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Einar Abrahamsson
(1913-2000)

'Jag började slipa på Kosta

Glasbruk efter skolan, men

hjälpte också till hos min far i

hans sliperi i vårt uthus Han

slipade på glas från Målerås åt

AxeI Träff.

Einar Abrahamsson i slieriet
på Strömbergshyttan

Jag minns särskilt en gårrg när

han korn nted siu stora gröna bil

fylld av glas. klädd i knallhatt

och lrade kört den srnala vägen i

snöor ädcr och det v'ar spårigt

och konrurit i fel spår så han

höll på och köra i diket En glas-

bit slog uer pii knallhatten så den

bler bucklig. Det fijrsta han sa

rrär han korn in tillfar lar. "Vi

måste ha oss en konjak Hjalmar.

for det \ ar en jär la ftird jag ha

giort nu"

Avskedade

\ irar.ju örer hundra blornslipa-

re' på Kosta och de tlesta tlck

slLrta S-1rilr i ar -iag i TLrre An-

dersson lag. Ett annat laq Iraclc

F-drnu ncl Pclterssr-,n si-,nt lasba.

Kicllrt:trle '' \ ilt' ctt g111',,\t 
.1 
rt-

Axel Träff .a, fr6.n början slip-

m i nns. Cronkvi stapoj karna

andra kända personer

Mjölby

are på Kosta och korn ar olika

orsaker på kant med ledningen.

Han startade då. 1905. tillsam-

rrans med en broder Oskar ett

sliperi i \ljölby .

Facket

När det bildades en fackförenirlg

i Kosta. i Fröagölsskogen. \ar

min far med och blev för det

avskedad. Han f-ick då jobb hos

Axel Träff i Mjölbi. Min äldste

bror Thord är ftidd dar. Sjalv ar

jag f'ödd i Kosta när fär och mor

hade flyttat tillbaka dit.

Lindefors
\'år fanrilj korl till Lindetbrs

nred AreI Träff 1929 då han

tillsanrnrans med Knut Bergqr, ist

ö\ ertog bruket. Det r ar rn irl f ar.

ja-u. och brlidenta ,\rnold. Thord

och min ) ngste bror Cr.rnnar.

Jag tror inte r i var f-ler än

tar. jag och Thord i sliperiet. Det

mesta glaset skickades till

MjöIb1.

GIas gjorda På
och sliPade i

Li ndefo rs
Mjölb1

var Kort livslängd

Irätt\ tid tog slLrt kr ickt. Han

hade en massa beställningar På

.A,ustralien. Det var bl a en serr is

och en hel del blomsliPning. Tul-

larna höjdes och beställrringarna

sades upp och det tog slLrt med

en qåns. Hytta och sliperi stätts-

des direkt.

Strönrberg

Räddninsen kotn ganska otrtga-

ende da Edrard Strörnberg korn

från Eda och satte igång. lJarr

döpte också orri bruket till

Strörrbergshy ttan. ett glas-

bruksnartrn som ttred årcn blci.

oerhiirt respekterat i rärlclert,

Värmlänningar
Flera arbetare flrttade mtd från

Eda- rnen också fiån artdra brtrk i

Srnålanc1 kom det arbetare

\anrne
Err rned nanrret Abraltarrrssott.

.\ugust. är intc släkt mccr, oss.

nren tlr ttade med f arr ilj frärl

Eda. lörst till Urshult oclr sedan

till Lindefbrs. Han r ar i sliperiet.

Sortett Cittqnar bler >e stnatl itt-

som r erkntästare i. sliperiet. So-

nen ,{rne harnnade i hr ttarr. \1 irl

bror. ,Arnold. sltrtade och flr tta-

de till Kosta.

Serr isglas

Vi slipadc elt ltras ja ier\ isglas-

Jet lirrrrt. ;rr,,liklt .ut-\ i.r:l'

G lasblit:arrnästarlle I { i ldlrrg

Strand. \lartlre Siiclerberg. Ir ar-

I.indgrert trch [-dr in [-cl,itr-iltrr

rrcrl t crk:iätler lior.ie tlt's;e i

hl tt,rr K,.'rrstglltiet h:rJc cti

tlLtrtilr'.'r't i KtlLrt Burt.lr i't



Servisen Håtuna
Design : Gerda Strömberg

Mera slipat

För oss i sliperiet märkte vi gan-

ska snart efter Strömbergs igång-

sätttning en ökning av arbete

och vi blev fler i sliperiet, bl a

Rangvald Karlsson, Alvar Karls-

son och Yngve Frisell.

Gerda Strömberg kom med

det facettslipade glaset från Eda.

Vi började också med det tjocka

blåtonade glaset som slipning i

olika varianter. De har alltid se-

dan dess förknippas med bruket.

Nystepär

Verkmästare i sliperiet var Hil-

ding Hansson. Han flyttade vi-

dare till Trelleborg som hytt-

mästare. Kom sedan till Johans-

fors som disponent. Han kalla-

des 'Ny stepär'.

Flera från Hovet

Andra kom från Hor'mantorp

och började i sliperiet: Charles

Hor inder. Kjell Snredberg (bor-

rade proppar). Herbert Ott,,r.,,t).

Lennart Jclhansson. samt Lasse

Elmgren. en nrr cket duktig slipa-

re. Han jobbade jag ihop med..

Sr,å ri g h ete r

Trr ärr drabbades bruket av. olika

sr årigheter. E.dv ard Strönrberg

dog 1946 och hans son. som bler

chef dog 1960. Verksatnheten

fortsatte dock under ledning av

Asta Strömbers. Den stora smäl-

len kom 1973 då hrttan brann

ner till grunden.

s58
Design:

Stora levernssvårigheter gjor-

de att USA-marknaden i stort

försvann och den allmänna kri-

sen i glasbranschen förvärrade

läget. Trots snabb återuppbygg-

nad förbättrades inte läget och

1976 såldes bruket till Orrefors

som med halvljummet intresse

drev det till 1 979 när sagan

var all.

B 950 B 900
Design: Asta Strömberg
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Birger Bergman
1903 - 1991

'Jag är född22 augusti 1903 i

röda byggningen på Sandvik,

men far fick jobb på Nya Glas-

bruket när det startade I 905 och

vi flyttade ner i den s k mästar-

byggningen på andra våningen.

Birger Bergnran

Kasern ett
[-ägenhetenta \ ar s\ nnc. ligcn

ornoderna Det tänns en brant

treppa strt11 u1.1 rakl tter iett
senreusaln tarstu for de trå lä-

gen lieterrra och trappan lärde

tlan siq genotn att ramla utför.

Alltid rar det någon barnun_9e

sorr trattade på ältdan och då

skullr' fiurrtirnren Lrt och sc \ ell
det r ur s(rnt ik rck. Det r ar j tr

trångt nred alla tottlor och

klarrrprr ifl dct \ ar irrte \ir eScn-

dorulist utt dct snLrbbladc-s

Skolan

Jag biirjade i skolan sont alla

andra r id 7 års ålder. På \ interl
lLrfthdc r i snett iir er s.jön oclr

k,rrtt ,,OO t .., Kr arrrarr

\lorgonjobb
\är.jag bler lite äldre hände det

,'f't,r rtt.i ur. i:r r i Itrt::rt) t\.r Iiit,-
iIAt' !)clt biii il] ,rtn llt,)i'gtiitll)it

tirttitit:k.;l0it [Jr,t f.rnit: p.r-i kar'

sonr bodde i Åryd och Lessebo

som korn rned tåget sä de hartn

inte hit tillkl 6 Efterharrd sonr

de kom fick man gå hern. Dä

fick rlan nödtorftigt ta ett tag

om näsan med lite latten 1'ör att

serr kuta till skolan

Jag har ett nrinrre a\ att jag

fick 25 öre för de båda timrrar-

na. annars var lönen nornralt ll
I /2 öre Jag hötl noga reda på

rnina törsta arbetsinkontster och

skre'n ner dem på ett papper sont

jag hade i en liten låda hernrna.

Sen kollade.jag noga. tr lönen

lärnnades till rnin f ar när halt

tlck sin. Det kunde bli en 7-8 kr

ib lan d.

Hl ttan
Utör,er att jag arbetadc olagligt

mellan skoltermirrenra. det r ar j Lr

al lrnänt förekomntande. så bör-ja-

de jag annars så fbrt.ja,u slutat

skolan. -jag r ar väl I 3 år. Jag

kom in i htttan och rrådde sri

småningonr den h(ica ran(ren a\

fbt- och benanfåncarc

I ill en biir-jarr rar-jag i tärsans

presselasr erkstad- sorn inbärare.

Det r ar rätt skaplict \ilr de

presrade \ ar nran t\ a poj kar Den

ene halrtinrnren bar nran in. den

andre la rran in klippc-t (iirer-

blir er clas scrnr iläggarerr ktippt

ar från pipan)

\rir.i ag sen blct ftrt- och ben-

anfän"are lick.iag f'1ytta till ()r-

kur ()lshet:!r r e rkstrrd Där g-1 
'.1'-

r-lc'S nr\ cket henr itt: r t-ser. st-.c-

kersatser ln nr så dct r rr me>t till
.tli r r.ii-rra J:t,l illinrls \'a[\it lr ii
ja-u fick göra post till kannor.

Det r ar ett jädrans snejs. att tä

till posten när det var långt ner i

dege I n.

Sliperiet
l9l 8 hamnade jag i sliperiet.Vid

en läkarundersökning ty ckte

doktorn att nrina ögon r ar lör

röda. [{arr trodde det berodde på

strålninsen från _ulasuunen och

jag borde slippa titta in iden. Jaq

placerades dä orn till sliperiet.

Om det rar bra eller dålist r ill
jag inte uttala ntig ont. nren

faktunr är att -jag bler krar där

till t962.

Bed rör'ligt
Det l'ar det ganrla sliperiet och

Iokalerrra r ar undcr all kritik Där

r ar kailt Vi hade en stor'-järnka-

nrin- den på:toc1> irade stått i

ganrla skolan uppe \ id Skogs-

lrckan. Den rar klädd nred tegel

irrr ändist sa dcn hiill rrågra ar

innan den r ar Lrtbränd När derr

rar slLrl hacle ri bara ett ranlist

trlJetat:t)nr dc hade g-iort hål iptr

sidan tör att lägga in r ec'len

Det bler hett onr r-rggen på de

sonr sritt ntirrlast. rnen iandra

ärrclen ar lokalen 
" 

ar dct kallt

till långt fi'anr på efierrniddagen

Varnratten tog riien ranliq

tr iitt,,rr ta ar jrirn oclt clet rricktc

inte lringt Virar-j Lr fLr llbentan-

nins rrclr när rer rrch en skrrlle

ha en Irink nred \onr-n t'ick clc

si,.ta bara li rrntntet,

\r bö rj a re

.la-r l'ick Strnr alle rtnrira rrr hirrjli-

r,: i iir,.rlerniakare H,,,r i.ict nl
\:li .;t : I It. il.i ii,se :. p.'1:r,.t,'I



ledig forsta dan så jag fick kula

dricksglas. De rar gjorda till
drivning så det var ett stort pun-

telmärke i botten.

Jag fick börja slipa ganska tidigt

för det var ont om nlbörjare

Jag fick också plana pressglas

och det var ett jädrans slit. Ac-

kordet v ar onr jag inte minns f el

I 5 öre hundradet och då tlck

man plocka soll rnan bläddrar i

en bok i assietthligarna.

Ackord

Det var alltid ackord. \'i sont

var polerr.nakare betalades ar

sliparna. merr det rar el'ter ar-

talets biträdcslöner. Det var al-

drig några lörhandI insar.

När bruket s.jälrt skuile ta hand

om polerinuen. dct var så irnder

err liten period. fick vi 5 öre nter

än riksavtalet. Den perioden

blev kort tör sen återgick allt till
den ganrla ordningerr.

Rivalitet
Det fänrrs err r iss rir alitet ntel-

lan hytta-sliperi. Sliparna bc-

traktades sonr ett annat slacs

fblk och det var nornralt i f'ör-

tjänsthänseende att nran skulle

lig-ua under hrttan i lon. Det

frjrhållandet rådde så länge sorn

jag r ar rned och törhandlacie.

Skulle nåson slipare t-l iina nrer än

en mästarc bler dct lir

Re krvte rin g

Rekrrterincen till sliperiet skirt-

tes ar brLrket. nrcn tr. r iirr r ar- det

hara sliparnl: cqtia poikar s,rttr

rktr !le li:.t.i ll:t. I)e 1 rru'i -', :
likadant i Irrttan drir pojkarna

skulle lara i sina I?iders verkstä-

der.

Förhandling
När jag konr med i sliplaget var

vi bara ett slipla-u. och dä skötte

de äldre sliparrra ackordsäftnin-

sen. Sedan delades sliperiet i tr å

lac. \'i brukade skoja an det bler

ett A och ett B-lag och -jag harn-

nade i B-laget.

\är de da sktrlle lta crt l'rrtt r.i11

la-q sonr biträde r id törharrdlin-

garna korn jag rned Första pris-

sättningen e[örnmer jag aldrig. \.i

skulle sätta ett pris rned disPo-

nent Schtridt på en blonrslip-

ning Vi hade slipat en blotnma

sonr kallades,\Ic,dern, men den

ändrades så det blev ntycket nler

arbete Vi hade 8 öre för ölkupan

och det bjöd disponenten också

fiir derr n) a som kallades Drlr-

lLrr. D€t samla priset ansågs for

bra al töretaget iförtjänsthän-

seen de.

Modern
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D ruvan

Vi hiill på rart. det rar (.)sctr

(.) I t o s s rt n. H c r nt un . lttLl e r.: s ttn

och -iag.r i r andrade tnellarr ttra-

giisinet oclt sliperic't t-1cra qånger.

Vi hade beqärt nirr t-ire trclr e't'ter

mänga oLtt crch trrert bler dct atta

Lr,:lr c'ti ItirLi t

Facket

Jag var sen förhandlare i slipe-

riet tills jag blev ordlörande i ar'-

delningen 193 I . Då började jag

biträda vid spec ialförhandl i ngar-

na för -erol'arbetare. upp [äggare.

fbrmsnickare. degelmakare m tl .

Ackordsarbetarna i h) ttan

f rck r id de liirsta at talsrörel-

serna jag r ar nred om öke pa

prLrcentsatserna i trlika belatt-

ningar. Höjningen bler ert pro-

cerrt eller tr å. Vad de kLrnde ta

nr.st pa i hvttan var när det blev

r.I\ a sorter.

Förtjänstläget

Det ojänrrta ftirt-i ärtstläget tnel-

lart hr ttr ct'k:täderlli.l pä :allllllil

bruk och rrrellan bruken r ar st2itt-

digt uppe till diskLr>sion på både

ardelrringsuriiten och pä artals-

kontereuser Sat'nt.na f'örhållande

gällde för iir rigt också för slipe-

rierrra r id jänrt-örelse rnellatr

bruken.

Efter artalsuppgörelsen l9-i I

trodde r i att prissättrtingen skul-

le blijärnnare brtLken nrellan fiir

då infördes sa kallade ackords-

rlormer. som skLt lle r ara rikt-

pLrnkt r id prissättni ngen.

E{ier något ar r isadc det sig

tl,rck alt är crt dcttr 11 <tctll i'tte

f\ llde derr ltr rtktiotr sL)111 \ ar ii\ -

sedd. Lte på brukcll ttrlkaclu'-s

uppgörelsett trr\ ckct stliir t Pl

.'n del bruk iarlrrs elr toleralri -i\ Ir

pi itt'esgt.rirl:c;',

Retlucering:rr

Reducerin,g r ar ittte ot atlligt.



Det värsta skedde. onr man

bortser fiån de krav som au-

tomatiskt kom vid varje riks-

artalsförharrdling. var när dis-

ponent Schmidt gått bort. Då

presenterades en väldig reduce-

ringslista rned rntrtir eringen atl

bruket låg oskäligt högt i för-

tjänsthänseende. Vi satt i Värjir

och tragglade igenonr den. ('ra'i

L{erntcIitt. r ar lorlrancllare för

glas irrdLrstrins arbetssir areför-

bund. Flan skulle några år senare

bli chef på N1a.

