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Utställningen - Slipat glas hösten 2003

Inledning
När vi väl beståimt oss om tema -Slipat glas - kom inredandet
av utställningslokalen igång. Tack vare enaslående insatser ac

Gunnar Björberg och Kurt Johansson och med hjälp av flera
andra fick lokalen ett helt annat utseende iin tidigare. Väggen
mot auktionslagret upplordes av spånplattor, en vägg lorsågs
med draperi. Tvä dörrziLr monterades. Slipavdelningen fick vägg
och golv av patinerat trä fran Regionteatern. Spotlight mon-
terade upp av Håkan Larsson, som även svarade ftir övriga
elektriska installationer. På ftirslag av Lena Bergström målades

och kläddes det 'gamla skåpet' i svart. Montrarna fick svart

botten.

Lena B, utan hennes insats, hade det inte blivit någon utställ-
ning på temat slipat glas. Jobarna på Sandvik och ledningen på

Orrefors ställde helhjärtat upp på idön att ge det slipade en ny
chans.

Invigningen blev en stor succd dåir Lena på ett fascinerande

sätt berättade om sina intentioner bakom sitt nya glas. Ver-
ni ss age delt agarna serverades ett uts ökt ostbord.

Glasen blev foremål for ifrågasättande, men mestadels ftir-
tjusta utrop. En §tandig fräga:'Varftir finns de inte att köpa.

Skulle passa till perfekta julklappar'.

Beslutet att flytta utställningen till hösten visade sig lyckat.
Kvarndammskolan i Hovmantorp nappade på erbjudandet att
låta eleverna pröva att slipa. Ett hundratal tog chansen och
fick trjälp av Jarl Sturesson, Rolf Theander och Lennart
Johansson.

En grupp från Konstfack med Erik Hennix i spetsen och en
grupp från KDH i Götebrog tog också chansen. Design-
utbildningen i Vzixjö var sig själva nog, liksom glasskoloma i
kommunen som lyste med sin frånvaro.

Summering

När vi stängde 3 december kunde antalet besökare beräknas till
närmare 3 000. Ekonomiskt ser det hela att klara sig tack vare

återhållsamhet beträffande trycksaker och andra utgifter.

Slutet gott allting gott.



Ulle-Helga-Prelude
Lena

en utställning i Folkets Hus flovmantorp 1 okt - 30 nov 2003
om att slipa glas för att ge detta en ytterligare dinemsion

Studiegruppen Glas i Hov-
mantorp har nöjet att i samar-
bete med Sandviks Glasbruk,
som ingår i Orrefors, och form-
givaren Lena Bergström presen-
tera ett nytt slipat glas. Ett glas

som har det traditionella hant-
verket kvar, men som också tar
den moderna tekniken i anspråk.

Denna kombination anser vi
vara en förutsättning för att
svensk glasindustri nu och i
framtiden med framgång skall
kunna hävda sig på den allt vik-
ti gare exportmarknaden.

Möjligheterna torde vara goda
då utvecklingen i hytta och sli-
peri påmånga områden genom-
gått stora tekniska f,<irändringar.

Effektiviteten har gradvis ftir-
bättrats. Ett mindre antal så kal-
lade mantimmar krävs for fram-
ställning av olika glasartiklar.

Det är med spänning vi nu kan
visa exempel på ett gott samar-
bete mellan formgivare och de

olika i processen inblandade.

PREMIÄR
Lena Bergström vill beskriva sitt nya glas så här: -Jag vill bryta traditionen med
det slipade glaset och göra ett modernt glas utan ben och fot, som jag själv tycker
om och vill anvdnda. "Lerra" är ett glas som kan användas framf,<ir allt till vin,
men även till vatten, whis§ och konjak. Gamla slipade glasserviser är ofta
väldigt högtidliga och dyrbara. Mitt glas "Lena" är ett mer vardagligt glas som
står med båda fotterna på jorden.

Dekoren är en lek med linjer som jag tror är inspirerade av min bakgrund som
textilformgivare. Den elegant slipade linjen går som en sytråd över glasets yta
och foljer hela glasets form. Jag vill kombinera ett stramt glas med tunna subtila
slipningar, både i matt och biankt. Det handlar mycket om kontrasterna.
Kontrasterna och den enkla linjen skapar en visuell tredimensionell spänning och
ger glaset en arkitektonisk karaktär.

