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Inger Eide Nordseth

Vi tar turen opp stien i fra Storgata i 
Drøbak, opp Finnes Vei og der bak 
gjerdet finner vi verkstedet. Et lite, 
men innholdsrikt verksted, og stort 
nok for Unni. Ute i trærne i hagen 
henger glassfuglene og bærer bud 
om sommer.  Det ligger egentlig 
i navnet Kunstunik. Unni  Knut-
sen produserer unik mosaikk og 
glasskunst. Kunstglass er hovedma-
terialet i skulpturer, bilder, mosaikk, 
fat, smykker og engler. Glasset 
brennes, eller brukes som det er et-
ter behov og ønske om uttrykk. Det 
kombineres gjerne med sølv, kobber, 
aluminium, sand, steiner, sement og 
annet egnet materiale.

God støtte underveis
Galleri Havstad i Drøbak og Gal-
leri F15 på Jeløy selger produktene 
hennes, men også på femten andre 
gallerier over hele landet selges kun-
sten. 

I sommer skal hun delta på en 
utstilling i Sverige sammen med 11 
svenske kunsthånverkere,  men vei-
en dit har ikke vært like selvfølgelig 

i skjørt glass 
LoveBoat 

og hun er takknemlig for at mannen 
hennes Bjørn Steinar Lien og ikke 
minst Torgeir Havstad ved Galleri 
Havstad har støttet henne.

 – Uten deres tro på prosjektene 
mine, og innspill til hva jeg burde 
satse på, så hadde jeg ikke kommet 
så langt, forteller Unni. – Torgeir har 
hjulpet meg med å prissette produk-
tene og eksponere dem i galleriet, 
forteller Unni.

Ustillingen i Sverige skal hol-
des i Galleri Svennerholm på Orust. 
–Tenk så fikk jeg hele førstesiden på 
invitasjonen, forteller Unni opprømt. 
Og det er vel ingen overraskelse at 
de fargerike englene pryder førstes-
iden på invitasjonen. 

Mosaikk i Barcelona
Det hele startet med Kunst- og hånd-
verksskole i Bergen, tekstillinjen. 
Huset hennes bærer preg av malein-
teressen og maleriene henger tett i 
tett på veggene i det lyse huset med 
utsikt mot fjorden. 

Hun skulle bli hele 50 år før hun 
endelig turte å satse. Det hele startet 
med et besøk i Barcelona. Der ble 
hun bergtatt av mosaikk-kunstneren 
Gaudi. - Han har dekorert hele Bar-

celona by, forteller Unni, det var 
bare så enkelt og vakkert!  Der og 
da bestemte jeg meg for at dette ville 
jeg satse på, nemlig glasskunst. – Da 
jeg kom hjem kjøpte jeg alt jeg kom 
over av glass og så meldte jeg meg 
på et helgekurs i Oslo. Der lærte vi 
fusing dvs smelting av glass, siden 
kjøpte jeg meg den første ovnen og 
jeg var i gang. De første smykkene 
så dagens lys. Små, søte hjerter i 
form av anheng, ringer og smykker. 

Fugler i skuffen og 
glefsende Piraya
Etter hvert tok englene bokstavelig 
tak i Unni og bar henne fram. Suk-
sessen har vært enorm, forteller 
Unni. – Problemet var å får dem til 
å stå, men da jeg endelig fant opp 
patenten rundt dette, strømmet de ut, 
forteller Unni. – Det samme gjelder 
nå også for fiskene, de må jo også 
stå på noe, sier Unni.  Nå mot som-
meren er det fugler, fisker og båter 
som gjelder. 

Fiskene er motstykket til en-
glene, de tar tak i ting og glefser 
til når det trengs. Modellene er en 
blanding av Piraya og Baracuda som 
begge er rovfisker. – Jeg kan ikke 

bare lage søte, skikkelige engler hele 
tiden, ler Unni hjertelig. Fuglene har 
en egen historie. Det startet med at 
hun tegnet fugler, mest for å bruke 
kreativiteten sin da hun enda var i 
en annen jobb. - Jeg tegnet masse-
vis, og la dem i skuffen. En dag be-
stemte jeg meg for at jeg skulle lage 
en glassfugl. Som sagt, så gjort og 
nå strømmer de ut i hopetall, akkurat 
som englene. – De har blitt like pop-
ulære som englene, forteller Unni.

Ett av kunstverkene er det hun 
kaller ”Love Boat” eller kjærlighets-
båten. I en skjør båt av glass sitter et 
brudepar, og brudesløret vaier lett i 
vinden – Båtene har en poetisk form, 
og jeg ble inspirert av at den er et lite 
samfunn i seg selv, forteller Unni. 
Unni setter også katter og men-
nesker i båten, og gjerne en engel 
ved roret.  Noen mener også at Unni 
har en engel ved roret, andre vil si 
at hun er dyktig og hardtarbeidene 
glasskunstner.

Unni Knutsen med ett 
av sine siste kunstverk; 

Love Boat

Glassfuglen henger i trærne og leker seg 
med solstrålene. 

Piraya fiskene er motstykket til englene, 
og glefser til når det trengs.

Kjærligheten har hjulpet Unni 
Knutsen til å finne englene i 
glass, nå har hun også funnet 
kjærlighetsbåten, og fiskene 
tatt grep og glefser til når det 
trengs.