Det blel'nu inga minsknin-sar.

Vi lr,ckades istort behålla statLrs

qou. trots att brrrket här dade att

.\, lr»ti,lt g.iort upp listirn irrrtart

han dog. något r. i tr ir lade pa

N1ordning

l9l I när f'rit: Duhl r arit chel

ett tag skulle han lärga om till-
verkrtingen. I-lan skulle bl a göra

rnr'cket pressat. han kallade dct

osorterat. Bara det r ar helt skrrl-

le det dusa Orn det r ar sker t el-

ler blåsigt rar inte så n()ga.

För att f å ner persorralstr rkan

tlck r i kollektivt avsked alle-

samrnans Jag fick sorr ordlöran-

de en skrir else där han rreddela-

dc att alla rar uppsagda Arsik-

ten \ ar säkert derr. att rnan sen

skulle ta in de- marr r ille ha.

Efter en tid fick ocksa alla sorn

önskaclc anställning söka nrtt

arbete, [)ct r rr r äld igt brirtti-,nr

nrir anslaget konr Lrpp 5r'r \ i hann

aldrig sijka ktrllektirt Lrtait det

bler rLrsning till kontrrrc-t lirr att

.rirrriril.r .i:- l)et \:ii' i-;ili nlit.,,-.1

sorn inte fick tillbaka jobben.

Problem

Men hur det nu lar så bler det

ont onr folk så bruket fick fak-

tiskt fråga en del om de inte \ ar

hågade att komma tillbaka. \å-
gon gjorde det, men med blan-

dade känslor. Ivlen det fördärr a-

de ialla fall stärnningen på bru-

ket genorn dessa åtgärder oclr

återanställninqen ar bara r issa

sorn bruket trckte passade,

Det bler' är eri nrånga orlplace-

ringar. en uppblåsare fick t ex bli

fbtanfärrgare Flera it er press-

r erkstan fick qå trrrts alt nran

skulle satsa på pressning, Arc'n

sliperiet drabbades.

Gallring
Det lrär sättet att gallra \ ar ett

vanligt sätt att bli ar med obe-

kvänra. l9-11 var det sä iallra
högsta -erad. Då plockades de

hurt sonr rarit pådrir3re pr na-

got sätt

Förbundet

I917- t9l8 korn -iag nred i f ör-

bundets törhand I i nssde lesatitrn

sonr representant tör sliparna. \'i
oly ckades dock rn.-d att la t\ a

från [-lorrnantorp. Det rar ocksä

Hurultl Pers.sttrt. sttrrr arbeta i

hr ttan på Sandr ik På detta an-

märktes från nranlla hall. \1an

tr ckte det \ ar tel att lltrr ntan-

l,rrp Itlltlu l\J IIlerl ti,,t\ att \'

.jobhade på olika blLrk. [9-lt) lrinr-

nade -iag ti-ii illigt uppclra_tet R.--

dan året etler fiirsr arrr ciirck

llaraltl l'iair L.run.clrL'ir {).lr iii.
korn nred rgen och r'ar nred tili

l96l då ja-r slutade på \r,a.

Fö ra rgelse

I ppdraget \ ar nr-\ cket intres-

sant. \lan flck slita ont och fick

mycket förar-selse. Man kan inte

sä-qa att -ulasarbetarna var belåtna

eller tacksamma för jobbet sorn

g-1 ordes. \'långa tnetrade att r i

r ar för iimsinta llot bruken.

,Iag vet en gårtg i i lorsiikte th

eu te nriiring till de Itigst ar liina-

dc-. Vi kände på oss att dct skulle

-qå N'len vi tlck resa henr utan

rcsultat. Etier några daqar bler

r i kallade pri nrtt till Strrckholnr

och fick tenroringcrr, \ri tr ckte

i i gj,-rrt en bra uppuörelse.

Vi hade sen ett r älbesiikt ai del-

ningsnröte i gamla Vasa och da

liir.ökte dc'trlnrf3 rtcI rrti! !e-

rtottt golr et. Det \ 3r' eit. ,.,,til jlrs

tr ckte i r an I i-sa tall orndlirresgill

medlenr. sonr sa "att resa till
Stockholnr f'ör 5 öre till sror ar-

betarrra det r ar intc' rnotir erat"

Det r ar inte lite pengar f ör cic'

nrånga gror arbetartta Pa Kostn

rar det ett hundratal

Det bler bättre när r i lick ccn-

trala törlrandlingar. da hade r i err

liten chans att tä e\tril till ula.-

indLrstrin,

Lj usa sid o r

\len ilet lratle ock:l:ir,.r iJ Lr:a

ög,rrrblick aLt arhL'Ia i trrcket

\l.rn tr-r1 l'flde nranoa qlrr.arL.c-

11rg i,Cli nran iick tln inbli:i. i

hur nran hat'le clet pii iie,.,!rk.i

hrttkr'tt \lrrrt tlck tl1ilir".1 ,r1 .i I

i.. lt il :'.:1. .



Många trodde att nran gjorde

goda förtjänster på att vara for-

handlare. men jag tror knappt

det gick ihop sig för någon.

Amerika
Alla uppdrag var utan arlode på

den tiden. Bara de sista åren ha-

de jag 25 kr i bidrag till telefon.

1950 fick jag ar. Folket i Bild.

den riktiga tidningen. en restr till

Amerika. Deltagarna togs Lrt fiån

r arjc' A-presstid n in gs spridn ings-

om råd e.

Vi var ir'äg i tre veckor och

det var en lantastisk upplelelse.

Jag hade aldris varit inne i ett

flygplan förrän r i steg ornbord

på Bromnra.

Sen blev det hektiska dagar nrcd

besök på sanrhällsinstutioner och

tackliga orgartisatiorrer. \'i såg

både rnörka och l.; usa sidor ar det

väldiga landet i räster. Resrutten

sträckte sig ör er New York. But--

lalo. Detro it. Ch icaqo.Rockfbrd.

Garr. Knorr ille. \\ ashington

och Nerr York.

En ar lriijrlpurtktcrrre r er när

vi träffade Eleotrtr Roctsct'elt.

den legendariske törre presiden-

tens rlaka.

Resan fi nansierades som.j ag

sa al t IB. Naqon tiirlorad ar-

betsfirrdärrst utgick inte. Jag irck

300 kr ar FabrIk:arbetarefilr-

bundet,

Disptrrent Ilerrrelin iille rnte

ge niiuot bidras nreci rnindre rirt

att 
-j 
ag tör.tog bcsijk pä naura

clasbrtrk och lratje tips rrrn atgai--

der tirr att firrbrittra t-.rLiket. pr,',-

duktion och produktionssätt med

rnig hem. Några sådana besök in-

gick inte i programmet. rarför

jag inte fick några pengar.

Föreningar

År 1923 var jag med otr att bil-

da Holmantorps G&lF och bler

rice ordförande i snrelsen SPe-

lade också i tbreningerrs ttrrsta

A-lag.

Åren 19{2-{{ rar-jag Socialde-

rnokrati ska Arbetarekotr tn Ltlten s

ord förarrde.

Kom mu nalt var.iag naturli gt-

\ is engagcrad. Jeg katt näntna

ordförandeskapet i rnLrtr icipal-

fullmäktige från l917 tillden

upphlirdc 195 l. Jag r ar ocksa

r ice ordörantle i rnunicipal-

nänltderr aren lqll- l9-i I

SDL'K

Dc rolrgste rlirtnena har.iau fran

arberet rned SDL K (SSU). sonr

det då hene. Klubben bildacles i

[{o\ nrantorp 192-l . Det var

r erkli-sa t-isther i det politiska

liret på 20-talet. Jag var med i

1 0 år. Jag rar ordförande åren

I ql7- 1919. \/ i hade distriktstl -

relsc'n här utc- och r i härjade med

att bilda klubbar.

Kampen inom arbetatarriirel-

,\en \ ar hård med strider ntot

kt)nrr Lril isterna sotn doln i nerade.

Det berocide tnr cket På deras

taktik. De sa öppet att de skulllc

:prärqa arbctare- och iacktö-

rerringsrirrelseir, De kLrnde t er

kaiIn tilI t)rck1iSa koniirels.'r

ullrir aiI inbiucl a thcklir.'rriilsrli-

na. De ordnade urrgdontskonfe-

renser där det diskuterades ar -

talssituationen och de giorde upp

forslas till artal r id sidan ar det

reguljära facket och det räckte

stort motstånd hos oss.

Svåra år

1930-talet var s\ ärt fiir slipar-

na. Vi gick iurrgeftir 10 år utan

att ha fullt arbete..lau gifte nrie

tilliul 1918 och ifebrtrari l9l9
fick r i en kontl iktLrrrge pä ti a

månader och N{arsit hon var jLt

ovan \ id sånt där och visste irtte

vad det innebar. När konflikterr

var ör er började det bli onf ortt

arbete och fortsatte franl till

I93l då r i hade sister kontlikten.

i\len det tortsatte ättdå att r ara

S\ ATI

,Iag tror l9-l-+-l,i r ar sänlst

och da rjänade jag nrindre än

I 000 kr otn året. \'i hade ingerr

A-kassa. iuga sotr helst stödior-

rrer Lrtan r i l ar härrr isade till det

r i tjänade pä bruket eller det I i

någou såns kunde däna erti'u

!Iinskad efterfrågan

Vad an ledn ingen r ar till den

minskade etierfrågan på slipat

kan diskuteras Frartrfiirallt t ar

det säkert ändrad sntak llos kotl-

sLunentcnra oclt iir ergåttgen till

andra proditktionstnetoder. Dct

[rl1r111.lipa.lc Slete t \ Ill'lll i.l :ll'].i-

n ing.rnr terruing. \led I 9 10-talet

r ar dt,ck dc- r ärsta prtlblc--tllerl

o\ er

(irär ning
jag nrirrn-. ati LriI Sttteill.ters '.ill
.ia'l ai,tu ,-r.S r)tt gitii lt cll brLil:,'



utan att \ara \ana. inerl vi kärn-

pade på. Fritz Karlsson och jag

rev eldstaden i kyrkan på entre-

penad. Vi begärde 75 kr. men i

nåder fick r i 75 öre i timmen. \'i
försökte räkna på gatuarbeten

utan fram-sång. Vi hade r.arken

ertärenhet rros eller rerkty g tbr

sådant ätaqande. Det fick bli fis-

ke. på rintern angling. redhugs-

ning. plocka bär allt tör att drr-

ga rrt kassan.

Eget hus

Otroligt nos br ggde vi eget hus

1910. mitt under konflikten.

Bostadsbriste n \ar stor i samhäl-

let. Mi)-iliglreterr att fä err läsen-

het i det närmaste obc-fintlig.

Alla inklLrsire -iag tlckte -lae r ar

tosig. Jag nrinns nar Görun

PuInt. en orrbudsrnan ililrbun-
det. och .iag satt på brädstapeln

vid byggct oclr diskuterade om

.iag tick bl'gga själr, när jag var

Lrttirgen ikonllikt lvlen det flck

-tag.

Fö rs ko nade

Hyttan hade e-uentligen ingen ar-

betslöshet under de här åren.

utan det r ar sliparna som drab-

bades. Det var i stort likadant

irrorrr hela glasrndustrin. När jag

fick r ara rned på ftirbLrndets

kongress 194 I infordes A-kassa

trch det \ ärsta r ar ör er.

Räntor

Jag ret-i au rar tvungerr att ha

lranr 500 kr till ränta och anri'r-

terinc pir hLrset och det fhnns

inuet sparkapital att ta av. NIerr

de nråsta frarn hur soln helst.

[)et sick. rncn malt fick verk-

ligen kärrpa. Ivlan Itändes inte

skrir a ett brcr' utan t'nan cvklade

nted clet

Fot bol lsclo m a re

Det enda-ja,u t-1änade någon kro-

na e\tra på under 30-talet att

c1örna tothrtllsmatcher. Det var

inga stora arvoden. Jag ci,klade

Servisen Björn
med slipningen Prag

till År1d och flck 3 kronor liir
att döma och 75 öre för resan.

Till Konga och Väckelsång c-rk-

ladejag också. De var i högre

serie så -lag hade 8 kr plus resan.

Åkte rnan täget tog det l2 tirn-

rnar Ingen hög dagsförtjänst,

rnen ett bidrag tilI henrmet.

Sumnrering

\är.iag .cr tillhaku ktrt.iarl irrte

annat än kotrstatel-a r ilken t'cr-

hiird tirbättring sont iist rurn i

Srerige under Inin ler nad. So-

cialdernokratiska partiets och

lack liiren i nc.röre I 5Clts i ttsat.er

är or rirdelisa och jag är srolt

ii\ cr att lå dragit nr itt str:l till
stacken

Intervj u

1980 05 12

-.fri-



Oscar Franz6n
1897-1980

'Jag började på Johansfors 1903

och jobbade där till 1912. Jag

hade ett Par kilometer att gå' På

vintern fick man stiga uPP mitt i

n atte n.

Oscar Franz6n | 978

Det var så rnörkt att lllalr knaP-

patst kunde hitta in i kåken där

slrperiet låg .

Vi po.ikar fick birr.ia dagen rned

att bära in och säga red. Virar

tlera tt.tctt ert gärrg ir'eckan blel

det ens tur. Arrda tlck man skäll

ortt intc \ cttllct r er r artttt ttär

sliparna korr. Strl'k kunde också

van kas

Sliperiet var omoderut tned

jorclgolr . \'i kunde fä gå i blötr

Lrpp till krrritta. Slipstolarna drer s

ar en tltrbitt

På r irrde n tarrns det ungkarls-

rr.rrrt Där bodcle de ogitia po.ikar-

na \1(lrkt r ar det Det lanrts

endast lotogenlamPilr och trär

r ekert skrLtr acle upp och diirrcrt

(ippnatle r ar clet strnl det r art"

eldsr lidr

\-i satt och \lipaclc r ii''l ttri''vtlr-

lantpor. Jag ttirstar itrtc att det

gick. Några karbidlamPor hade vi

aldrig men hemmabYggen av

flaskor och konservburkar var

vanligt. De fungerade också som

cykellyse.

I sliperiet var det många gånger

vedervärdigt. På vintern var allt

fastfruset så man fick gå in i hYt-

tan och värma ett järn för att ti-

na bort isen.

Glasugnen

Långugnar tänrrs rrär jag btir-iadc'

Jobbarna nrurade s-iälr a onl Det

r ar tr'å bänkar och etr kanal nrel-

lau och där stod deglarna och det

eldades på båda sidor. Röken gick

ut geliotn anfängshålen'

Stopparen gick ouPPhörligt

oclt la in ett trä i taget lÖr att

halla r'ärmen I ugllell .

St,rpPartta attiäSs ittte sotlt

r arilist tolk. Jag kornmer ihäs

Augtrst NIöller. Han fick etr kro-

na fiir toll'tin'rtnirrs arbete och

trckte att det lar himrnelriket'

Veden torkades (skÖrades) i

stora ugnar med järnluckor och

där eldades r'tnder så r eden bler

nästan som träkol. Det rök så

clet bler tl irlsrcik i hl ttorna'

Gl as et

Glaset hade inte den kralitet sorn

krär s idae. 
-Iill bruna butel-ier

l()gs \ alllig. hee k.artd,

Kris
(i lastrusten stlnr LIr-rnlnlel pa

Kosta tog irritiatir et till :Prrck

lq I l. Dä fänns irrgen örsä1.i-

rtittgsorgair ijetioll pli de tlli-"r'i

brr-rken är etl sa på Jtrharlsfirr:'

Boda och Äfors så alla arbetare

fick sparkert.