Ofta har Orrefors slipade serviser fått egennamn. Eftersom jag i somras gjorde en
utställning här på Orrefors i Hovmantorp som jag kallade "sommar med Lena"
tyckte jag att det passade att mitt ftirsta slipade glas skulle få heta Lena.

Glasfamiljen Lena
Formgivare: Lena Bergström

Tillverkat på Orrefors i Hovmantorp sept 2003
Lena Bergström är en av landets framgångsrikaste formgivare både av textilier
och glas. Hon har tilldelats utmärkelsen Utmärkt Svensk Form fcir fem glas-
kollektioner, senast ljuslyktan Puck. Lena utbildades på Konstfack i Stockholm
och kom till Orrefors f<ir att delta i ett projektarb ete 1993194. Hon blev fångad av
glaset och arbetar som glasformgivare på Orrefors sedan 1994. Med säker form-
känsla och mjuka men ändå grafiska alster har Lena visat ett nytt ungt uttryck.
Hon har skapat serier som Cyrano, Pastill, Squeese och Stones.



Slipat eller inte?
Sju röster speglar olika
sidor av ett problem. Det
är inte dagsfldrskt, men
hittar man inte en lösning
nu kan det betyda liv
eller död f<ir ett sätt att
ge glaset ytterligare en
dimension.
I forlängningen kan hela
glasindustrin hotas ...
Sam Wadin hävdar att
det inte kommit fram
någon ny modern design
de senaste 10-15 åren fcir
det slipade servisglaset.
Det är inte, som många
påstår, for dyrt att fram-
ställa.
Ett målat glas med tyvärr
kort livslängd är minst
lika kostnadskrävande.
Jämftir vi munblåst glas
från utländska konkur-
renter med vårt glas kan
vi prismässigt hävda oss.
Det finns idag tekniska
möjligheter att på ett
effektivt sätt ta fram nya
spdnnande slipningar - så

visst finns det en framtid
for det slipade.
Gunilla Allard antyder i
sitt svar att hon ftir egen
del är beredd att frirsöka
forstå möjligheter och
begränsningar och
utveckla sitt intresse frir
slipat glas.
Internationellt finns idag
en trend att kombinera
olika tekniker - blästrat -
slipat - graverat ftir att
uppnå nya spännande
effekter. Vi borde gå i
den riktningen.
Irene Gunnarsson
säger: "Vi har knappast
mer än en slipad servis
gjord på Sandvik,
Prelude, och den säljer
fortfarande bra. Men det
är inte de unga som
köper, och det ar alTvar-
ligt. De är andä framti-
dens konsumenter. Hittar
de till det slipade glaset
eller vad styr deras
köplust i framtiden?

Sju röster
om slipat glas!

Gunilla Allard
Formgivare

Jag har stor respekt f,cir

den yrkeskunskap som
krävs ftir att lyckas med
slipat glas. Skulle gärna
hitta ett modernt slipat
uttryck. Jag söker mig
fram i en helt ny värld.

Irene Gunnarsson
Shopen Sandvik

-I praktiken är det medel-
ålders som handlar slipat.
Ungdomen vill ha glas
som kan användas dag-
ligen och då är slipat for
dvt.

Ayvind, Saetre
Varumärkeschef

Orrefors
-Betraktar man utveck-
lingen över en längre tid,
framgår det tydligt att det
traditionella slipade
glaset tappat marknads-
andel. Detta beror dels på
ändrade konsumtionsva-
nor, dels på att det
sl ipade glaset. jämf<irt
med allt nyttpämarkna-
den blivit dyrt.

llans Johansson, aktiv
slipare på Sandvik:
Utvecklingen har gått
mot allt enklare mönster,
som inte kräver finslip-

4ing eller polering.
Onskvärt vore ett ökat
samarbete mellan
sliperiets folk och
formgivarna fdr att hitta
nya sätt att fcirnya både
mönster och teknik.

Malin Cr6pin och
Pernilla Thagaard, som
båda botaniserar i shopen
på Sandvik har svaret
givet: Viktigare ar attha
glas som manvägar
använda än att ha dyrt
slipat.

Frågorna som ställs blir
bl a dessa:
-Ratar köparna det
slipade glaset fiir att det
är ftir dyrt?
-Saknas det kreativitet
hos formgivarna?
-Hämmas formgivningen
av til I verkni n gsekono-
miska begränsningar?
-Finns det en konserva-
tism hos sliparna som
bromsar utvecklingen av
nya metoder?
-Har produktionsled-
ningen ignorerat denna
gren av tillverkningen?

