Müller Söhne är verksamma i ett 
flertal länder i Europa. Förhoppningen är att fler 
lärlingar hittar till Sverige.

– Jag hoppas naturligtvis att hon ska stanna 
här till slut, säger Ann-Charlotte och blinkar lite 

mot Annika som är i full färd med att blåsa upp 
ett nytt glasöga.

Annika skruvar på sig lite men ler tillbaka. 
– Vi får se! Den unga ocularisten har 

framtiden för sig.

Den kreativa ådran har alltid funnits hos 
Ann-Charlotte Müller-Uri (vänster). 

Till skillnad från sin bror var hon inte alls 
säker på att ocularist var hennes kall, utan  

ville först bli textillärare. Till höger i bild 
ses lärlingen Annika Zorn. 

Vägen till ett färdigt öga
Steg 1 Glasröret, tillverkat för hand i 
en hytta från 1595 i Lauscha (Tyskland), 
är utgångspunkten.
Steg 2 Glasröret smälts igen i ena änden 
med hjälp av en hållare och Ann-Charlotte 
tar av en bit. Det går runt 15 proteser per rör. 
Steg 3 Rörbiten ska bli en kula. Ann-
Charlotte gör en hals för att få ett större 
utrymme att blåsa luft i. 
Steg 4 Främre hållaren tas av, sedan gäller 
det att snurra så att ytan blir jämn.
Steg 5 Ann-Charlotte blåser luft in i glas-
kulan för att få den så rund som möjligt. 
Steg 6 Med en stängel smälts en liten 
mängd blått glas på ögats mitt. Det är 
grundfärgen till iris. 
Steg 7 Luft blåses in för att forma grund-
plattan. Allt varvas med värme från gaslågan. 
Steg 8 Med hjälp av stänglar, där kristall 
och färgat glas blandats, läggs tunna streck 
i olika färger i ögat för att få ett naturligt djup. 
Steg 9 Dags för nästa stängel, den här 
gången svart. Sakta uppenbarar sig pupillen. 
Steg 10 Kristallglas till hornhinnan. 
Ett tunt lager av ögats material smälts över 
kristallen för att skapa en mjukare övergång 
mellan färgerna och ögonvitan.
Steg 11 Glastrådar smälts längs ögonvitan 
för att skapa blodkärlen. 
Steg 12 En hållare har fästs på hornhinnan. 
Ann-Charlotte smälter nu fram konturerna 
genom att i stället suga ut luft.
Steg 13 Den främre och bakre hållaren 
smälts av när Ann-Charlotte är nöjd med 
ögats konturer. 
Steg 14 ”Navelsträngen” är klippt! 
Baksidan smälts för att få en jämn yta. 
Steg 15 Det färdiga ögat läggs i en kylugn 
där degeln är upphettad till 500 grader. Där 
får ögat svalna i en halvtimma. 
Steg 16 Klart! Det tog ungefär två timmar 
att tillverka ögonprotesen.  

Visste du att ...
Müller Söhne håller till i den gamla 
lärarbostaden i det som en gång var 
Tomteboda blindskola. 
Ögonproteser tillverkades tidigare i 
elfenben eller som målningar direkt på läder.
De flesta byter sin protes vart tredje år.
Ämnen som historia, medicin och glas-
kunskap ingår i utbildningen till ocularist. 
Två gesällprov utförs, ett efter tre år och 
ett efter sex år.
Stänglarna är färgade med metalloxid. 
Koboltoxid ger blått, järnoxid gult och 
guldoxid rött, för att nämna några färger.
Tillverkning av stänglar lämnas oftast åt 
lärlingarna. Det är ett bra sätt att lära sig att 
jobba med glaset.
Bland skandinaver är blått, grått och grönt 
de vanligaste färgerna, medan brunt är 
vanligast i övriga världen
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