At sikten r ar -i 
u annars att

central i sera fÖrsälj nin gerr' N'[at.t

körde allt glas till Kosta från alla

bruk sorl tillhörde trusterl Där

byggdes ett stort rnasasln'

S plitt rad e

Arbetarna skingrades Till Flot-

n.latttorP kom ser tnau och ett

ar detn \ ar I ag

När jag tli ttade hit tick rlarr

lei a i s-!älr htrshåll. ')ag bodde på

fastigheterr Sr enslLrnd ' idag rir et

nrerl aclress Fiskaregatan 2'

Prrtatis-. grönsakslatrd och gri-

,,11 lllirdc till och det räddade

nrånsa t-ratl sr ält \ledhuggning

och b.irpicckrrirrg srsslade i i

trckså tlled olll solllirarell'

Sandr ik
Sliperiet på Sårrcir ik iäg när jag

kont nlot h\ttan På gar eln tl.tot

S ttl rqatatl .

Här fanns det \ llrtr\ atterr De

hade en dieselrnr-rttrr och kr l-

\ attrtet frän den leddes in till cn

tunna inrrattför darrrcll c1är tllatl

kunde hiitltzt

\)'tt sliPeri

1921 brggdes n\tt sliPeri' det

sont idaq tir konttlr. Det llirlrls cle

nrånga olika platrer tjir ltrrt:att

utbr ggrlad ar hr tta. sliPcr i och

nragasirl i en gelltell.-'tltll [r-r ggLtacl

L ncler alla ar bars s"darl allt

.iipglls trirtr kln:tr erk-<terl till

:lip.'t'ie Dct r ar ett.iädia lobb

Särskjit pi i irlterrr n:ir ilet t ili

^.rl! .'.il il.t'l,.il 'll l. 'i ' l lt 
'



gick det åt en massa av glas.

Den stora trappa som finns

idag mot hyttan har alltid fun-

nits. På nedre botten mot bruket

fanns dieselmotorn och maskin-

verkstan. Kontoret var bara ett

lite skrymsle längst bort från

hyttan räknat.

I varje ände inomhus var det

trappor. Den ena från dieselrum-

met och den andra från etsverk-

stan upp till sliperiet.

Slipmönstren var väldigt om-

växlande: skär, oliver, facetter,

fiällslipning. Det var standard-

soter som Ulle, Juno, Helga, med

flera. De gjordes på de flesta

glasbruk.

Antik var den stora artikeln hos

oss. Det var enligt uppgift Gerda

Strömberg som stod lor den.

Det fanns fyra olika slipningar.

Både slipa och polera var ett

jäkla jobb.

Vi polerade med pimpsten och

korkskiva. Vad korkskivor det

gick åt. Karaffer, kannor och

ostkupor hörde ocksä till.

Konstnärerna
Orrefors konstnärer bodde på

tredje vind på sliperiet. Det var

Hald och Gate. De kunde vara

här i långa perioder. De ritade

också slipmönster. Tidigare var

det vanligt att sliparna gjorde

detta själva

Mönster
På tal om mönster. På Johans-

fors fanns disponenten Oscar

Håkanson, en själv-härskare av

rang.. Han kommenderade

slipar-na sätta upp nya mönster.

För att spara utrymme skulle

glaset ftirses med olika mönster

på var sin sida av glaset.

Antik 3 Juno

När de var uppslipade kom

han och bestämde enväldigt vad

som skulle utgå i acordslön. In-

gen diskussion forekom.

Konservburkar
Mycket tidigt, innan jag började

på Sandvik, blåstes konservbur-

kar och de blev den stora arti-

keln Det var en fantastiskt efter-

frågan. Det var två-tre verk-

städer som höll på från morgon

till kväll. De blåstes på strå,

kröjslades och ftlrsågs med en

ring av glas som sedan grovpla-

nades.

I)en stora utställningsmontern

som bland annat använts På Bal-

tiska utställningen i Malmö 1914

stod länge på slipeivinden. När

den skulle slängas på 1930-talet

öppnade vi burkarna. Det inlag-

da smakade perfekt.

Brunt
Det bruna glaset, vackrare var-

dagsvaran, kom när Orrefors tog

över 1917. Annars märktes inte

övertagandet särski lt mYcket.

Tillverkningen ändrades efter

hand.

Modala - Å"yd
Jag har faktiskt arbetat På Mo-

dala. Det var på Tengvalls tid.

Edvard Strömberg lät göra en del

lego där. Vi var en fem-sex man

nere från Sandvik och sliPade.

När det var släckt På Sandvik

en sommar var jag i Äryd Bru-

ket ägdes av Oscar Nelson som

hade ett sliperi i gamla järnbru-

ket. Hans bror Viktor Nilsson

arbetade i hyttan. Viderstedt

hette basen i sliperiet

Oscar Nelson ägde tillsammans

med sin broder Svenska Blom-

stervasfabriken, ett stort måleri i

Hovmantorp Det låg där det nu

är Widerströms såg.

Målarna rekryterades från

Tyskland. Under fiirsta världs-

kriget blev de hemkallade för

krigstjänst och måleriet lades

ner.

Viktor Nilsson kom till Hovman-

torps ålderdomshem på gamla

dar. Ddr fanns en gammal bon-

de från Kårestad som inte hade

fått betalt för ved som han leve-

rerat til Åryd. Bonden rök På

Viktor N direkt nrir han kom dit

ungeftir 40 år efter och ville ha

betalt. Tala om minne.

Bercittat av Folke Samuelsson

Målare
På Sandvik har det inte under

min tid funnits några målare..

Nya hade flera och Josef Karus

drev ett måleri. De7ann ner i

början av 1920-talet.



Sprängning

Den förste sprängmaskinen jag

minns fanns 1907 på Johans-

fors. Den giordes På Gustav-

ströms Mekaniska verkstad.

Det var en gjuten järncYlin-

der som var öPPen uPPtill. Där

eldades med koks och sen satte

det på en huva och murades igen'

Sen var det eff hål borrat På si-

dan och där det var en skära med

ett munstYcke.

När det blev varmt strålade

värmen ut. Det fanns också en

fläkt sä de fick in luft. Men det

osade illa av koksröken

Först ritades på glasen med en

diamant och sen fick de dra gla-

set for hand framför lågan tills

det sprängdes

Men det gick ofta illa ftir skå-

ran brändes upp och det kunde

komma koksbitar flYgandet. Det

var eff tidsödande jobb-

Arbetstiderna skilde en del mel-

lan hyttan och sliPeriet.. Det

berodde en del På att när glaset

var slut i degeln fick man gå

hem. Om det fanns någon be-

stämmelse i avtalet om längre

arbetstid lor sliPeriet är mer än

jag minns.

När jag började På Johansfors

fick vi fritt kl fem På julafto-

nen. Vi arbetade annars till kloc-

kan sex.

Kantning
Kantade gjorde vi ju På stora lig-

gande stenar, ett glas i var hand'

Frans Anders-son och Nisse Kar-

lman var ett Par av kantarna.

Slamma sanden var ett hårt

arbete. Det betYdde att när san-

den runnit ner i karet så fick den

stötas upP så att man fick bort

det fina och vattnet' Sedan skulle

sanden uPP i tratten. Detta hän-

de ett Par gånger om dan Var det

facetter och grovsliPning tog det

en halvtimme minst.

lisering. Nu är det ju direktdriv-

na stolar. Innan fanns en axel-

ledning mitt i taket sä man

knappast kunde gå rak. Det var

lätt att klämma fingrarna. Karl-

Johan Gustavsson miste ett Pek-

finger när han skulle lägga På

remmen och fick handen i kläm'

Järnskivor och sandsten har

använts så länge jag kan minnas.

När det glorde grova skär använ-

des vanlig vit glassand'

När vi började med karberum-

bom fick sliparna betala en viss

del av kostnaden för denna. Det

ansågs ett de fick fram betYdligt

flera glas i timmen. Var gäng det

blev någon förbättring fick arbe-

tarena vara med och betala med

svett.

Det var en väldig rationalise-
Sandvik hade redan l9l2 en 

ring när det automatiska sand-

sprängmaskin. Den fanns i kyl- 
avkiljningen kom. Det är nog

rörsgången, där glaset plockades 
den bästa uppfinning som giorts

av från kylröret' för sliparna och även arbetsbe-

Kantvärmning sPar nde'

Värmmaskin var i början som ett 
Verkmästare

fotogenskök kan man säga. De 
Jas blev verkmästare i sliperiet

pumpade up1 fotogen så det blev 
tq": t octr fram till 1959 då jag

tryck och vid en liten inv irm- 
gick i pension. Emil Vidlund var

ningdskaka värmdes sedan det 
min företrädare.

sprängda glaset. Glasen sattes i 
Som mest under min tid var

en klammer och värmdes ett och 
det tio slipare. Kantning och kul-

ett. Det gick inte särskilt fort, 
nin ;var på den tiden skilt frän

Arbetstiderna sliPeriet'

Etsning

Etsade giorde.vi mYcke. När det

var klart for dagen slängdes sY-

ran bara utanför dörren Det

fanns både florvit och svavel-

syra.

Det här med de olika sYrorna

och andra kemikalier och dess

farlighet var i stort okänt Jag

kan nämna glaubersalt och brun-

sten som användes vid mäng-

blandningen.. Det var frätande

ämnen. Smältarna blev helt

rödhåriga

Min svåger August var just

smältare och han hade musta-

scher och de och håret var rött

som på en räv. Det var jäkligt

vad det slog På.

Händelselöst Miljtifråg/na var okända på

Annars har det inte hänt så myc- den tid7. Det var naturligt att t

ket i sliperierna av rationa- ex smftarna hade besvär med



bröstet,.det var krämpor som

hörde till och var inget att f?ista

sig vid.

Pantograf
Det fanns även en pantograf un-

der några år. Den ritar figurerna

och mönster i vax. Den tog bara

ett glas i taget. Var den tog vä-

gen vetjag inte..

Lagarbete

Vi jobbade i lag och delade i

stort lika på förtjänsten. Laget

hade en polermakare som var

anställd och avlönades av sliPar-

na själva och hans lön fick tas

av sliparnas ackorde...

Det var laget som ackordsatte

allt. Det var i regel en sand- och

en finslipare i ett lag. Ibland

kunde det vara två finslipare och

en sandslipare.

Finslipning

Polermakarna lärdes i regel

upp till slipare. De fick bli kan-

tare för att kvalificiera sig till
s lipningen.

Det var mycket vanligt att sli-

parna var ute och värvade folk,

även om bruket hjälpte till. Det

förekom även i hyttan att mäs-

tarna fick skaffa småpojkar.

Sölning
Någon egentlig sölning förekom

inte i sliperiet i motsats till hyt-

tan. När de satt och polerade

fick de automatiskt in de grePP

som krävdes vid sliPning.

Lönerna

Arbetslönerna var så låga att det

lades ner mycket tid till dekore-

ring i förhållande till var det är

idag. och särskilt på kristall.

Lönerna i sliperiet låg alltid

under hyttans, och Precis som i

hyttan skillnad i förtjänst mellan

de olikajobbarna även om den

inte var så stor. Polermakarna

fick leva lite på guds nåde.

Titlar
Några särskilda yrkesbenämnin-

gar, som i hyttan, fanns knaP-

past i sliperiet, även om kantare,

kulare, proppiborrarre och Pla-

nare fanns i särskilda gäng och

sågs lite över axeln.

Framsteg

Diamanstskivor för sliPning är

ett stort framsteg. Många mön-

ster, som görs idag, kunde fak-

tiskt inte göras förr. Sandstenen

stod inte pall så länge. Den fick

svarva stuP i ett.

Förr hade man bara sand och

ett järn att forma med. Schatter-

sten skar vi upp med diamant.

Var stenen bra kunde den hålla

ganska länge.

Andra världkriget
Under kriget var det stora Pro-

blem med stenarna. Genom kon-

takter fick vi ta-q i en hel sänd-

ning av gamla kvarnstenar från

Norrland som vi fick använda.

Annars var det sandsten från

Gotland.

Men det är som att sPela På

lotteri. Några garantier lämnar

inte säljaren. Stenen kan visa sig

vara mjuk där man minst anar

och det är bara att slänga den..

Kvinnorna
Kvinnorna var försvintrande få.

Jag vet bara lda Svärd som stod

och tvättade glasen. Det var

svårt att få tag i någon efter

henne. Jag sprang och talade

med många. Så ovanligt var det

att kvinnor tog jobb.

Magasinet

Packnlngen skedde i träul[. Ser-

visglas, lampor och en del annat

sveptes länge i lång råghalm. Det

blev en bunta så stabil att den

gick att kasta utan att glaset gick

sönder.

Det användes också bräken.

Träullen är inte så gammalt som

packmaterial.

Utveckling
Det har alltså hänt åtskilligt se-

dan den dagjag första gången

steg in på sliperiet i Johansfors.

Utan överdrift vågar jag Påstå

att så bra som vi har det idaT

kunde vi aldrig drömma or/.

Var glasindustrin är V2tag

vågar ingen sia om- r{en for

Sandliks del ser detjust ut.

Intervju av Åke Pettersson
och Folke Samuelsson

1978 ll 30



Hugo Johansson
1910-2002

Hugo Johansson

1980

'Jtgär född 5 juli 1910 iKosta.

Jag upplevde min barndom som

de flesta andra. Jag började sko-

lan, men fick också hjälPa till
med mycket hemma genom att

mina föräldrar hade en villa och

liksom andra glasarbetare hade

de gris och allt annat som be-

hövdes ses om.

Bagare

Det första arbetetjag hade var

som bagarlärling i Kosta. lagvar

inte mer än l4 är och det var

väldigt jobbigt. Jag fick stiga uPP

så tidigt som kl tre på morgonen

och hålla på till långt fram På

kvällen så det godkände inte

mi.na föräldrar så jag fick inte

fortsätta.

' Kosta Glasbruk

Då började jag pä Kosta glasbruk

i sliperiet i slutet av 1924, eller

kanske det var i början pä 1925,

nej det var 24. Som alla nYbör-

jare fick jag tvätta glas och vara

hantlangare åt syrapolerarna.

Behövde aldrig vara i hyttan.

Blomslipare blev jag redan

1925. Jaghade väl håg för yrket

så det lyckades bra,

Vi var väldigt många blomslipa-

re vid den tiden, jag tror vi var

en 80-90 stycken. En blomsliPa-

re slipar dekor på vinglas och

skålar, det är inte facetter och

sånt. Vad jag tjänade kommer jag

inte ihåg, men vi var ganska bra

betalda. Det var ju ett lagarbete.

Det var lagbasen som betalade

efter eget tyckejobbarna i laget.

I vårt lag jobbade l0 man.

Hugo blomslipar på Kosta

Det höll jag på med ända fram

till 1930. Då blev det kris i glas-

industrin och kanske allra värst

Kosta. Det blev höga tullar till

Amerika.. Orderingången blev

väldigt dålig och det gick utöver

blomsliparna, men även över de

andra sliparna.

I det lag jagvar med i var det

lagbasen och hans två bröder

som fick stanna. Totalt var om

jag minns rätt en 150-160 sliPa-

re som fick slut. Jag var en av

dem som blev avskedad. HYtt-

arbetarna kom lindrigare undan.

Bara några få fick avsked.

Med en klacksPark

Jag tog ju det inte så högtidligt,

tänkte, det skall väl inte bli så

svårt att få annat arbete. Var

liksom glad åt att bli lite fri.

Men det visade sig vara be-

tydligt värre än man trott. Jag

skrev och sökte På ett hundratal

platser, men inget naPP.

AK-arbete

Det ordnades AK-arbeten och

jag kom ut på ett. Det första

utanför Kosta där vi skulle bygga

en skogsväg - Hästövägen - kal-

las den. Första dan fick vi lite

utrustning av kommunen, bl a

stövlar med träbottnar, en stor-

väst och,ett Par bYxor.

Lönen var minimal. Första året

29 öre som höjdes till 35 öre i

timmen.. Det var inte mYcket

att hurra för. Som ungkarl kla-

rade man sig. Allting var inte så

dyrt och kraven inte så stora'

Lessebovägen.