Oyvind Saetre får sista
ordet: Ser man framåt,
vill vi att konsumenterna
ska uppfatta Orrefors
som ledande inom
skandinavisk nutida
design. Om vi ska vara
ledande, måste vi också
vara unika och som jag
ser det, vi både kan och
ska använda moderna
slipmönster ör att vara
just unika.
Detta gäller både flor
servisglas och gåvoglas.

Sam Wadin
Platschef Sandvik

-Att det säljs så lite
dekorslipade serviser
beror på att det inte
kommit fram någon ny
modern design på flera
år. Så är det med alla
produkter som inte
ftirnyas. Orrefors största
slipade servis är Prelude
frän 1957.

Hans Johansson
Slipare Sandvik

-En teknisk lorändring
måste till. Idag ingår fcir
många kostnadskrävande
moment i framställning-
en. I det stora hela borde
ändå slipningen överleva.

Malin Cr6pin
Pernilla Thagaard

Stockholm
-Som ung vill man inte ha
dyra prydnadssaker som
ståroch samlardammoch
som man inte vågar an-
vända. Men gärna vackra
vardagsting.

Utställningen är producerad av Studiegruppen Glas i

Hovmantorp och har tillkommit med stöd av ABF Les-
sebo, Lessebo Kommun, Sandviks Glasbruk, EAAB, FH
Hovmantorp, lndustrifacket Kronoberg, AHLAB Optikon,
Regionteatern, Lena Bergström, Kurt Johansson.
Tack alla som ställt glas till förfogande för utställningen!



Slipning
pricken över i!
Ett skimrande kristallglas På
ett dukat bord väcker aha-
upplevelser, nlen också mån-
ga frhgor. Varför har detta, i
mångas ögon oöverträffade
sätt att ge glaset en ytterli-
gare dinrension, nästan helt
försvun net?

Låt oss titta bakåt. Under me-
deltiden användes gravering eller
slipning på bergkristall. Tanken
att använda samma tekniker på
glas väcktes i Böhmen i slutet av
l6:e århundradet. Detta fick
också andra att ta eflter och tek-
rriken att slipa facetter iolika
vinklar och därmed ta vara på

kristal I gl aset lj usbrytande effek-
ter vann försteg.

Kungsholms
Glasbruk i Stock-
holm ersatte i
slutet av I 780-
talet det grave-
rade glasetmot sli
pat. Många sven-
ska bruk började
sedan använda slip-
ningar som ett sätt
attdekorera.

I rask takt tog hä-- pokat från
turligtvis glasbru- *Hffif:.:P"
ken i landet efter. lToorater
Limmared (1741) och Kosta
Glasbruk (1142) dominrade tidigt
marknaden och hade många sli-
pare engagerade. Reijmyre
( I 8 I 2) tillhörde även de mest
frarngångsrika.

Betecknande för alla sliperier
var att de byggdes ganska långt
från hyttan, troligerr för brand-
farans skull. När Bergdala ödela-
des av brand I 897 strök det allt
för nära hyttan liggande sliperiet
med. Det byggdes inte upp för-
rän 1923. Under mellantiden sli-
pades deras glas i Lindefors
( Ström begshyttan )

Hofmantorps Glasbruk hade re-

dan från starten I 860 ett sliperi.
som låg ca I krn från hyttan vid

Det lades vid kvarndammen för
att utnyttja det rinnade vattnet
och via ett vattenlrjul få slipste-
narna att snurra.

Från Kosta Glasbruk värva-
des Erik Kjellander som verk-
mästare. Han anställde ett l0-tal
slipare och lärlingar som han
också avlönade.

Hofmantorps Glasbruk I 870-talet

I rask takt byggdes sedan sliPe-
rier vid de glasbruk som startades
i socknen: Lindefors I 876, Berg-
dala och Sandvik 1889, Hof-
mantorps Nya I905, Lindefors-
Träff I 929, Strömbergshyttan
1933 och Bengtrrer&Co, sonl
1968 fortsatte i Nyas lokaler..

Orrefors i Hovmantorp har vid
två tillftillen byggt nya sliperilo-
kaler: I 921 i en separat byggnad
där det idag är kontor och ut-
ställningshall och l95l idirekt
anslutning till hyttan.

