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Verksamhetsberättelse för föreningen Glas i Hovmantorp, verksamhetsåret
2018
Föreningen har nu 27 medlemmar, varav 9 nya. Vi välkomnar Jan Andersson, Mikael Friberg,
Stefan Karlsson, Thomas Karlsson, Daniel Liffner, Anders Lindkvist, Jens Pettersson, Lena
Tjäder och Jonas Wanér!
Föreningens styrelse har bestått av Nicke Lindberg (ordförande), Agneta Örnberg (kassör),
Kerstin Fröberg (sekreterare), Lasse Hultman och Bela Kisch (ledamöter).
Suppleanter har varit Anders Lindkvist och Jörgen Persson.
Årsmötet beslöt att styrelsen vid behov kunde adjungera Björn Zethræus, som också varit
firmatecknare för affärer rörande museet.
•
•

•

•

Styrelsen har haft två möten.
Föreningen har haft en studiecirkel, ”Glasproduktion genom tiderna”, med formellt 7
deltagare. Verksamheten har bedrivits i form av ”öppna arbetsmöten” dit alla medlemmar har
varit välkomna. Cirkeln har haft 43 sammankomster.
BGM/Studiecirkeln hade under februari månad utställning med föredrag på Lessebo
bibliotek, med rubriken ”Mekaniska mönster och kugghjulskrumelurer”.
Föreningen har gjort tre utflykter/studiebesök, till vilka alla medlemmar har varit inbjudna.
Ett av studiebesöken gick till Tyskland och Slovakien för att studera manuell
fönsterglasblåsning samt pantografering med moderna maskiner. De övriga resorna gick till
Trelleborg respektive Bromölla (IFÖ industrimuseum).
BGM höll öppet för allmänheten under totalt 80 dagar under sommarsäsongen. Denna tredje
säsong blev sämre än de förra, med ett medeltal på 29 besökare/dag (2016 hade vi 36, 2017
33). Vi tog emot 4 förbokade grupper (varav en grupp konststudenter från USA). Vi fick in
knappt 21000 kr i museets insamlingsbössa.

För en mer detaljerad redogörelse kan vi dela upp verksamheten i de rubriker som finns i
stadgarna:
§
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Föreningens verksamhet
•
Studieverksamhet, i första hand kring glasbruken i Hovmantorps gamla
församling.
•
Insamling och dokumentation av material relaterat till de lokala glasbruken
samt till svenskt glas i vid mening.
•
Utställningar och annan visning av dokumenterat material.
Studieverksamheten
har i huvudsak varit mera allmän än vad som stadgats.
Studiecirkeln har hållit 43 sammankomster. Närmare detaljer om gruppens (och museets)
verksamhet finns att läsa på vår arbetsblogg, https://bergdala-museum.blogspot.com/2018.
Trelleborgsresan handlade till en del om termostillverkning.
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Utlandsresan handlade om att studera tekniker som sedan länge inte använts i Sverige, även om
de har bäring på historiska studier. Reseberättelse finns publicerad https://bergdala-glastekniskamuseum.se/nedladdning/foreningen/2018-reseberattelse.pdf.
Besöket på IFÖ museum handlade om glasugnars konstruktion under tidigt 1900-tal.
Insamling och dokumentation
Föreningen har publicerat så många gamla glas(bruks)kataloger som vi kommit över.
Publiceringen har gjorts via hemsidan, där det nu finns ett 40-tal kataloger från 11 glasbruk.
Publiceringen har till stor del skett utan tillstånd, då de flesta bruken sedan länge är nedlagda.
Från Kosta har vi inhämtat tillstånd, som gäller även Orrefors.
Föreningen har åter-publicerat ett antal gamla förenings-skrifter, fn 4 st. (Det finns fler, men de
flesta behöver redigeras.) Möjligen borde vi inhämtat formellt tillstånd från ABF gällande
skrifterna som gavs ut innan Föreningen bildades, men vi förutsätter att det finns ett implicit
sådant.
Föreningen har publicerat en del aldrig tidigare offentliggjort intervjumaterial, insamlat under
1980- och 90-tal. (Mycket mer material finns; måste redigeras.) Just nu finns 4 intervjuer
publicerade. Eftersom de flesta intervjuerna gjorts av en av föreningens grundare, Åke
Pettersson, och han skänkte intervjusamlingen till föreningen, förutsätter vi att
intervjupersonerna gav sitt tillstånd till publicering vid tillfällena.
Utställningar och annan visning
Som nämnts hade Bergdala Glastekniska Museum öppet för allmänheten under 80 dagar. Museet
har tagit emot fyra förbokade studiebesök.
Vi hade utställning på Lessebo bibliotek under februari månad, där också ett föredrag hölls.
Under sommaren hade vi ett fönster i museet dedikerat till ”Pinnar och andra snapsglas”, där vi
visade ett 50-tal snapsglas (huvudsakligen tillhöriga Gunnar Björberg).
Museet visade också tavlor av Mona Gyllinger. Tavlorna var alla inspirerade av våra maskiner.
Hemsidan (och museet) har utökats med nya kunskaper, till exempel om hur termosar tillverkas.
Museet (och hemsidan) har fått audioguider, 17 st på svenska, lika många på engelska. Vi har valt
att lägga dem på youtube, för enklaste åtkomst. Museet(s besökare) har från och med medio juni
tillgång till wifi, och för besökare utan smartphone har vi en liten surfplatta till utlåning.
Vi har varit omskrivna i Smålandsposten 4 gånger, i Växjöbladet Kronobergaren också 4 gånger.
Vi finns numera på ett antal turistsajter på nätet, nu totalt 10 (utöver våra egna sidor), dock tyvärr
inte på visitsmaland.se.
Allmän social verksamhet
finns ingenstans stadgad, men (utöver att samtliga medlemmar alltid är välkomna till
studiegruppens sammankomster) vi har haft ett slutet-på-museisäsongen-kalas (som lockade sex
deltagare, varav två gäster), samt ett julkalas (som lockade 10 personer, varav två gäster).
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Jämförelse med verksamhetsplanen
På förra årsmötet fattades inget formellt beslut om någon verksamhetsplan. Istället hade vi en
diskussion om vad vi tyckte var väsentligt. Sammanfattning av diskussionen, med kommentarer:
- Gunnar B har varit i kontakt med Björn Arfvidsson och Håkan Henriksson angående
förslaget ”attribueringsaftnar” – de båda var positiva, men det gäller att få till lämpligt
tillfälle. (I anslutning till glasauktionen nämndes; förkastades eftersom det är mindre än en
månad dit) Gunnar fortsätter med det här med sikte på att hitta en lämplig dag.
- Gunnar B och Anders L gör en förteckning över de böcker föreningen äger, och som
finns i ”schäsen” (förrådet i Folkets Hus) påbörjat/pågående
- Bela K anmälde intresse för att ”sakleta” på KAC (ytterligare kataloger, en förmodad
skiss som bör finnas i Kronobergsarkivet mm) (genomfört?)
- Björn Z undersöker möjligheter att ordna en studieresa till Rona glasbruk i Slovakien,
gärna med deltagare även från KAC genomfört
- Gunnar B bokar in en studieresa till Trelleborg (gärna med besök i Sibbhult på vägen),
preliminärt datum 24 maj. genomfört
- Lasse H och Kerstin F fortsätter försöka få till en databas för publicering på hemsida,
eventuellt med hjälp av någon kurs
Vi kan alltså konstatera att fyra av sex punkter uppfyllts.
De två icke-genomförda idéerna kanske kan överföras till nästa verksamhetsår?
Hovmantorp dag som ovan
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