Efter att arbetet var f?irdigt fick

vi börja på Lessebovägen. Det

var den ganla vägen som skulle

rätas mellan Lessebo och Fager-

hult i Uppvidinge härtad.

AK-arbetare På 1930-talet
Hugo överst till höger

med pipa i min
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Det var samma ftirhållande

där. Vi var ju inte vana någon av

oss och unga var vi, så vi la väl

inte manken till. Och det väckte

väl lite ont blod bland de som

var äldre.

Hade man hamnat ionåd bland

basarna så bara drog de av på lö-

nen, man fick inte tjäna för

mycket.

Till altt elände var man nyk-

terist, så man kunde inte bjuda

dessa på brännvin ibland och det

fick man lida ftir.

Lotterier
Jag var där i omgångar, förjag

tyckte det gav för lite. Jag var

ute och sålde glas ät privatsli-

perier och ibland hade jag lite
jobb i dessa, allra helst till ju-

larna.

Vi var några kamrater som

körde runt i samhällena runt om-

kring och lottade ut saker for att

få lite pengar att röra oss med.

Man var ju ung ville ha lite till
nöjen. Så jag höllju på med det

här fram till 1935 då komjae på

ett statskommunalt arbete, det

var inte AK, mellan Lenhovda

och Kosta.

Danmark
Många glasarbetare fick arbete i

Danmark. Jag sökte och till all

lycka fick jag jobb där 1935.

Jag kommer ihåg att när jag

fick meddelandet att jag sa: "Inte

en dag till på AK" och jag sluta-

de tvärt.

Vi flyttade ner dit i början på

augusti. Jag hade gift mig redan

1933, så under nära tre års tid

som gift varjag i princip ar-

betslös.

Holst och Knudsen

Det var till ett sliperi som hette

Holst och Knudsen. Där var det

många slipare, mest svenskar.

Sliperiet låg inne i Köpen-

hamn pä Frederiksberg inärhe-

ten av Zoologisk Have. Ägarna

hade även en porslinsfabrik med

600 anställda.

Flyttning
Verksamheten flyttade sedan ut

till Kongens Lyngby och där

startade de även en hytta.

Första tiden bodde vi inne i

Köpenhamn, men flyttade med

till K L

Bra att arbeta

Att jobba i Danmark var bra. Jag

trivdes väldigt gott och ftinjäns-

ten, jag säger som jag sa när man

kom hem någon gång, att kom-

ma till Danmark var som att

komma till himmelriket. Och

det var lika billigt där som hem-

ma. Jag tror att alla som var där

trivdes väldigt bra.

Kostabor

Vi var många svenskar på bru-

ket, särskilt från Kosta. Andra

hade arbete på Kastrup och

Holmegaard.

Vi blomslipade, men fick

också slipa facetter och skär,

Allt arbete gjordes på ackord. Vi

var 20 man i sliperiet.

Facket

Jag har alltid varit fackligt in-

tresserad och här blevjag till-
litsman för arbetarna och skötte

alla forhandlingar.

Svenskarna stod för övrigt

mycket högt i kurs. När man

skulle sätta ett pris och sa, att

det var svenskarna som begärt

priset, var det grönt ljus. Var det

danskarna sä tvivlade chefen.

Andra världskriget

Andra världskriget vände uppå

och ner på mycket. Danmark

ockuperades av nazisterna 9

april 1940.

Vi bodde i Lyngby och när

tyskarna kom på morgonen var

klockan fem, och man hörde

motorljud och när man tittade ut

var det svart i luften av flyg-

plan. Vi trodde att det var en-

gelsmännen som kom.

När vi gick ner tilljobbet ha-

de tyskarna spritt ut flygblad

överallt på marken där det stod

att allt motstånd var lönlöst och

att det bara var att finna sig.

Det blev en väldig uppståndelse.

Många grät och alla tyckte det

var hemskt. Vi hade ingen radio

så någon var och lånade en och

alla satt och lyssnade på den hela

dagen.

Likadant var det hemma. Vi

trodde det var ftirdigt.Alla svens-

kar ville hem. Men det var inte

möjligt. Man underordnade sig

dock förhållandena under åren

som gick. Vi var ju där under 3

år av ockupationen.

Semester

1940 fick vi t o m åka fram och



tillbaka mellan Danmark och

Sverige på semester. Dn möj-

ligheten fiirsvann sedan.

Jubileum
Kosta Glasbruk firade 200-års-

jubileum 1942 och då ftirsökte

jag piralla vis utverka tillstånd

att resa hem.

Jag skrev till glasbruket och

bad dem skicka en inbjudan. Den

kom ochjag gick upP På tYska

konsulatet och visade den, men

det blev nej. Det måste vara

minst dödsfall ftir att man skulle

utfärda visum.

Jag minns också att vi 1942

jobbade in så mycket övertid att

vi skulle fä 6-7 veckor semester

och skulle cykla till Sverige. Vi

tränade, men vi fick inte åka ftir

tyskarna.

Vi kanske inte såg så mYcket

av §skarnas intrång, men det är

klart vi märkte flyganfallen näs-

tan varje natt.

Första gängen var 1940 då vi

kom hem från semestern med

sista fiirjan frän Sverige och var i

Lyngby strax före två På natten.

Då blåstes det flyglarm, Det var

det första larmet man fick vara

med om. Man visste inte ett

dugg hur man skulle bete sig. Alla

sprang som yra höns och undra-

. de var det fanns skyddsrum.

Flyglarmen fortsatte och till
slut blev man van. Frugan och

dottern de bara vände sig om i

sängen och fortsaffe sova.

Brandvakter
Vi svenskar var något slags be-

redskapsvakter så vi fick köra

upp till fabriken var gång det

blåstes larm.

Konsekvenser

Men kriget hade ändå vissa kon-

sekvenser. Det glasbruk vi jobba-

de vid drevs med gas frän KöPen-

hamns gasverk och det blev ran-

sonering. Tilläggas kan att innan

bruket uppfiirdes i LungbY så

togs allt raglas som sliPades från

Tyskland.

Nya bruk
1 943 annonserade HovmantorPs

Nya efter blomsliPare' Jag sökte

och fick jobbet. Skrev då att min

dotter hade gått tre-fora år i sko-

lan och jag ville skjuta På hem-

flytten. Tänkte att de skulle an-

ställa en annan i stället. Jag var

inte intresserad att flYtta hem

till Sverige.

Jag fick uppskov, men den I

juni 1943 börjadejag ändå arbeta

på Nya och där var jag fram till
1966 då jag blev kommunalt en-

gagerad på heltid.

Kommunalkamreren slutade

och jag blev heltidsanställd som

kommunalnändens orfförande'

Lätt a:tt flYtta

Eftersom vi var svenska med-

borgare gick det bra att sända

möblerna. Einar Karlsson och vi

delade en järnvägsvagn. Einar

började på Bergdala. Det var inte

många av svenskarna som stan-

nade kvar.

Blomslipning
På Nya var jagblomsliPare och

vi hade mycket att göra. Jag

slipade mest figurer På betsade

blomglas.

Förtjänstmässigt var lönen

mindre än i Danmnark men fak-

tum är attjag vid den tiden var

den högst betalde glasarbetaren i

Sverige. Jagjobbade På ackord.

För att jag skulle komma hit be-

gärde jag och fick garanterad

lön.

BlomsliPat På NYa
Vega'och Bock

ur servisen Björn

Det fanns ingen egentlig verk-

mästare när jag började. Valter

Johansson förde tider och lik-

nande.

Där fanns flera sliPare: lnge

Jacobsson, Herbert Fransson. Os-

car Gustavsson, Fritz Karlsson,

Birger Bergman. Sigurd Palm-

qvist och Holger PhiliPsson.

Lärlingar
Mitt uppdrag var också att utbil-

da nya blomsliPare. Jag hade

dock aldrig mer än en lärling åt

gången. Det var bl a Lars Elm-

gren, Lill-Nissa Johanson, Ar-

nold Petersson, Eva Eriksson

och Jarl Sturesson.

Jag kommer ihåg att Jalle var



så sömnig en morgon att han

slumrade och fastnad med håret i

halvspindlarna.

Miljöombyte
Att komma från Köpenhamn till
Hovmantorp betydde stor om-

ställning. Jag minns första fru-

kosten, vi hade inte fått möb-

lerna hit, som jag åt hos Gullan

och Valfrid Quist: "Va fan skulle

jag här och göra?" Men nu skulle

jag inte kunna tänka mig att bo

annat än i Hovmantorp.

Nostalgiska tankar
Ibland tänker man tillbaka på

flydda tider. Hyttan var en verk-

lig träffpunkt på kvällarna. Där

fanns luffare och en stor gemen-

skap. Många hann knappt mer

än hem förrän de skulle upp i-

gen. Jag minns Kalle Hultberg,

Axel Jacobsson, Arvid Karlsson

och många, många fler.

Sammanhållningen var stor.

Att gå hem till varandra och

prata bort en stund var inte

ovanligt. Idag måste det till sär-

skilda inbjudningar ftir att man

inte skall riskera komma mitt i

ett TV-program.

Verkmästare
Jag blev verkmästare 1960 i och

med att Hermelin kom väck.

Med Bengtnersom chef fick jag

skota både sliperi och hytta.

1960 blev jag också vald till
kommunalnämnden s ordförande

och blev heltidsanställd 1966.

Glasförädlingen
Herbert Fransson och Erik

Smedberg och jag startade ett

sliperi i början av 195O-talet.

Vi hade det på andra vånin-

gen av Marmorfabriken (Järn-

vägsgatan 9). Viköpte råglas

från många bruk: Hovmantorps

Glasbruk till mycket fördelak-

tiga priser när jag tänker efter.

På Äseda, Smålandshyttan, Al-

sterfors och på andra håll.

Vi hade flera resande. På

Norrland. i Göteborg och i Skå-

ne. som sålde främst ti[[ privat-

kun der.

Modellerna var som regel de

befintliga ute på bruken är,en om

jag sjalv ritade ett par. Det r'ar

annars slipmönstren ritoq fram.

Kvällsjobb

Vi slipade själva på kr'ällarna,

men hade en anställd. Lars E,lm-

gren. Han var duktig.

I och med jag bler komtnu-

nalt engagerad svalnade mitt in-

tresse. Jag var den sonr skötte

det kamerala. \'i sålde allt ihop.

råglas. rnaskiner. Ilirdi gprodtrk-

ter mm till Elr ing Conradsson

som då r ar på Hr llingc-.

Fackligt engagerad

NIitt lackliga enga-uernang tos

egentligen inte fart förrän i Dan-

mark. är,en om jag redan 1929

ställde mig i spetsen för ett rnot-

stånd mot att Kostabruket r ille

sänka ackordspriserna.

Jag minns att Edmund Berq-

gren och TLrre Anderss0tt \ ar hos

rnig och tlSrslikte pår erka nri-u.

De sa "att det gäller att rädda

hruket. så ri får inte rara firr

härda i våra krar,". Jaq sa "att 
1a!

tror inte det hlälper, det blir nog

lika illa i alla fall". Och det blev

det ju.

Ordförande

Under tiden på Nya blev jag ord-

förande i avdelningen. Det var i

och för sig inte så stor skillnad

mot i Danmar även om glasbru-

ket inte var så stort.

Här omfattade avdelningen

även Sandvik. Jag var också sek-

tionsordförande på Nya.

Jag kan nämna att eftersom

danskarna är ett öldrickande folk

att när det var fackförenings-

möte så var det första som gior-

des var att utse den som skulle ta

hand om ölförsäljningen på mö-

tet. Det var allmänt att man satt

med en ölflaska bredvid sig.

Hårdare tag

Det kanske var lite hårdare här

vid forhandlingarna än det var i

Danmark. Det beror mycket på

arbetsgivarens attityd. C hefenra

här var motsträvigare.

Jag hade väldiga diskussioner

på Nya med Carl Hermelin. Han

varju känd för att vara ganska

råbarkad och jag hade mån,qa he-

ta duster med honom. Samtidigt

måste sägas att trots hans häfti-

ga l1'nne kunde han vara en väl-

di-et trevlig person.

Problem

Glasbranschen började fä pro-

blem och egentligen var det i

Bergdala 1966 som det först bör-

jade knaka.. Majoritetsä-eare r ar

en amerikansk fi rma som ä'nen

var ensanrförsäljare i US,{ mot



kontrakt, där bruket bundit uPP

sig prismässigt. Omkostnaderna i

Sverige ökade ständigt, men för

detta hade man ingen förståelse

för därborta.

Kommunen engagerade sig

för att försöka finna en lösning

av problemen. Olika intressenter

kontaktades och lösningen blev

att kommunen köpte fastighe-

terna och maskinparken På

auktion.

Detta beslut överklagades av

disponent Nils Sjöström På Sand-

vik. Överklagande fick i PrinciP

rätt, men arbetet på bruket kun-

de ändå komma igång 1969.

Ny konkurs
Redan ijanuari 1970 kom nästa

konkurs. I april 1970 var bruket

gång igen med åtta de[ägare, där-

ibland E,lving Conradsson och

företaget gick en blomstrande tid

till mötes.

Sjöströms inställning var li-

kadan när det gällde att rädda sY-

fabriken Hovman, som hade mer

än 100 kvinnor anställda.

Egentligen slog den nedlägg-

ningen hårdare än när glasbruks-

jobben försvann. Det fanns inga

möjligheter att ordna arbeten till
alla dessa kvinnor. Många kom

aldrig ut på arbetsmarknaden

. igen.

Nya problem

1967 började det kärva för Hov-

mantorps Glasbruk ekonomiskt.

Den första kontakten med

bolagsstyrelsen tog kommunen

den27 september 1967. (De

drog på sig skulder) ochjag blev

kallad till bolagsstyrelsen för att

diskutera vilka intressen kommu-

nen hade av att rädda företaget.

Bolaget ville att kommunen

skulle köpa bruket. Kommunen

var naturligtvis intresserad av att

säkra driften och vi gjorde allt vi

kunde. De ville vi skulle överta

aktiekapitalet och vi träffade

också en preliminär överrens-

kommelse om detta. Priset sattes

till 195 000 kr.

Vi hade givetvis villkor för det-

ta och det var att kommunalfull-

mäktige skulle godkänna köPet.

Vi krävde också att några Per-

mitteringar inte fick ske och att

det skulle göras en undersökning

om det fanns ekonomiska förut-

sättningar för en fortsätta drift.

Vi var ju kIara över att vi inte

kunde gå in och driva ett glas-

bruk utan det måste någon annan

göra,

Vi rådgiorde mad Kommun-

förbundet den I I okt och den26

okt fick vi svar att ett överta-

gande av aktierna inte var

lagligt.

Vi försökte då inleda förhand-

lingar med andra Parter om att

övertaga driften, bl a Orrefors i

och med att de ägde Sandvik här

på orten. Det första samman-

trädet med ingenjör Johan BeYer

hölls 11 nov. Vi hade även för-

handlingar med dir Erik Åfors

för Kostagruppen den I 5 nor '

Jag minns vi var nere i Emmabo-

da och träffade honom.

Dåvarande landshövding Cunnar

Hel6n och länsarbetsdirektör

Bergendahl var mYcket intresse-

rade av att rädda bruket. De var

med vid mötena med BeYer och

Åfors. När det gällde Orrefors

menade ing Beyer att de kunde

överta arbetss§rkan, men bru-

ket som sådant var de inte in-

tresserade av. Äfors för sin del

var inte heller intresserad'

IKEA

Då försökte vi få andra att nap-

pa och jag kan säga att vi hade t

o m IKEA inkoPPlad.

Ekonomidirektören Allan

Cronvall tog kontakt med mig

och han var väldigt intresserad.

Villkoret var att de fick lösgöra

9 milj ur sin investeringsfond för

att satsa på ett varuhus i Cöte-

borg, Finge de det skulle de satsa

I milj i HovniantorPs Glasbruk.