Sandviks Glasbruk I 91O-talet
Design: Gerda Strömberg

Under särskilt 1930-talet drab-
bades det slipade glaset av en ka-
tastrofal nedgång. Kosta tvinga-
des avskeda mer än 150 man och
Lindefors, då ägt av Mjölby Kri-
stallsliperi, slog vantarna i bordet
för gott 1 933.

Bruken i Hovmantorps sam-
hälle hade naturligtvis samma
problem, l'ast i mindre skala,
beroende på att sliparnas antal
var mindre.
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Någon har dock sagt att det var
månader på Nya då sliparna inte
tjänade mer än 30-40 kronor.
lngen A-kassa eller annat skYdd.

Många slipare, särskilt i Kosta
utnyttjade sitt kunnande och
startade egna s.k. privatsliperier
Med ambulerande'knallar' blev
det en lönsam nisch. Denna fö-
retagsamhet kommer senare att
ägnas en särskild studie.

Hofmantorps Nya Glasbruk
Astoria 1920-talet

Vad krävs ftir att öka intresset {tir
det slipade glaset? Vi vågar påstå att
särskilt servisglas idan uppenbarli gen

lorsummats både både desi gnmässi gt
och produktionstekniskt. Orrefors i
Hovmantorps storsäljare Prelude ri-
tades så tidigt som I 957 och säljer
forlfarande bra, men köpes inte i flors-

ta hand av de yngre kunderna. Något
nytt måste till.

Prelude
Orrefors i HovmantorP 1957

Design: Nils Landberg

I dagsläget ser det alltså återi-
gen mörkt ut för det slipade
glaset. Orn inget radikalt händer
står vi snart utan kunnig perso-
nal i denna gren av glasarbetet.

)L

Bergdala tidigt I 900-tal



Slipning
Slipstenarna drevs
förutom av vattenkraft
av tändkulemotorer el-
ler ångmaskiner och
kraften överfördes via
en axelledning i ta-ket
och rned remmar ner
till varje slipstol. Mil-
iön var även bedrövlig:/
Birger Bergman (19-
03-1991): 'Jag börja-
de i sliperiet på NYa
1 9 1 B. Där fanns ingen
ordentlig vcirme. Vi ha-
de ett oljefat dcir man
tagit upp en lucka På
sidan dcir veden lades
in. Vinden drog genom
springorna. På vinlern
var del ofta snö På gol-
vet. Vallnel vcirmdes i
en tvciltgrYta. Först ott
hrimta, andra fick halv-
ljummet eller iskallt
vatlen. Inte undra På
att många, bland dent
jag, fick reumatisk
verk.'

tr'ör att få frarn ett sli-
pat glas måsta fYra kri-
terier uppfyllas: 1. kun-
uiga slipare, 2. råglas,

egenproducerat eller in-
köpt, 3. slipstolar med

slipstenar samt 4. olika
slipmönster.

I den 'kalla avdelnin-
gen' finns det osYnliga
murar mellan kantverk-
stad och sliperi. Även i

sliperiet råder det rang-

ordning. Där står gra-
yörerna på översta Pin-
nen, sedatt är det sliPar-
na och nederst finns
polermakarna, eller Po-
lertaskorna som de rått
kallas.

lngen av dessa skulle
dock kunna uträtta ett
dugg utan råglas, sPrän-

gare, kantare, kantvär-
mare, synare m fl.

Slipning sker oavsett
det gäller, skär, oliver,
facetter etc i olika steg:

Skärslipning:
1. Upprnärkning av
mönstret, numera med
spritpenna.
2. Grovslipning På dia-
mantskiva som ger ett
skrovligt mönster.
3. Finslipning På sten

nred samma profil som i
tidigare tnoment.
4. Polering på korkski-
va med en polemassa,
en blandning av PimP-
stenpulver och vatten
sotn kramas till en

klump och strYkes På
skivan.
5. Tennaskning:Puts-
ning, med hjälP av

tennoxid blandat med

vatten som strYkes På
filtskiva.

()tni.n ) r"'crto,,,

Olika sliPstenar

Kulning används för
att ta bort Puntelmär-
ken i botten På kannor,
flaskor och annat dri-
vet glas och gjordes På
en sten. Numera blank-
värmes alla märken och
även bottnar med en

gaslåga,

Proppiborrning görs

för alt propParna På
karaffer och flaskor
skall sitta tätt. Det
krävs att varje ProPP
formas efter halsarnas
storlek och görs i flera
steg från uppborrning
tillpolering.

