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Bertil Vallien 
Har jag gjort allt det här?

Nästa år, 2023, är det sextio år sedan Bertil Vallien anställdes som 
formgivare på Åfors glasbruk. Ägarens uppdrag var tydligt: att skapa 
säljbart vardagsglas, medan den fria konsten fick skötas vid sidan om. 
Utmaningen och motståndet triggade igång arbetsmyran Bertil, som 
bestämde sig för att ge dem både och. 
 
Det finns många böcker om Bertil Vallien. Böcker som handlar om hans 
konstglas. Men fram tills nu har det inte funnits någon som har tagit ett 
helhetsgrepp om det som han har skapat för vardagen och för allas plånböck-
er: bruksprodukterna i material som glas, smide och keramik. Många av dem 
känns igen i den här boken. Andra är bortglömda, undanträngda av hans egna 
framgångsrika produkter och serier som Château och Satellite. En del av dem 
vill han själv inte ens kännas vid. Han ser på dem som ungdomssynder, något 
han tvingades göra för att skapa jobb och få glasbruket att gå runt. 
 
I Har jag gjort allt det här? lotsar Björn och Caroline Boode oss genom Bertil 
Valliens kreativa flöde och vedermödor med att rita attraktiva produkter som 
alla har råd att köpa, samt hur den svenska glasindustrins upp- och nedgångar 
speglades i detta. Boken bygger på ett flertal intervjuer som ägde rum i 
Valliens hem i Åfors under åren 2020-2021, i vilka han generöst delade med sig 
av sin långa och framgångsrika gärning, och innefattar också mängder av 
tidigare opublicerade bilder från hans liv.
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