Vi tog kontakt med inrikes-

minister Rune Johansson och

han ordnade ett sammanträf-

fande med finansminister Gun-

nar Sträng Vi uppvaktade dessa

herrar i Stockholm. Då deltog

också direktör Cronvall och

landshövding Hel6n.

Gunnar Sträng
på valturne 1976



Vi hade ett samtal på över en

timme. Sträng var förstående

och hade det gällt Värmland man

skulle investerat i så hade det va-

rit direkt ja. Göteborg var ingen

krisort och därför kunde han

inte gå med på det. I och med

det ftill det här upplägget och

IKEA:s engagemang.

Men det var inte slut med kom-

munens inblandning utan vi för-

sökte skaffa andra intressenter.

Det yppades en chans i Mjölby i

form av en guldsmedsdirektör

vid namn Nils Ulf Svensson. Det

träffades faktiskt ett avtal med

honom om att han skulle överta

bruket. Hans tanke var att Bengt

Bengtner, som redan var chef,

skulle fortsätta som sådan

Svensson var här 2-3 mars

1968 och han ställde vissa vill-
kor bl a att kommunen skulle gå

i borgen för ett lån på 250 000

kr och att ett avtal träffades

med ägarna att de skulle fortsät-

ta driften tills vidare.

Vi var vid det tlllfiillet överens

om att förhandlingarna skulle

fortsätta i Jönköping och då

skulle även Bengtner och Knut

Olof Lindberg närvara och kom-

munen vara med. Jag var själv

sjuk vid det tillf;illet och i mitt

ställe representerades kommu-

nen av nämndens vice ordf Einar

Abrahamsson.

Vid mötet i Jönköping visades

brukets bokslut för första gången

upp. Det framkom att läget var

verkligt allvarligt och med hän-

syn tilI detta backade Svensson

ur.

Jag kan nämna att totalför-

lustenförden 1.1 - 15.11 1967

uppgick till 400 000 kr och vi-

dare framkom y'tterligare skuld-

siffror för 1968. De här siffrorna

hade aldrig lämnats tidigare.

Då meddelade kommunen. att

nred hänsyn till den uppkomna

situationen fann sig komntunal-

nämnden ofiirhindrad att orne-

del bart bryta överrenskommel-

sen om driftersättning och for-

klarade sig ej kunna infiia girna

ekonom i ska åtagande. Företaget

lades alltså ner 8 mars 1968.

I efterhand är det svårt att pe-

ka pä nagot som kunde giorts

annorlunda för att rädda bruket.

Jag r ill än en gång poängtera att

länsnrr ndigheterna gjorde allt

och likadant kommunen. Jag tror

taktiskt att det fänns krafter på

töretaget som "spetsade'' 
På att

ta Lir er.

Det blev en fbrtsättning i sep-

terrber 1968 rned Bengtner och

Co. Spelet med kommulten \ar

inte örer. Först trädde bruket i

likr idation och då r isade likr ida-

tionsbalansräkninsen att det r ar

räldigt dåligt ställt. \1en det hade

nog träf fats en ör eren skot'll tllel-

se nrellan bolagssry relsen och

Bengtner och Lindbers att de

skulle örertaga lasret och fbrt-

sätta driften. fast i beqränsad

onr lattn in g.

Det ställdes f rån det nr a btr-

la-sets sida rissa krar På korn-

munen. De hade bl a engagerat

en amerikan, Einar Jeppson från

Scandinavium Import, en av de-

ras kunder, som var intresserad

av att bli delägare, under förut-

sättning att de fick köPa marken

och lokalerna. Kommunen hade

under mellantiden gått in och

köpt för 1 50 000 kr.

I samband med att vi var er-

bjudna att överta aktiePosten

erbjöds vi även att överta alla

fastigheter. Det fanns flera bo-

stadshus, disponentvillan och

Rottneå, och kommunen hade

bjudit ett pris på 400 000 kr,

men budet avvisades av ägarna.

Bolaget var dock i behov av

pengar så till slut fick vi köpa

industrifastigheterna och tomt-

marken kring denna, ca 50 000

kvm.

Det var alttså industrifastig-

heterna plus l0 000 kvm mark

det nya bolaget ville köpa. Vi

var intresserade av att sälja

själva fastigheterna men inte

marken som vi ville överlåta

med tomträtt.

Amerikanen kunde inte god-

känna detta så det blev inget av

med hans medverkan utan i stä[-

let hyrde vi ut lokalerna till noll

och ingenting kan man säga. Jag

vill minnas 5 000 kr om året.

Men det diskuterades andra sa-

ker för att stärka det nva bola-

get.

TLrristintendent Sr,'en-Eri k

Rydh kom med ett uppslag att ri
skulle försöka fä olika hantr er-

kare intresserade al att starta en



hantverksby på området som

tycktes väldigt lämpligt där det

låg intill sjön Rottnen. Någon

sådan fanns inte i länet och

kommunen var intresserade. Vi

anlitade en man från hantverks-

institutet i Växjö att göra en

skiss, och vi förde förhandlingar

på bl a länsplanet med landshöv-

dingen, länsarbetsdirektören och

Berti I Ol sson, generaldi rektören

i Arbetsmarknadsstyrelsen. Även

han uttalade intresse för Projek-

tet och om möjIigheterna att få

statsbidrag till det hela.

Storkommun

Problemen i samband med kom-

munsammanslagningen gjorde

att det hela lades på is. Det fö-

rekom vissa förhandlingar, men

tyvärr kom projektet i skymun-

dan och det hela blev inte av.

Tveksamhet

Att vi inte ville sälja marken till
Bengt-ner & Co berodde fram-

föral[t på att området var attra-

ktivt på många sätt, för bostads-

bebyggelse eller med tanke på

planerna på hantverksby.Jag tror

att det inte hade hjälpt företa-

get, då de ändå fick hyra lokaler-

na till ett subventionerat pris.

Bruket drevs i tio år och lades

definitivt ner 1978. Idag har de-

. lar av marken bebyggts med rad-

hus. Fabrikslokalerna är rivna.

Sammanläggning

Efter många turer beslutades att

Hovmantorp, Lessebo, Ekeberga

och Ljuder skulle bilda ny kom-

mun från årskiftet 1970-1971.

Furubydelen av HovmatorPs kö-

ping fördes över till Växjö. Per-

sonf igen var jag motståndare till

den nya kommunbildning. och

menade att vi skulle söka oss till
Växjö. Alla våra kontakter var

ju riktade mot länshuvudstaden

vad det gällde gymnasieutbild-

ning, sjukvård, handel etc. Växjö

kommun hade otvivelaktigt stör-

re möjligheter att utvecklas, än

avfolkningskommunen Lessebo.

Historia
Motståndet hade även historiska

orsaker. Fram till 1939 hade

Lessebo tillhört HovmantorPs

kommun, och även om samar-

betet gnisslade ibland var det

framförallt sättet varmed vissa

personer i Lessebo bakom ryggen

på de kommunala instanserna

agiterade och planerade en skils-

mässa. Detta var inte glömt

bland de äldre kommunalmännen

i Hovmantorp.

Lyckad start
Lessebo kommun fick en lYckad

start. Inflyttningen tog fart.

Som kommunsekreterare i den

nya kommune blev jag tidvis be-

skylld för att bara gå Hovman-

torps ärenden, särskilt i bYgg-

nadsfrågor. Närheten till Växjö

gjorde att efterfrågan på tomter

ftir egnahemsbebyggelse blev

enorm i just HovmantorP.

I backspegeln kan man kon-

statera att geografiskt är kom-

munen lätthanterlig och inflY-

tandet är säkert större i den "lil-
la" kommunen än den skulle

varit i den stora. Jag slutade med

pension i okt 1976.

Musiken
Ett stort intresse har alltid musi-

ken varit. Jag bOrjade i Kosta

Musikkår 1927 och spelade ess-

kornett och gjorde så tilI instru-

mentet slopades på 1960-talet.

Då blev det trumPet. Det är

svårare att blåsa ess-kornett.

Denne är ett melodiinstrument

och är alltså mer ansträngande

att blåsa.

Jag fortsatte sedan i Danmark

där socialdemokraterna hade en

kår och vi spelade på demonstra-

tioner. Det var på Staunings tid

(statsmi nistern).

Det var naturligt när jag kom

till Hovmantorp att fortsätta

här där jagvar aktiv fram till

och med vårkonserten 1990.

Hugo leder Muiskåren
på Skansen i Stockholm

Som tack från kåren fickjag

folja med till USA 1991 i l4

dagar och i Mexiko en vecka

och det var en upplevelse.

Om man ser tillbaka, rent all-

mänt så var kamratskaPet större

förr i kårerna. Skillnaden mellan

äldre och yngre och deras intres-

sen och smak gör sig mera gäl-

lande nu. Vi var ju ftirre folk i

kårerna och eftersom alla var

glasarbetare, så var kl1 ftorna

mindre.



Efter mer än 65-års aktivt utö-

vande har jag erhållit amatör-

musikerförbundets högsta utmär-

ke:.medaljen i guld.

Körledare
Jag leder PRO-sångkören och till
helgen (hösten 96) skall vi till
Ekeberga kyrka på de gamlas dag

och sjunga. med efterföljande

samkväm i Sockenstugan. Vi

sjunger tre psalmer i kyrkan och

ett stycke som heter "Som en

dröm". I sockenstugan blir det

flera glada sånger.

Idrott
Jag har aldrig utövat någon sport

men är likväl intresserad av all

slags idrott. För att hålla krop-

pen i form harjag sedan många

år varje morgon en halvtimmes

gymnastik. Det har liksom blivit

ett livselexir för mig.

Tillbakablick
När jag tänker tillbaka Pä rnin

ör er 86-åriga levnad kan ja-u

konstatera att det i alla avseen-

derr r,arit härrdelserika år. Jag har

haft förrnånen att ha en god häl-

sa. Sedan mer än 63 år harjag

fått ler a tillsarrmans med en

errastaende god och flirstäende

rnaka och tillsarnmans hati gläd-

jen att se rårt barn, barrtbartt ocll

barnbitrnsbarrt r ära upp.

Jag fick under nrina ungdontsår

på 30-talet vara med ottt clt ar-

betslöshet son-t i tttånga a\ seen-

den r ar r ärre ätt detr t.tLt" irrande.

Ja-q har upplert trå rärlds-

krig. r ara\ ett på niira hirll

lnotn näringsliret och på tek-ni-

kens område har jau sett ell

en0rrn utr e'cklins.

Brantingmedaljen är jag stolt

ö\ er atl tilldc-lats för irlsatser i

soc ialdetnokrati:ka Part ict5

t-! än st .

Aren i korn rntrnalpol itiken-

sonr fortsatte i den n\ a sanllnan-

slagna komtnuttett var hetseiga

är rned stort tr\ ck från frarn-

fiiral lt tonrtsökande lrärr Vä\jai.

\'1 itt intresse fiir r ad sc'rtrl

händer ikottttrutretr är fort-

fhran-de stort. Ett orrlrlide jag

kritiskt ber al..ar är allt sortt heriit'

Hor -tttantor;.1

Nu har.iau kurser i fiolspelrrillu.

.lag har s.iälr tillrerkat sc'x fiolcr

och cn nrckclltarpa. Etl rllodell

a\ stLrgan på Skittingsij tr cker

iag själr är ett tttästcrr erk

Intervjuer.8 maj 1980
och 19 sept 1996



Valter Johansson
1903: 1995

Valter 1968

Jag är född nere tilI Olssons här

i I-lovrnantorp. nurrera Strand-

gatan l. Där ifrån flyttade vi till
ett hus bakorn Koperati'v'a. Stor-

qatan 7l HLrset ägdes ar garn-

handIare Anclcrsson.

Sen gifie mor orrr sig och

flytten sick tillNra bruket unge-

tär I 909 eller t9l 0.

Vi var tol'n svskon allt sout

allt. F1 ra \ar döda så r i r ar åtta

i lir et. Vi bodde i ett rum och

kök hela farnilje'n Sen råkade r i

fä ett rurn på tred-ie r ind och där

i ar r i t,r ra po.j kar sorl bodde

Etter hand flög de ut den e-

ne efter den andre och grfte sig.

Först r ar det Tase och sedarr 
-f 
ag

själr. De andre stante kr ar så

läuse. nren allt elter årcn -uick
konr de också rrt.

Vi lag ti a i varje säng. \är
r i bodde nerc. i ett runr och kök

lag r i t-r ra i !-n utdraqssttfla i krr-

kct. tr lt i r lr.i e lirrdc pr .Jn,tcn

\är r i konr Lrppr pa tre eLr

n ckte r i det i ar lr ilrmelrikrt
att tlr btr btra t'r ra p(r-l {er i !'it:
rulll .

Omode rnt
Det var helt omoderna hus. mau

f-ick bära r"ed och \atten upp och

slasken ut. Var -uång man gick ut

med slaskspannen fick man ta

red med sig upp för att slippa

springa e\tra. lvtan fick ju hjälpa

föräldrarna så gått man kunde

hela tiden.

Skolan
Skoltiden. ja da lie k rtutrr sprinua

hem på rasterna Ibland hade

rnan en mjölkflaska och ett par

snriirsåsar rred sig. Det r ar inset

påläg_u på dessa.

Stora familjer
Alla tamiljer r ar stora, Berglnans

bodde i nrästarbyggningen. dc rar

sex - s-i u barn. och sir r ar ciet fi;r

Olsbergs ocksri scrm bodde där.

De r ar fem btrnr tror jag. Arvid

Karlsson var nrästare clch han

bodde ör'er Olsberg. Han hade tre

f"lickor. Vitalis Karlsson bodde

ör,er Ber-9rnan och cle r ar också

en stor tamilj. jag tror de r ar

tr ra eller f-erl barn.

I den kaserrr r i bodde r ar r i

åtta familjer. alla iett rurn och

kök. utom Ottosons förstås. han

var verkmästare isliperiet. han

hade en tvårummare. lett runr

bodde en kontorsskrirare. Jo-

hansson trorjag han hette.

S lags m ål

Det var alltid slagsrnål och _sräl

mellan föräldrarna om barnen.

Jag minns särskilt en gång när

jau r ar liten och Vitalis Karls-

son hade höns och tuppar s0nr

ti,r lrclr lrackade i r art p,rtltt i'-
land och jag bler törbannad och

tog eu potatis och klipptc- cn

tupp sä han doq. Jag fick strr k

ar Vitalis för det.

Jag vet att agget höll I urån-

ga är En gäng uär det var fest i

Vasalokalen och.jae råkar r ara

drir uppc L)a korr \/ italis upp

i,ch han itirdc lcstat sr. jag hlc.'.

lovad str_r k tör jag hade r arit

st) -sg \ id Måse (sonen Cirsta

Karlsson).Vitalis kom ti I lsanr-

maus med Arel Jacobsson och

Josef Gill. nren jag var den sonr

schappade frårr f'esten.

T rädgårdsland

Var.1e farnil.j hade sitt c-ser träd-

_gårdsland. Farsan och nrorsan

hade länsst ncr på backen och r i

Rackarbacken omkring 1970



pojkar hjälpte till och giorde det

ännu större. Då krävde de andra

att få dela med sig av det trots

att det var vi som arbetat upp

det.

Ilusdjur
Hushållsgrisar och höns var van-

ligt. Bergman och Vitalis hade

höns, Rickard Johansson hade

egen hönsgård. Farsan hade en

gris. Johan Franzdn - slaktarn -

kom ner till den undan för undan

for att se till den. Grisen hade

ont i benen slaktaren skulle ha

konjak för att smörja benen.

Den mesta konjaken tog Fran-

zdn själv, så det var han som

blev smord.

När grisen skulle slaktas

vägde den 140 kg. Det var den

störste gris de hade haft någon

gång. Den orkade inte stiga upp

utan satt på bakbenen och hade

svårt komma fram till mathon.

Bränsle
Ved att elda med fick vi hugga

jämt och ständigt. Man hade inte

råd att köpa någon.

Jag var med i Västorp hos

en som hade avverkat aspe. Det

var farsan och fyra pojkar och

när veden hade körts hem var

vedboden full. Vi fick ändå lägga

upp en stor lave utanför.