Blomslipning

FascettsliPniag

Olivslipning

Blomslipning förväxlas ofta med gravering'
Den ger tid"t*uttu mönster. Utförs på fri hand

pa sÅå stenar av natursten har ersatts av dia-

mantskivor.

ffi;;/
'L]

ffiil
På Sandvik sprängs och kantas numera servis-
glaset i en laserstyrd robot.Prelude grovlipas av

än robot som varken kräver rök- eller pissepaus.

Utvecklingen har i övrigt inte stått still i sli-
perierna. Rerndriften har ersatts med indivi-
duella slipstolar.

Liggande planverk for kantning av servisglas
har bytts mot bandkantning' Järnskivorna har

ersatts av d iamantskivor.

Säkert kommer ytterligare tekniska land-
vinningar medverka tilt att stärka det slipade
glaset på marknaden.

Sandviks sliperi På 1960-talet



Utställningen - SliPat glas hösten 2003

Slipat glas ska göras mer attraldi\rt
Sa m a rbete me I I a n stud ieci rkel, form giva re och Sa ndvi ks gla s bru k
HovMANroep Slipat glas har i
många år tappat marknad.
Det vill studiecirkeln Glas i
Hovmantorp ändra på och
har nu engagerat Lena Berg-
ström, formgivare på Orre-
fors, för att ge det slipade
glaset en modern profil,

Av Sif Erlandsson
sif erlendsson(asmp.se
o47S-311 50

-Vi började resonera i cirkeln
hur vi skulle agera. [,ena till-
frågades och vi iir glada att hon
hoppade på uppdraget, säger
Åke Pettersson, deltagare i den
ABF-cirkel som i flera år produ-
cerat utstäIlningar och skrivit
böcker om glas i Hownantory
socken.

Förutsätiningen var ftirstås
att Orrefors ställde upp. Av en
lyckosam slump var dock Lena
Bergströms arbetsgivare med
på noterna. På glasbruket fenns
redan en dcl fundcringar ali bör'
ja satsa på formgivning av just
slipat glas.

Ett roligt och utmanande upp
drag! Jag har nu börjat göra pro-
totyper till utställningen, säger
Lena Bergström, som dock inte
vill visa ritningarna på sitt slipa-
de glas, som nu håiler på att tas
fram av glasblåsare och slipare
på Sandviks glasbruk i Hovman-
torp

Vernissage
Folm och design ska i st:illet bli
en överraskning ldr besökårna
när utställningen har vernissa
ge i Hovmantorps Folkets hus
onsdagen den 1 oktober. I den fol'
der som håller på att produceras
kolnmer också [,ena Bergströms

"Tänk om ddt kunde bli
med det slipade glaset
som med det målade.
Det var försvunnet
under 3O år men har
kommit igen, bland
annat genom Ulrica
Hydman-Valliens
populära glas."

Samarbete, På Sandviks glasbruk i Hovmantorp tillverkas prototyper för slipat glas i modern design. Här sker arbetet än så länge i hyttan med
från vänster cirkeldeltagaren Åke Pettersson, formgivaren Lena Bergström, sliparen Hans Johansson och glasblåsaren Per-Mägnus Willysson

Foto:5lFERLÄNDSSON

slipade glas att plv(lx lötsta
sidan

Ett problenr rned slipal gJas

är fralnstälbringshoshrader na
Aven oln Sandviks glasbruks
platschel Sanr Wariin hävdar att
produktiorrskostnadenra inte är
högre än ftir nrålat glas

Tånk om rlet kunde bli med
det slipade glasct sonr rned det
målade Det var [dr svtrnnet
un(ler 30 al nrerl har kornlnit
igen, hla[d a]lnat gerlonr UlI ica
Ilydman Valliens populära glas.
säger Ake Petters-eorl

Lena Bergströms utmaning är
också att medverka till att lösa
tekniska problem så att det
slipade glaset inte ska bli ltir
dyrt. Btand annat finns slip
maskiner till hjälp

Ny teknik behövs
- Tanken är att framöver utveck-
la det dekorslipade glaset ftir
produktion Då får vi fundera på
frågor som vilken utrustning vi
ska ha och vad som måste inves-
teras Vi behöver en ny teknik
for att ett slipat glas inte ska

kosta skjortiilr. säger l,dla Ilcrg sDygg karalf, sägor Lcna llerH
ström slriim

Utmaningen ftir fomgivaren
är också att ge det slipade glaset
ett modernt uttryck, som gör att
dagens köpre anammar det. En
infallsvinkel är att se hur de
tänkbra konsumenterna lever
i dag. I ftirsta hand är det kanske
vardagselegans som efterfrågas

En sak jag funderat på är att
karaffer behövs på bordet igen
Nu niir allt mer vin sziljs i Bag-
in-box är det ju mycket roligare
att kunna servera det ur en

Vill nå nya målgrupper
Sedan 1998 har studiecirkeln
Glas i Hovmantorp trrangerat
utstiillningar i Hovmantorp
Folkets hus källtre. Nu väljer
deltagarna dock hösten eftersom
man vill nå andra målgrupper
som skolor och frjreningar.

Förutom I€na Bergströms glas
kommer slipat historiskt glas
från bruk i hela Lessebo kom-
mun att ställas ut.



Utställningen - Slipat glas - hösten 2003

LEilA BERGSTROU
f 196f är en av landets framgångsrikaste formgivare både av
textilier och glas. Hon har tilldelats utmärkelsen Utmtirkt
Svensk Form för fem glaskollektioner, senast för ljuslyktan
Puck. Lena utbildades på Konstfack i Stockholm och kom till
Orrefors ftir att deltaga i ett projektarbete 1993-1994. Hon blev
fångad av glaset och arbetar som glasformgivare sedan 1994 påt

Orrefors-Sandvik. Med säker formkänsla och mjuka men än-
då gra-fiska alster har Lena visat ett nytt ungt uttryck. Hon har
bland an-nat skapat serierna Cyrano, Velvet, Squeeze och

Stones
Under 2003 har Lena uppmärksammats i Sverige med

utställningar på NK i Stockholm, Svenssons i Lammhult och

inte minst på Sandvik där 'Sommar med Lena' fått enastående

beröm!
Utomlands har hennes glas i år uppmärksammats på en

rad utställningar i bland annat Australien och London.



Utställningen - Slipat glas

Fred Melkersson, uPPblåsning

Lena i centrum när de nya glasen tar form

hösten 2003

Torbjörn Björk. blank vämru.ngRoger Robertsson, uPPbläsning

Kristin Karlsson, sPrängning Lena Bergström. formgivning Allan Lindstedt, kantslipning

Roland Stem' kantv åirmning Hans Johansson, dekorslipning

f,I



Utställningen - Slipat glas - hösten 2003

Per Magnus Villysson står beredd afi 'knacka av'

ett fiirdigt glas till en väntande Lena.

I övrit syns fr v: Fred Melkersson, Roger Robertsson och Torbjöm Björk

Tisdagen 4 sept sätter Lena igång

atl tar fram utställningens hu-

vudnummer, det nya glaset, som

självklart döpes till Lena.

Det blir Roger Robertssons

gäng som är den ansvarsfulla

uppgiften.
Då glaset skall tåla att slipas

börjar man att göra dessa på

halvpost. Botten blankvätmes,

kulninengen bortfaller alltså, en

betydande kostnadsbesparing.

Allt går smärlfritt. Nu väntar

slipningen.

Så här är det tänkt

f..l'..



Utställningen - Slipat glas - hösten 2003

Nu är det på gång........,.,.

Fred Melkersson ner med 'biten' i formen och blåser forsiktigt

w
a.a' o



Utställningen - Slipat glas -

Vad tycks? Roger visar sitt resultat.....

hösten 2003

Lena ser nöjd ut!

-Det verkar bra?



hösten 2003
Utställningen - SliPat glas -

Nu skall det sliPas!

Lena och Hans diskuterar slipningen..."

med ritning som underlag.

.. ,/

-a

{



hösten 2003
Utställningen - SliPat glas -

forsiktig slipning!

Linj ering (uppmärkning)..'......

\



hösten 2003Utställningen - SliPat glas -

Planslipning av glasets hela sida for att få fram

kontraster med hjälp av smala facetterl..

Delar av glaservisen Lena



hösten 2003
Utställningen - SliPat glas -

B11e av mönster......'....

till ett mera iögonfallande!

I



Utställningen - Slipat glas - hösten 2003

Glasfamiljen Lena innehåller i initialskedet ett glas, ett allglas, som kan an-

viindas till alla tiinkbara drycker: vin, konjak, whis§ och hädiska tanke t o m

mjölk. En karaffkommer att bidraga till ökad anvåindbarhet.

Det som gör glasen unika iir den moderna slipningen som inbjuder och

medverkar till att ge glaset sina speciella s?irdrag. I utgangsläget prövas olika

dekorstilar: linjer, oliver, kulor, facetter mm.