Vi var också nere i sjöviken

och drog upp 'dykare', timmer

som sjunkit. Så gjorde allihop på

Nya.

Konflikt
Jag minns en konflikt 1921. De

släckte i oktober eller november

och körde inte igång förrän i au-

guLsti 1922. Då fick man skaffa

föda var man kom åt.

Filttofflor
Farsan reste till Lessebo och

köpte filt och sen sydde vi filt-

skor (inneskor) och jag fick sitta

och hjälpa honom med det.

Sälja dessa var inte svårt.

Han hann knappt tillverka så

fort. Det bästa var när det var

avlöningsdag i Lessebo då reste

han dit med en 75-80 Par och

när han kom hem på kvällen ha-

de han sålt av allihop och köPt

ny filt i stället.

Fiska

och plocka bär var också vanligt.

Birger Bergman och jag var i väg

neråt Tomtsjön, vid Slätten, där

det var stora hallonfiillor.

Jag plockade flera liter och

gick ner till Anna Friberg ftir att

sälja dem. När hon mätte UPP

dem var det inte mer än en tred-

jedel mot vadjag hade räknat

med. De hade sjunkit ihoP och

mosats. Men man fick alltid nå-

gon krona till hjälp.

Jag var också ute med Birger

och fiskade. Vi lade rev På stor-

sjön. Dit fick vi ro, men det var

dubbelåror i Bergmans båt så det

gick rätt bra.

Nya bruket
Jag började på Nya l9l5 i hYt-

tan med löfte att få komma till

sl iperiet.

Det var lite om och men med

det förjag kunde inte skaffa nå-

gon i stället flor mig i hYttan. Jag

var inne hos Schmidt och han

blev arg ftirjag råkade säja du till
honom. "Har du skaffat någon

pojk an såjag slipper hyttan",

så olorståndig man var. "Va fan

säger du pojkjävel, skajag skaffa

en pojk, vill du komma därifrån

får du skaffa den sjä|v". Men

mycket riktigt blev de så att jag

kom ner till sliperiet till slut-

Polermakare
Jag började som polermakare. I

sliperiet var det mycket jäkel-

skap. Jag minns att jag Polerade

Ulle.en gång. då Appeltoft finsli-

pat. Jag gick till honom och sa

"Det här det går inte att Polera

bort, det är sand i dem". "SkYll

inte på mig, det är Pelle som satt

dit sanden. Elis Pettersson var

sandslipare.

På tal om jäkelskap så var

det alltid Elis Pettersson som låg

bakom. Han drog sina elektriska

sladdar så när man skulle ta Po-

lerklumpen fick man en stöt så

man höll på att åka baklänges.

Arvid på Fiskebro

En gång skulle de skoja med Ar-

vid på Fiskebro och sade till ho-

nom: "Kan du hålla spannen

högt. Sen kopplade Elis en sladd

från lampan ner i sPannen. Han

fick en stöt och släPPte spannen

så det stänkte över hela honom

och han blev dyngsur. Elis sluta-

de sen och kom till Sandvik

Omodernt
Det var helt omodernt. Man fick

gå ut i pannrummet och PumPa

upp vatten och sen fick man

värme det i en stor bYkgrYta.



Och man fick vara med att bära

ved.

Ottosons var verkmästare

och han sa : "Vill ni ha värme

ffir ni bära in ved själva". Han

skulle ju annars tända så det var

varmt när vi kom på morgonen.

Det slipdes mest oliver och

ulleskär och Lisa och Ragnar.

Två gamlal serviser man jämt

och ständigt hade på gång. Sen

blev det Helga och rutslipning.

Ulle och Astrid

Inget jobb

På 3O-talet hade vi ingenting att

göra i sliperiet. Jag vetjag gick

fri i bland så mycket så jag tjäna-

de bara 30-40 kr pä en hel må-

nad. Jag fick skaffa de påhugg
'man kunde.

Jag var med "Kjell på Sjö-

lyckorna" som lastkarl. Ibland

kom Konrad Johansson och

undra om jag ville bli med och

köra den ved Schmidt ville ha

hem. Vi var långt utåt Nöbbele.

Ibland var det till att lossa sand.

Ösa sand från en järnvägsvagn

ocn sen in i sandbingen var väl-

digt ansträngande

Giftemål
Man fick leva därefter. Jag gifte

mig 1932 och då sa de: "Är du

vettig som gifter dig så tidiS och

har inget att klara dig På". Vi

gick i skogen min fru och jag

plockade och sälde lingon På

hösten

Bossarna

Cheferna minns jag. Jag har arbe-

tat under Schmidt fiirst, sen ha-

de vi Furdn, så kom Dah[ och

efter honom Hermelin,

Jag minns när Hermelin

kom ner i sliperiet första gån-

gen., Jag var lite bas och skulle

stä för det och gick på timPen-

ning. Då tog han mig i armen

och sa "Ska det här glaset stå

här". "Det ska stå här sa jag".

"Bär ut de sa han". 'Nä det skall

slipas" sajag.

Det var på den tiden när Hu-

go Johansson satt och sliPade

blommor på små vasar. Och det

råkade stå en sju-åtta lådor fulla

där. "Det skall inte stå här inne,

det skall finnas Plats att komma

fram" sa han. "De skall slipas,

sen kommer de uPP i magasinet"

sa jag till honom. Då gick han

upp till Furdn och frågade: "Vad

har vi för en som bestämmer i

sliperit, han svarar mig tvärt?"

Sen kom Furön ner till mig och

undrade vad han menade med

det. "Han kan ta av sig den där

stortröjan så han kommer fram"

sa jag. "Det är rätt Valter låt de

va, det skall slipas fårdigt.", så

jag fick medhåll där.

Brännköket
Jag vet en dag, jag hjälpte Sture

Pettson i brännköket och Her-

melin kom ner och kom ihop sig

med Sture. Till sist sa Hermelin

"Nu är jag arg Pettson, nu går

jag"."Ja bara gack, jag är inte

rädd for det. Han kommer snart

tillbaka". Två timmar efter var

han där och smilade in sig.

Nytt sliperi

Sen flyttade vi opp i det nYbYgg-

da sliperiet, men det hade sina

brister. Där fanns Hermelins

berömda kylrör som det blev gas

av. och vi sa vi var ftirgasade.

De hade ute en som kontrollera-

de och sa att det var inte värre

än dra ett lalsbloss. Det va ju

bruket som skulle ha medhåll.

Valter Gunnarsson och
August Gustavssoni i

sliperiet på Nya 1968

Rivalitet
Något särskilt gräl mellan NYa

och Sandvik vet jag inte, Vi var

några stycken: Herman Anders-

son, Oscar Gustavsson och jag

som inte hade något att göra På

Nya, så vi var på Sandvik. Vi

kom gott överrens med dom. Vi

var där en tre veckor.



Fotboll
Jag har sålt biljetter på fotbolls-

matcher i många år. Kula sa när

säsongen började i år aft nu går

du in pä det 40:e året. Ja sa jag

skulle sluta, men då sa han att så

länge du kan gå så är du ung.

Arbetarkommunen
Jag var kassör i socialdemokra-

tiska arbetarekommunen i 26 är

och närjag slutade fickjag en

minnestavla.

Det var Arne Johansson och

Folke Samuelsson som kom och

uppvaktade mig. Tavlan liknade

ett oro, men i kassan har det al-

dig varit oro sa de. Det har alltid

blivit pengar över.

PRO

Jag har varit med i pensionärsft)-

reningen sen jag blev 64 år, min

fru är äldre så jag fick gå in. Det

varju innanjag slutade arbeta.

Jag var med i styrelsen i 8 år. Jag

sälj er fortfarande Pen sionärstid-

.ningen. Det fick jag börja med

direkt jag gick med.. Jaghar 75

st att dela ut till andra försäljare.

När Ernst Täck flyttade upp på

Sjöglimten fick jag ta hans di-

strikt också.

Inget val

När jag började på Nya fanns det

inget annat att välja på och det

fanns pn kö av förhoppningsful-

la och loräldrarna fick gå och be

att barnen skulle få jobb. Det är

skillnad mot idag då har ungdo-

men mer att välja på. Om jag

valt något annat, om chansen

funnits, vet man aldrig.

Vedkörning
En vinter var jag i VästorP när vi

var fria och körde ved till Sand-

vik. Jag var med Sigfridsson, han

kallades "klumpfoten" . Vi var

tre som körde. Jag fick den lung-

naste hästen. De körde ft)re, jag

var inte hästavan

Rekord

Vår familj har jobbat tillsammans

321 är på Nya. Min stYvfar Os-

car Petersson han jobbade 51 år.

Han slutade ftrst vid 75 års ålder

1 959.

Tage (Johansson) var där i

54 är.

Jag var där i 53 år. Slutade

egentligen 1968 när bruket lades

ner. Men fick hjälpa det nya bo-

laget fram till sistejanuari 1969.

Kjell, en annan broder, var

där i 44 år. Ett år var han väck

då var han i Älghult i 6 månader

och på Bergdala i likaledes 6 må-

nader. Sen kom han tillbaka till
fadershuset.

Fritz var också dar i 44 är.

Han var ocksä på Bergdala och

Strömbergshyttan och slutade sin

bana på Sandvik 19'18..

Albert var på Nya i 44 hr,

Han var ftirst i hyttan och sedan

i magasinet som lagerchef, men

1968 var han överflödig där för

de hade inte så mycket att göra.

Erik han jobbade bata2l hr

sen flyttade han till Lessebo.

Lisajobbade i 10 år sen var

hon fiirdig till att gifta sig och

flyttade till Lessebo.

321 är har vi i familjen vigt

våra liv åt Nya Glasbruket

Småpojkastrejk
En gång ftirsökte vi med en små-

pojkastrejk Det var en av John

Krantz pojkar, Bergmans och

några till. Vi ville ha ett Par öre i

öke.När vi inte fick det strejkade

vi.

Men det värsta var att

Krantz pojk han fick inte strejka

och då kom farsan och sa, att ni

skall arbeta som de andra och det

var bara att börja. Men en ettö-

ring blev det ändå per timme

Jag minns när

jag var poler-

makare och

jag hade 9öre

itimmen och

l0 timmars

arbetstid om

dan. Det var

verkmästare

Ottosson som

satte lönen En Valter 15 år

gång när han hade gjort månads-

rapporten ville tala med mig ute.

"Jo. du Valter, jag har ökat med

1 öre i timmen så från och med

nu har du l0 öre itimmen. Jag

blev glad for ett öre, det blevju

10 öre om dan. Det var löne-

höjning det.

Löner
På tal om timpenning. Det var

en gång på Dahls tid och jag ha-

de timpenning i sliPeriet. Det

var efter nyordningen ochjag

fick inte slipjobb utan jag skulle

stå ftir det där nere och jag hade

67 öre i timmen och jag bad att

fä tala med disponenten. "Ja, vad

är det nu?" "la, iag skulle vilja



ha öke jag tycker det'är ftir lite

betalt" sajag. "Ja kan ju ft)r fan

inte ge dig mer än Enok hytt-

mästaren där oppe" "Ja jagrfur

väl inte lor att han går för så

lite", sa jag. "Du skall fä l0 öre

mer i timmen, men säg inget till
den andre" var beskedet.

Prisreduceringar
Det var inte ovanligt annars att

det var prisreduceringar på ac-

korden. Tjänte man för mycket

på en sort drog de av på priserna

och då fick man jobba ännu

hårdare för att tjäna något så

när.

Nyordningen
under Dahl betydde att många

fick sluta, andra bYa jobb. Jag

var slipare innan. Det var me-

ningen att jag skulle vara kvar

som slipare men det var mYgel.

Det gjorde att Herbert Fransson

tog den platsen.och jag blev bas.

Ledande

Nya var annars ett ledande bruk'

När alla andra låg nere så drev

Schmidt. Han till och med köpte

glas på andra bruk. Transjö fick

börja göra glögglas efter mids-

ommar så han kunde få tillräck-

ligt många.

Läcka

Dahl sa en gång: "Jag kan inte

förstå hur pengarna ftirsvinner

från bruket, jag säljer och säljer,

men det blir inga pengar ändå

Inte berodde det på att lönerna

var för höga. det var något an-

nat fel. Det fanns en annan

lucka, som jag inte vill nämna.

Med denna antydning avslutas

intervjun med Valter Johansson.

Intervju 1980 05 24



Allan Lindstedt
Arbete och förändringar i
sliperiet på Sandvik 1960-
2003

AIlan Lindstedt 2003

Kylröret: Flera synare har till-
kommit då kvalitetskraven ökat.

Hyttftirdiga produkter. slutsynas.

märks och signeras.

Sprängning och kantning:
Merparten av vinglas och tumb-
ler sprängs och kantas maski-

nellt. Glasen sprängs efter att

ritats med diamant med gaslåga

(efter I aug 2003 med laser).

Kantslipningen sker på diaman-

tskivor. Operationen sköts av

två personer. De glas som av

olika anledningar inte gär att
hantera i maskinen handsprängs

och bandkantas på karborum-

dumband.

Kantbearbetning: Kanterna
görs mjuka genom att värmas i

en gasollåga. Glasen placeras på

roterande skivor, olika antal be-

roende på storlek, och dras sakta

genom nämnda låga. Skillnaden

är att värmmaskinen modernise-

rats och sköts nu av en person

mot tidigare tre.

Större produkter som som

vaser och skålar, etc som inte

kan köras i värmmaskinen

sprängs med gasol eller sågas med

diamantklinga, kantas, slipas och

poleras på band. Eventuell pla-

ning sker påjärnskiva och sand-

ste n.

Polering: De slipade glasen

poleras antingen på speciella po-

lerband eller på korkskiva med

pimpstensmjöl blandat med vat-

ten som polermedel. För att få

ytan extra blank, eller ta bort

eventuella skuggor efter polerin-

gen putsas ytan ytterligare en

gång på filtskiva med cerium-

oxid som polermedel.

Dekorslipning: Endast en ser-

vis (1800) slipas med mönster.

Detta sker i en sliprobot (grovt

med diamant), men finslipning

sker för hand på sten. Glasen po-

leras sedan i maskin med rote-

rande borstar och polermedel.

Mönster Prelude

Kulning: Från att tidigare kulat

(slipat) bort puntelmärken på

järnskiva och karborundumsand

och finkulats på sandsten, an-

vänds idag fin diamantskiva.

Polering som tidigare.

Karaffer: Karaffer sågas till rätt

höjd med diamatklinga. Därefter

slipas kanten på band. Ytter- och

innerkant stryks på en fin sten.

Så poleras kanten på po-lerband,

ytterkanten på kork-skiva.

Halsen borras upp till rätt

storlek med en diamantkona

varefter den poleras med rote-

rande filtbitar och polermedel

(vatten uppblandat med pimp-

stens-mjöl).

Proppen borras med en dia-

manthylsa av motsvarande stor-

lek. Anden på tappen slipas,

stryks och poleras. Detta kallas

standardborrning. Tidigare borra-

des varje karaff separat och

proppen kunde inte komplette-

ras om någon gick sönder eller

försvann.

Blästring: Detta sätt att deko-

rera har blivit populärt de senas-

te tio åren. Många artiklar bläst-

ras på fri hand eller efter maske-

ring. Större eller hela ytor körs i

en helautomatisk bläster. Logo-

typen till företag, idrottsklubbar

och institutioner blästras också

in efter att en dekal först klist-
rats på. Förr etsades dessa in med

syra.

Limning: Vissa artiklar kan in-

te göras i ett stycka utan limmas

ihop med ett speciellt lim, som

snabbt härdas när det belyses

med ultraviolett ljus ica l0-15

sekunder.

Paketering: Det som föränd-

rats är även sättet att paketera

servisglaset. Numera läggs alla

direkt i små pappkartonger ef-

ter att Orrefors logga blästrats i

in i fotens undersida samt firma-



märke klistrats på. Slutligen in-

plastas kartongen.