Under hösten kommer serien kompletteras med ett glas ftirsett med ben

och fot diir slipningen från de utställda glasen kommer igen.

Utan tvekan kommer glaskiinnare att uppskatta detta ftirsök att ft)rnya

slipdekoren.



hösten 2003Utställningen - SliPat glas

Bord Fyra qlipade qlasscrviser lrån fyra olika glasbruk i Planct. Slipad skål av Iena Bergström Trälådor I dcm bars det
omtåliga qlasctHovmantorp socken fDi. 's a FRt ANDSSON

Slipat glas frå nfyra glasbruk
i både gammal och nydesign
uovnrnrone Ulle, Helga,
Prelude men framför allt
Lena. Det är slipat glas från
fyra glasbruk, mest gam-
malt men även helt nytt,
som visas på utställning i
Hovnra ntorp.

Av 5if Erlandsson
siI erlandsson/Asmp se
0478 311 50

'lokDikcn nrerl slipal gJas I;it
iIrn ilÄ ,ll. ,ln; il rlel ' ikrilx, ,ii
sor 

^rdors 
Reihn6r

TTan jngår' j SJU(liogl-upl)cll
r;lir- I Il i\ ntrnl,rr Il<r,n, .. i\al cli
p:rt gl:r ', rtr t t r EIi,-1,' ,rk i <, , q

ncn I I()vntxItorl)s NYa. ]lcl'grl1
lr Li n/1.[i] s /Stt-airrl)ot'gsh\ ltan
ollr Sarirllik

l)cl gÄllor alt hilla nva vägar
rll lrrl)rlirliscla rlnl slilra(lo,
q,igor Åkc l-e licr.ss.nt, sludio
qrllIrDCn

IIan fir:l< l<ouiakt rlcd Lcna
Ilcrgstrijrl. foflngi!are p:'i Ot re
fors Ilåde lron och nrhctsgivaren
ifindo på id6n 

^li skflpa slipal
glas i nv dcsiqn

[1e,nncs slipadc glas lrar lått
nanrlrot [,ena På sex stran]l
lirnrgivna vinglas, trtan hcn och
fol! löpcr lunna, slipadr: Iinjer

Var'liir inga hen?
\Ii villc attrahera en v)r$-e

prl)lik [)essl]toln kan giasen an
viirdxs :ivoit ti l1 cxcntpelvis l<rttt
iak n,lr u lti.kr cirnt [,nnr llol B

slrörn
Glasen har slipnts av Ilans

,Johansson på Satrdvil<s glashrul<
i Hovnrartorp 'fanken är att
lronncs slipade glas Lcna ska
komnra iprodul<tion

Nästa hiist: ,Iag har fått fin ro
spons från ma|knadsavdelning
cn s;iger l,erra Rcrgstriirn

Historiskt glas
Slil'e; 91,1t lrrl lrrrrt,. irr frrr pr i

\ jrlt,nt cnn^t i l)ikrpl l)it' llnl\.
förslis. slipadc serviscr sorn Ul
Io. ITelsa or:h T'rclude av Nils
Lrn(ll)org. sk:llrr och vasct
lTr r:kci iir aronyr)rt men vill{änl
lilr.^,,to

Ja dct är dot sonl är sä rolict!
Alla har nigon lör'1nl{r ing (ill
slillal rnrr l(inn('r- igon (lot o.l1

glas Hennes l'at, karaff och vinqlas heter också Lcna

lrar l<nnske något honlla rilfrl
läi1 ärvr. sägor /\nders Reihnör

I'l.r.illnitrqnrr ir' öl,perr ris,la.
grr, tors(laga| och pä holgenra
I)å finns guidc på plåts och krrl
l)cr.illå lristr)rier knulna iill ctf
sDeciclll glas På dei stora [o1o
grafint nrerl sliparna på Sandliks
glasbrrrk lörc ]921 svns lirans
Åndcrsson, en mörk stilig nran I

tllnnlnr'I lrrki,t]l d- Sp\t-rtliga
li)nstren ftnns den gifiasgåva. en
slipad las. hatr l90B giorde till
si n sorr fl icl<arrl. som sedcrmcla
1-og naIlncl llcngtrrct En l(aråff
sonl llilma Samuelssotr i Kosta.
hon blev l0B år galiltritl. fick sol'tl
lt,sningsgåva ilnns ot:kså där