Magasinering: Fram till 1999

lagrades allt Sandviksglas på

plats och kunderna servades di-

rekt här i från. Idag finns det ett

centrallager dit varje dags pro-

duktion sändes med lastbil till

centrallagret i Kosta,

Efter sommaren 2003

kommer detta att flyttas till
Malmö det hela Royal Scandina-

vias olika produkter kommer att

lagras och distribueras till kunder

över hela världen.

Nedtecknat 2003 06 02 lngegärd Råman
Sandvik 2002 .

Skyline



Slipning på
Strömbergshyttan
under 1930-talet
Sven-Erik Bergqvist berättar

Jag skall försöka minnas hur

det såg ut i sliperiet på Ström-

bergshyttan i mitten på 1930-

talet.

Putte t v samtalar med Jim Thäck

Arbete

Jag började själv arbeta 1936 när

trettonåringarna gick i fortsätt-

ningsskolan och 'vi' hade som-

marlov itvå månader. Kom med

i avlöningsboken 1937 och höll

på till 1976 när bruket kur-sade.

Fortsatte sedan på Orre-fors och

Sandvik till 1986.

Drivkraft
Sliperiet på StrömbergshYtan

drevs av elström som alstrades

av en likströmsgenerator som i

sin tur drevs av en turbin som

drevs av vattenkraft från Hölj-

sjön (Hyllsjön) så länge vattnet

räckte till. Som hjälp fanns en så

kallad tänd-kulemotor som gick

med olja.

Miljön
När man kom in i sliperiet från

hyttan kom man först in i glas-

kammaren där glaset från hyttan

togs om hand och fördelades ut

till de olika arbetslagen. Det var

glas som skulle sPrängas och så-

dant som var drivet och skulle

kulas.

Sprängning-Kantning
Sprängningen sköttes av Jim

Täck. Han sprängde både tunt

servisglas och tjocka stYcke-

bitar.

Servisglaset togs se-dan hand

av kantaren Martin Josefsson,

som till sin hjälP hade ett Plan-

verk med en tunn järnskiva med

en diameter på c:a 90 centime-

ter. Denne beströks med karbo-

rundum och vatten. Karborun-

dumen fanns i olika grovlekar

och kallades i dagligt tal for sand.

Järnskivan roterade i ett trä-

kar med ett litet hål i botten där

det använda vaff net/sandbland-

ningen rann ut i en trätunna

undertill.

Med jämna mellanrum fick san-

den i tunnan 'stötas uPP'. Det

gick till så att tunnan fulldes med

med vatten och med en kraftig

raka stöta man uPP ifrån botten

så att sanden blandades med vat-

tnet.

Blandningen fick stå orörd så

att sanden sjönk till botten igen.

Efter en timme var det klart att

försiktigt hälla av vattnet så att

bara sanden var kvar. Under den-

na procedur hade den grova san-

den sjunkit till botten och den

fina sanden låg som ett tunt lager

överst och skraPades försiktigt

bort och användes till att kanta

de allra tunnaste glasen.

Den grova bottensanden an-

vändes till kantning av tjocka

kanter och proppiborrning på

karaffer.

Inner-ytterkant
En del glas fick efter kantningen

inner och ytterkantas. Det gior-

des på lite mindre slipstolar med

små sandstenar som roterade

vertikalt och blöttes med vatten

från en tratt som hängde över

stenen.

Värmning
När detta var klart skulle kanten

smältas mjuk och rund. Detta

skedde i en värmmaskin som

drevs av en likströmsmotor som

drev 24 små rullar som roterade

och där gtasen ställdes och lordes

in i en tunnel en gasbensinlåga

med lagom temperatur smälte

kanten. Arbetet sköttes omväx-

lande av sprängaren eller kanta-

ren som till sin hjälp hade någon

av flickorna från 'tvätten'.

Astrid Sandberg
och Gulli Ahlex

vid värmmaskinen

Drivet
Det drivna glaset åkte fram till
'kulverkstaden' det vill säga de

tre di rektdrivna halvsP indlarna

där man först sandkulades På en

järnskiva och sand for att sedan

finkulas på en sandsten för att



sist poleras på en korkskiva med

pimpstenspulver uppblött i vat-

ten. Detta sköttes av Herbert

Ottosson, legendarisk fotbolls-

målvakt från HG&IF.

Proppiborrning
Ottosson hade även hand om

proppiborrningen som gick till
så att lorst borrades halsen pä

flaskan möd en roterande järnten

och sand till ungef;irlig diameter.

Så sattes proppen fast i en

'docka', en sorts klämma giord

av trä som roterade, fasades av

av med en flat böjd järntång,

sand och vatten till ungefiirlig

diameter. Så tog man flaskan

och under rotation fördes

proppen in i flaskhalsen tillsam-

mans med sand och vatten till
den satt perfekt. Slutligen pole-

rades proppen på en korkskiva

och pimpsten.

Till halsen hade han en konisk

träpinne omlindad med vanligt

trassel och på denna hälldes po-

lyr och vatten och med detta

forfarande blev halsen blank.

Alla proppar blev alltså borrade

individuellt och passade bara till
den karaff som den var borrad i.

Otaliga är de historier från

olika bruk om hur proppar och

karaffer blandats och allt det

besvär detta förorsakat.

Sliperiet
Så till det 'rätta' sliperiet. Där

fanns en lång stålaxel monterad i

taket och gick från vägg till vägg

cirka 8-10 meter lång på vilken

det med jämna mellanrum var

monterat remskivor av trä.

IIär arbetade två sliplag och

ett polerlag. Servisglassl ipningen

utfördes av Hjalmar Abrahams-

son och han son Einar samt Nils

Sjöddn.

Tekniken var densamma som

tidigare beskrivits : Först j ärnski-

va och finslipning på sten.

Spindlarna,. som skivor kal-

lades sattes upp i en sliPstol. På

spindeln var också fastsatt en

remskiva med en diameter som

var anpassad till hastigheten man

ville ha och dessa hela var i for-

bindelse med transmissionen ita-

ket medelst långa läderremmar.

Det fanns tio-tolv sliPstolar och

fora polerstolar kopplade till
remaxeln. En yrkesinsPektör i-

dag skulle inte tro sina ögon om

han såg hur det var.

Servisglasslipningen

föregicks av att mönstret märk-

tes upp med en vattenfast mön-

jef;irg på de delar av glaset som

skulle slipas. En järnskiva med

den profil som mönstret skulle

ha anbringades i sliPstolen. det

kunde vara skär, oliv, f,ä11, facett

som var det vanligaste. Därefter

tog finsliparen och fortsatte i

mönstret med likadan Profil På

sten som järnskivan hade och

slätade ut efter sanden och sedan

fortsatte proceduren i polerlaget.

Styckebitarna gick i genom

samma procedur. Först sand-

slipning av botten och kant och

eventuell facett. Detta gjordes av

Yngve Frisell På en med vat-ten

och sand. Det här giordes På ett

kraftigt tjeckiskt planverk som

var direktdrivet.

När detta var klart tog fin-

sliparna Ragnvald Karlsson och

Erik Möllmark över och sliPade

bort all sand så att Ytorna blev

släta. Så slipades ytter-. och

innerkanterna och eventuellt

plana eller anglade facetter.

Rangvald Karlsson finsliPar

Abborrar
När båda finsliparna var i verk-

samhet och tryckte hårt kunde

det hända att generatorn i kraft-

verket inte orkade med utan hela

maskineriet stannade. Det ståen-

de skämtet var då: 'Nu är det

abborrar i turbinen'.

Polering
Polermakar var bröderna HarrY

och Henry Vidlund. De hade nog

det tyngsta jobbet. De skulle Po-

lera alla ytor blanka på en skiva

av vitbok som formsnickaren,

Axel Möllmark, limmat ihoP På

ett särskilt sätt.

Likadant gjorde han med

naturkorkskivorna. De gjutna

korkskivorna kom först senare.



Så skulle allt putsas på filtskivor

med pimpsten i olika grovlekar

uppslammat i vatten. Den sista

glansen trollades fram på en

filtskiva med tenn-oxid eller

blyglete.

Under andra världskriget

fanns ingen tennaska att få tag i

utan då användes järnoxid

(vanlig rödftirg). hela sliperiet

såg ut som ett slakteri.

Till sist var det tvätten som

fick ta vid. Där fanns Sonja Pe-

tersson, senare gift med Harry

Eliasson och Elin Berg.

När glaset var torkat och

torrt kontrollerades och synades,

av Erik på Lustigholm och verk-

mästaren Hilding Hansson . Han

kom från Eda och höll ett va-

kande öga överallt. Hilding blev

sedan disponent på Johans-fors

Glasbruk.

I gravörverkstaden var det fy-

ra: Ragnar Bergqvist som grave-

rade på en 'smärgelgravörma-

skin' Där fanns även bröderna

Tord och Arnold Abrahamsson

samt August Abrahamsson. Han

kom via Trelleborg och Urshult,

men var ursprungligen från Eda.

Abrahamssons jobbade på kera-

miska stenar, alltså blomslip-

ning.

Gerda Strömberg ritade många

mönster som fiskar, fåglar och

djur ftr denna gravyrteknk.

Gravyrtrissorna var av kop-

par och smörjdes med smärgel

och symaskinsolja. De olika

teknikerna förenade dom här

"gubbbarna" som av Gunnar Ny-

lund som knöts till bruket döptes

till Silk-Stone.

Koppartrissorne till graverin-

gen satt fast på ett så kallat stift

som i sin tur passade i en hållare.

Trissorna var av olika dimeter

från cirka 2 cm upp till l5 cm.

Man arbetade med glaset under

trissan. I slipverkstäderna var

halvspindeltyp. Stenarn a/skivor-

na var keramiska och av olika

diameter och tjocklek. I slipe-

riet arbetades med glaset över

stenen.

Anteckningar av

Putte Bergqvist år 2003

Facktermer

Sli psand : karborundumkisel-

karbid tillverkas vid Niagara Falls

USA. Finns i många grovlekar.

de vanligaste vid glasslipning 80-

I 00- l 20.

Polyr: Pulvriserad pimpsten

ocksä i olika grovlekar 00.1, 0-

2,3,o-

Tennoxid: polermedel

Blyoxid: polermedel

Järnoxid : rödf;irg. Ersättnings-

medel för tenn och blyoxid.

Cavalett: Märkmaskin som På

enkelt och snillrikt sätt kan an-

vändas flor indelning och vid

uppmärkning av slipglas.

Angling: term för sliPning av

långa breda skålade facetter som

görs på glasen längs skivornas

kant

Planfacett: Slipas på skivornas

plana sidor. På Strömbergshyt-

tan satt skivorna vertikalt.

Kilfacett och skär: SliPades På

helspindlar med faconerade

skivor.

Docka: Träform för fastsättning

av proppar i halvspindeln

Sprängning:'Kappan', över-

delen efter uppblåsning i hyttan

tages bort genom att glaset rit-

sas med en diamant i lagom höjd.

Glaset ställs sedan på en roteran-

de platta där en gaslåga värmer

upp ritsen till lagom temperatur

till kappan spricker av. Tjocka-

re glas får däremot värmas på

ritsen en längre stund och sedan

fukta ritsen med lite vatten för

att glaset skulle spricka.



Jarl Sturesson
f 1936

'Jag, Jarl Struresson, är son till
'brännaren' Sture Pettersson

(brännaren är den som i sär-

skilda ugnar bränner fast mål-

ningar etc på glasen) och hans

hustru Anna och foddes 1936.

Jag började mitt yrkesverksam-

ma liv i hyttan på Hovman-

torps Glasbruk efter skolan.

Jag var i Tor Krantz verkstad

och 'bar in', värmde och skötte

al lehanda andra småpoj kasysslor.

Vi giorde mycket'drivet'

som blomglas, tillbringare, ka-

raffer och flaskor mm. Tilläggas

kan att Tor var en hyvens karl.

Han gjorde allt för att alla i

verkstaden skulle trivas. Aldrig

ett ont ord till någon, men fi-

nurlig när det gällde.

En kille, Erik Kjellsson, hade

för vana att när han fick sista

blomglaset att värma så'hängde'

han fast i ugnskakan och den

fick slängas. Efter att det uPP-

repats några gånger så sa Tor

finurligt: *Erik, vi gör en skål av

vasen". Han klipPte bort det

fasthängda och Erik fick värma

flera gånger innan skålen var

klar. Det tog mer än den tid han

hade tjänat på att fä vasen

stängd. Var säker På att han inte

upprepade fasthållningen. Dess-

utom var Tor en otroligt duktig

som mästare och Yrkesman.

Sliperiet
Efter I ll2 är flYttades jag in i

sliperiet. Bruket hade just bYggt

nytt i direkt anslutning till hYt-

tan. Problemen var inte ur värl-

den. Disponent Hermelin hade

byggt ett kylrör som aldrig fun-

gerade. Där alstrades en tvingrök

som ibland gjorde det omöjligt

att vistas i lokalen. Stack man en

tändsticka mot det ställe där gas

sipprade ut antändes denna med

en knall. Fortfarande var det

remmar frän taket som drev sliP-

skivorna.

Lärling
Jag fick börja som lärling hos

blomsliparen Hugo Johansson

och mina första försök var att

slipa stjärnor, åttauddiga, På en

servis som hette Fix och det

gjordes direkt På en sandsten..

Senapsglas

En sort man aldrig glömmer är

senapsglasen till Slottssenap. De

skulle fiörses med en dekoration i

blomslipningsteknik, en själk

med tre blad På två sidor. Ack-

ordet var 2 kr Per hundra s§ck

och vi var fYra som satt och sli-

pade hela dagarna. Alla tres

mönster, allt ifrån Hugos till

mina, och Arnold Petterssons

hade sina egenheter, men allt

blev godkänt.

Jag minns en gång jag varit På

fest och inte kommit hem för-

rän på morronkröken och gick

direkt till jobbet och satte mig

att dekorera senaPsglas, somnade

och fastnade med håret i halv-

spindeln så Hugo fick väcka mig.

Glasen den morgonen kunde

trots all tolerans inte godkännas

utan gick till skärvtunnan.

Vi den här tiden fanns det ett

omfattande sortiment' Det var

glas med facetter,skär, oliver,

servisen Björn med två olika

slipningar, Kai, Malva, Jerome

m fl. Även blomsliPningen om-

fattade flera tYPer. De mest a-

vancerade svarade naturligtvis

Hugo för.'

Maderia Kai
HofmantorPs NYa Glasbruk

Stockholm

År 1953 blev jag erbjuden jobb

på John Sälls Industrier i Stock-

holm. Sven-Evald Ahlgren som

jobbat på NYa forslog mig ta

jobb för på Nya märktes en

nedgång.

Jag minns hur glad jag blev när

jag kunde visa brevet därjag er-

Jarl kantar på Sandvik



bjödsjobbet. Far råkade vara

hemma, för när han hjälpte

ugnsmurare Brunskog att repa-

rera en glasugn hade han fått en

tegelsten i huvudet och låg hem-

ma i tre dagar.

Inom parentes kan sägas att

det målade glaset hade fiirsvun-

net och far fick syssla med låd-

spikning, packning och annat.

Kostabo

John Säll härstammade från Kos-

ta där han län sig yrket på Kosta

Glasbruk. Han drev sliperi först i

Växjö ft)r att sedan etablera sig

på Erstagatan29 i huvudstaden.

Han hade även butik där samt på

Västmannagatan och i Linkö-

ping, Karlstad, Växjö samt ytter-

ligare en plats

Vi var två slipare, sonen och

ägaren. Han köpte råglas (osor-

terat) från främst Åseda Glas-

bruk , men drev även agentur

med irländskt servisglas.

Vi satte ihop ljuskronor där

smidet kom från smed i Små-

land och prismorna från ut-

ländska tillverkare.

Jag minns jag var i källaren

och band en krona och närjag

var fiirdig bar jag upp den. Kom-

men i trappan hördes en väldig

smäll och en stor sten for in i

rummet där jag suttit. Den kom

från ett bygge tvärs över gatan.

Det hängde på sekunder attjag

blivit mos.

Vi hade vissa serviser, men

för prydnadsglaset var det fritt
fram att med dekor täcka even-

tuella föroreningar i glaset.

Graverat

För gravyrer anlitades Olle Sam-

uelsson, även han bördig från

Kosta. Han kunde konsten att

gravera med koppartrissa och

han tog fram många exklusiva

gravyrer. Många villa ha ser-

viser med monogram och han

klarade detta elesant.

Problem

Ägarens personliga problem med

t ex alkohol gjorde framtiden o-

viss så 1960 blev det Alvesta

Glasbruk. Min bror Nils var chef

för screentryckar delnin-qen och

han ritade även en del modeller

för hyttan.

Här fick ja,q ett enahanda arbe-

te. Vi slipade kanterna till rör för

gaskl'lskåp. Det var ett petgöra.

Ett rör delades i fem delar (rören

gjordes ihlttan på Äsedatoclr

sedan gällde det att få skarvarna

perfekta. Att ställa in slipmaski-

nen var oerhört svårt och kas-

sationen betydande.

Jarl slipar kylskåpsrör På
Alvesta Glasbruk

Prydnadsglas

Försök gjordes även att göra

prydnadsglas i fiirg. 'Rubb och

stubb' var en stor artikel.

Nedgång

Utmärkande för bruket var att

det befann sig i utlorsbacken.

Det saknades teknisk utrustning.

lnvesteringar uteblev och allt

gick på lösa boliner. Ägare var

bröderna Lindahl och dejobbade

även i produktionen.

Spegelfabrik
Jag såg vart de barkade och fick

jobb på Alvesta Spegelfabrik

(Ströbergs) och kantade, slipade

och polerade speglar. Vi var två

skärare, tre slipare och en kvin-

na som packade. Jag stannade

där i ett år.

Hem igen

1965 fickjag på nyttjobb på

Hovmantorps Glasbruk och bod-

de till att början i en av brukets

kaserner.

Vi slipade skär, oliver, en hel

del blomslipning. Elsa Söderberg

var designer och hon tog fram

många nya mönster.

Kaputt

Efter att Hovmantorps Glasbruk

avsomnat i mars 1968 diskute-

rades en f-ortsättning av verk-

samheten. Eengt Bengtner med

partners ha{e svårt att komma

till skott. Vi/var erbjudna jobb påt'
många håll'och efter att ställt

Bengtner mot väggen blev det

till sist klart med att han skulle

starta pä nytt.



Rune Strand

Glasgravören Rune Strand var in-

volverad och vi började gravera

glasblock. Glaset var från det

nedlagda fonsterglasbruket i

Oxelösund där vi hämtade flera

längtradare med glas.

' Glasblock från
Bengtner&Co

Vi satt två man dag efter dag

och slipade olika mönster. Först

gällde det att gå ut i glashögen

och med slägga slå ut lämpliga

block. Sedan skulle de botten-

planas och poleras och förses

med blomslipat motiv.

Kronobergs Glas

Tage Johansson i Hovmantorp

hade just startat Kronobergs

Glas i Lessebo. Han hade tagit

över glashögen vid Nya och bör-

jat med hjälp av Åke Bergquist

bygga upp en gravering av

glasblock.

Här jobbade efter att Åke B

slutat Laila von Wendel och Lars

Jansson och vi hade fullt upp

med beställningar. Glaset hämta-

de vi i Hovmantorp i ett inhäg-

nat område bakom KöPlusten

med hjälp av grävskopa och

lastbil till Lessebo.

Försäljningen sköttes av Stig

Krantz som varit ftirsäljnings-

chefpå Kronabruken och han

använde upparbetade kontakter.

Efter hand tog glaset slut och det

blev dags att hitta nytt arbete.

Sandvik

Det blev Sandvik där jag stanna-

de till pensioneringen 2001 . Här

fick jag syssla med de i ett sliperi

förekommande arbeten, främst

kantning..

Förändringar

Förändringarna i sliperiet har

varit stora under min tid.. Di-

rektdrivna slipstolar, olika ski-

vor av framförallt diamant och

bandkantn ing och automatiska

spräng- och kantmaskin har har

sett dagens ljus.

Målat
Det målade glaset har kommit

åter. Min fars arbete att med

erfaranhet och känsla utan in-

strument 'bränna' fast mönstren

har ersatts av datastyrd utrust-

ning. Men fortfarande är det

mycket enahanda manuellt ar-

bete kvar i sliperiet..
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Rolf Theander
f 1933

Rolf Theand er 1977

'Jag är född 1933, min fader

Verner ( I 894- 1966) härstam-

made från Kosta där han arbeta-

de i sliperiet på Kosta Glasbruk.

I början av 192O-talet blev det

ont om arbete så flera slipare av-

skedades. Min far tillsammans

med två bröder, Sture och Fritz,

flyttade till ett privatsliperi i

Halmstad. Där slipades till och

med glas åt Orrefors. Jag har

faktiskt en skål far slipade där.

Hovmantorp

Fader Verner och bröderna flyt-

tade hitl928 och började ar-beta

på Sandvik där de bildade ett

sliplag. Fritz försvann efter

något är till Boda och Sture till
Kosta och sedan tillbaka till
Halmstad. Farsan var kvar på

Sandvik till pensioneringen

'1961, de flesta åren som kulare

och kantare.

Glas&Trä

Efter ett kort mellanspel på

Glas&Trä, forst under sommar-

lov och sedan efter skolan slut

då jag fick fast anställning i spe-

gelsliperiet. Broder Frank ar-

betade där. Jag kantslipade små

fickspeglar.

Sandvik

1947 erbjöd Sandvik mig l0 öre

mer i timmen, från 25 öre till 35

öre, så jag by'tte arbetsPlats. Där

hamnade jag först iplanverksta-

den och fick plana pressade as-

sietter. Jag flYtades efter en tid

upp i sliperiet.

Gamla sliperiet
Sliperiet fanns då på andra vå-

ningen i kontorsbyggnaden. Alla

remmar gick uppe i taket på en

långjärnaxel och det gick sedan

drivremmar ner till varje slipstol.

När man skulle byta skiva eller

hastighet fick man försöka ta av

remmen till den egna skivan.

Ibland kunde det gå så illa att

man fick ett slag på handen av

söljan. Att gå under remanord-

ningen var ett äventYr. Det

fanns inga skydd. Slipskivorna

fick vi hämta på tredje våningen,

och det var tunga grejor.

Miljön
Det fanns värme, men saknades

varmvatten vid sliPstolarna. Det

fick hämtas ur en kran vid dör-

ren. Till slipstolarna gick dock

rör med kalltvatten. I källaren

fanns smällbocken. en diesel-

motor, som startades vid ström-

av b rott.

Allt glas som skulle sliPas fick

bäras från glaskammaren i 'kal-

vahagar'. Dessa var l 5x1 m,

stora med glas i flera lager. Det

var tungt och verkmästaren och

nägra till fick ombesörja detta.

Mycket glas slogs sönder, sär-

skilt på vintern när man lätt

halkade på isfläckar.

Polering
Själv fick jag börja med att Po-

lera. Där fanns flera sliPare och

två-tre polerare. SliPare var

Sture Pettersson, Bernt Man-

fredsson. Oscar Jacobsson, Elis

Pettersson samt HarrY och Karl-

Johan Gustafson.

Tvätten

Det ftirdigslipade glaset tvättades

i ett rum till höger räknat frårr

ingången (den fanns redan då där

den är än idag) och först därefter

bars det ftirdiga glaset ner till lag-

ret. Jag minns när en slipare

skulle bära ut ftirdiga snapsglas

till tvätten. och han stöter bric-

kan i dörrposten och tappar alla

300 i golvet och går sönder.

Utbildning
Då var man inte fullärd förrän

man jobbat i sliperiet en 8-10 år.

Man fick gå som lärling och

fick utbildning genom att studera

proffsen som också visade hur

man skulle göra. Verkmästaren

gav också värdefulla tiPs och

råd.

Glaset

Kristall var mjukare än det '\an-

liga' glaset. När vi finslipade kri-

stalI var det väldigt noga att det

inte fanns sand kvar i skäret.

Man fick i regel dra tvä gånger

för att vara säker. Det blå. gröna

och framflorallt det bruna qlaset

var härdare.



Nytt sliperi
När vi l95l flyttade in i nytt

sliperi i direkt anslutning till
glaskammaren hände en hel del.

Vi fick vagnar att köra glaset

på. Det var separata slipstolar

med egen motor där vi kunde

reglera hastigheten och latt byta

skivor. Utan tvekan ökade pro-

duktiviteten. Förtj änsten ökade

naturligtvis också.

Yrkesmoment

Jag behövde aldrig sandslipa,

möjligen när det blev sådana sa-

ker som flaskor, ljusstakar och

dylikt. Det var bara finslipning

och det omfattade hela sorti-

mentet.

Det fanns stenar anpassade

efter den sort som skulle slipas.

För till exempel facet-terna på

1202 fanns det en sten och för

svän-garna på benet två. För alla

andra sorter fanns väl avpassade

stenar.

I regel var det alltid samma sli-

pare som tog sig an samma

mönster. Den som började med

en sort fick hålla på med denna.

Prelude

När Prelude kom 1957 åkte jag

på den och sedan fickjag hålla

på med den sorten i mer än 35

år.

Att siipa ett Prelude kan indelas

i fora moment; A.. Sandslipning,

B. Finslipning. C.Polering, D.

Tennaskning.

Vi slipade 32-34 skär på varje

glas. Sandsliparen hade fy'ra ski-

vor på spindeln och körde 2l
glas på varje skiva och han fick

svarva om dessa efter 77 glas.

Prelude/1800

Som finslipare fick man resa

sig tre gånger per dag. och byta

brickor. Jag hade en sten och

den måste svarvas efter 154

glas.. Om det blev ett skär mer

eller mindre gjorde inget, det var

ingen som såg det för någon upp-

märkning skedde inte.Totalt

hann jag med 400 glas per dag.

Jag minns att Bo Karlsson och

jag fick en order på mer än l7

000 glas och det var hemskt in-

nan de blev ftirdiga. Vi satt dag ut

och dag in i mer än två månader

och gjorde inte annat. Jag kunde

se i brickan hur mycket klockan

var.

Höjden på skären som vi inte

fick gå över märktes upp, men

när slipmaskinen kom behövdes

inte detta.

Inte undra på att jag fått värk

i axlar, i nacke och fått migrän.

Några öronskydd var det aldrig

tal om på 1960-talet. Hörseln

förstördes. .

Vi fick även slipa Simon Gates

'Tusen fönster' åt Orrefors och

det gick alldeles utmärkt. Fönst-

ren var värst så det krävde flera

verktyg.

Tungt

Sandsköljning var det tYngsta

arbetet. När det var två lag var

det väldigt viktigt att det lag

som använt sanden fick skölja

den. Alla föroreningar skulle

bort.

När den automatiska skölj-

ning kom var slitjobbet borta.

Det fanns tre grovlekar på ki-

selkarbiden (karborunbom) i

storlekarna 80 upp till 220. Den

sistnämnda var den finaste.

Lotteri
Att sätta upp en plansten var

rena lotteriet. Ibland var de helt

värdelösa. Det fäckte med en

hård fläck av en femörings

storlek så var den omöjlig att

använda. Vi hackade hål i stenen

för att sedan smälta bly och göra

gängningen på planstenen. Idag

finns det hål borrade när de

kommer.

Sten a r

Att svarva en planskiva jämn

var ett invecklat arbete. Vi

körde runt skivan ouPPhörligt

och med ett järn och glassand

jämnade skivans yta.

Stenarna användes mlcket

länge och till sist. om det var en

bra sten. giordes små kulstenar..

Sandstenarna var dlra.

En gång när jag skulle hämta en



sten i lagret under hYttan, där

skulle finnas sten för många

tusen kronor, så fanns det bara

en sönderslagen kvar. Ingen vet

hur och var de frrsvann under

semestern.

Kantning
Innan dagens kantning På ver-

tikala band inftirdes skeddde all

kantningen av servisglas På ho-

risontella järnskivor och med

22O-sand. Kantaren höll ett glas

i varje handoch tryckte helt lätt

glasets kani mot skivan.

Robot

I början av 1970-talet köPtes en

spräng- och kantmaskin och

mycket av traditionell kantning

försvann.

Först ritsas glaset med en dia-

mant, en gasollåga värmer uPP

och 'kappan' spricker av. Gla-

set gär vidare till kantsliPning

(både inner- och ytterkant, Pas-

serar en torkfläkt och åker På

transportband till värmmaski-

nen. Maskinen klarar i snitt 17

glas i minuten.

Enligt uppgift kommer det nu

(2003) sättas in en laserstyrd

maskin som klarar alla förekom-

mande servisglas.

Fortfarande får en del typer

handsprängas. För större och

tjockare glas finns diamant-

sågar.

Kulning
Det som också hänt är att kul-

ningen i stort för svunnit även

om vissa tumbler kulas på tradi-

tionellt vis De flesta blankvär-

mes i botten i h1'ttan. lvlan har

dock diamantstenar for den kul-

ning som finns kvar.

Att kula t ex Prelude sker med

dessa moment: A. Grovkulning

av botten, B. Finkulning dito, C.

Plana ett stödplan (ring i bott-

nens kant som glaset skall stå

på), D. Polera stödplanet, E. Po-

lera botten, F. Tennaskning.

På postatumbler och het-

sprängt samt andra drivna sorter

hetvärme s puntlamärket bort.

Stenen vid kulning är kupad

och man förde glaset fram och

tilibaka. Vid finslipningen bara

drog man glaset lätt över trissan.

Det krävdes att skivorna var lika

stora eller att finslipningsskivan

var lite större, då gick det bäst.

Renhet

Lika viktigt var det att glaset

var rent när man satte mot

skivorna annars kunde det bli

ränder som direkt sågs i glaset

och på stenen. Idag har man

tryckluft som renar ytorna.

Statuse n

Statusen i sliperiet var inte sär-

skilt markbar även om polerare -

polertaska kallad - sågs lite över

axeln. Sliplaget satte ackord och

polerarna hade viss procent, räk-

nat på sliparnas ackord.

Sliparna skulle jämställas med

benmakarna. Hyttan hade dock

ingen koll på oss. Jag vet en

gång det byttes lönesystem på

bruket. Då brann det inne pengar

for glas som vi hade lagrat upp

för att användas vid nedgång

förtj änsten.

Fyrkantigt
När vi slipade fyrkantiga fötter

och utgick från en rund fot

klippte man bort överblivet glas

med en tång och jämnade till
kanten på planskiva. Foten var

väl ca en cm tjock.

Ungefär samma system an-

vändes när vi giorde fiskfat. Då

sprängdes först fatet rakt och

sedan kröjslade kanJen ner så

den blev sviingd.

Genomslipning
Vid slipning av servisglas fannsSandv-iks sliperi omkring 1960



risken att vi slipade igenom

godset så att en knappt synlig

spricka uppstod. Det berodde i

regel på att god-set inte var nog

tjockt.

Slipsyningen gaY ingen större

kassation. Några slipfel togs säl-

lan bort. När en nybörjare första

gången slipade Prelude satt han

hela dagen utan att skärpa ste-

nen. Skären blev som oliver.

Men de godkändes.

På 1970-talet installerades en

robot for slipning av Prelude.

Denna laddas med 110 glas åt

gången och den grovslipar un-

gefiir 60-70 glas i timme. Kräver

inga raster eller andra pauser.

Skären får dock fortfarande fin-

slipas, men underlättas av att

bara en svarvning behövs.

Polering sker numera också i

maskin där borstar vispar runt i

skären. Po lermassan innehåller

ett medel som gör tennaskning

obehövlig.

Under mina sista år fick jag

syssla med allt möjligt i sliperiet;

kantning, kulning etc.

Jag gick i pension 1998 efter

51 år på Sandvik.
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