Sljpteknikerna är många fråtl
oli\,, näll' odr sl{är-§lipnins till
hlornslilrning I den scnåre är
moliven iust ofta blonrnror eller
andra figrrrer sämt att !'1an är
vit odr stt linjerna kan vara
mvckol flni

Dot l{an ihlrnd nästan se ut
sotr rlcl är gravcrat. säget
Andcrs lleihnir

Skolor inbjudna
lrrl sljpstol rviillvorlrad arr I(url
,lrrlransson i Rotlneå ntanliir
Tlovnrantorp, finns på uistiill
rjngcn I)en koIIIer rtt n\iljas
av kunriga glasslil)aro vid vissa
lillftillon

Lena. Orreforsfororgivaren Lena Bergström som samarbetat med Glas i llovrnantorp för att ta fram slipal
r.t- s r EFL4ilD550N

Blånd ar)nat har vi l)irldit in
skolorna, säger Åkc I-eltersson

I"ör AIll;'cjrkelrr Studiegrup
pon Glas I tlovnrantor p är rlet
sjål le utslällninlron på I ika
rnårrga tr i |ad sonr fr1,dil( ot als
Sonr vanligt utges oekså cn
tryckt sl(rifL. rlen här gangcn
nrcd titehr Slipare bcrättlr srm
rransliiLlrl ar' Åke ll-.ttersson
Nio sljpärc t)o'iittal ollor k(»l
rr)er till tals i inter r,jiler, r,issa av
rlem girilda lair nr:ingr ir sodNn

Slipstol. Vid den Finns tre av Lrt'
ställningsproducenterna. Från

vänster SvPn'Eric Putte Berqq-
vist. Åke Petlersson och Anders
Reihndr r.r. ! t rlr arDrcoN



Utställningen - SliPat glas

Hofmantorps Glasbruk 1861-1878
Ägarna till Hofrnantorps säteri till-
sammans med välbeställda borgare
i Karlshamn byggde 1861 ett glas-

bruk placerat där prästgarden i Hov-
mantorp nu är belägen.

Bruket hade en bred Produktion
allt fran fiinsterglas, burkar och butel-
jer till servisglas. Sliperiet uppfordes
vid kvardammen for att utrryttja det

rinnande vatbnet. Bruket ödelades av

en våldsam brand 1878 och uppbyggdes

aldrig.-Bruket 
är representerad på utställningen med slipade

grädd-kannor av hög lvalitet.

Li ndefors - Strömbergshyttan 187 6-191 9
År 1876 anlades Lindefors Glasbruk
av riksdagsman Johan August Sjö

från Linneryd och ägaren till Linde-
skruvs gärd Johan Lindqvist och
med Alfred Sjö som insPektor.l892
blev Alfred Sjö ensam ägare och

drev bruket växelvis med Bergdala
Glasbruk.fram till 1919. Under tio
år låg verksamheten nere.då ägaren

titl Mjölby Kristallsliperi tillsam-
mans med glasblåsarmästaren Knut
Bergqvist på Orrefors blev ägare

1933 arrenderades bruket av Edvar
Strömberg som också döPte om det

till StrömbergshYttan. Hustrun
Gerda formgav bruks- och Pryd-

garbyten, Alfred Sjö på Lindefors var under en koft tid

ägare. 1905 övertog Edvard StrÖmberg bruket som, vid

denna tidpunkt var hlttmästare på Kosta. Sandvik utar-

renderades 1917 till Orrefors lasnruk

för att 1918 definitivt ingå i Orre-

forsgruppen.
Bruket har under årens loPP ge-

nom- gått stora fönindringar. Hyttan

kan idag betraktas som en av de mo-

demaste för manuell glasblåsning.

övriga avdelningarhar också nybyggts

Bruket representeras i monter

med såvzil prydnads- som servisglas.

Utställninens huvudnummer är ser-

visen Lena av formgivaren Lena
Bergström. Det är ett försök att
modernisera och utveckla dekor-

ri fr/ ,f

Bömisk
modell

nadsglas i framftir-allt milt tonade f?irger.

En stor brand 1973 slog undan benen frr bruket'

Trots stora räddningsinsatser tvingades bruket stiinga

1976. Orrefors Glasbruk gjorde ett inhopp men l juli
1979 släcktes ugnarna fiir gott.

Bruket åir iepresenterat med en monter och en slipad

Bergdala Glasbruk 1889-
Ägaren till Lindefors Glasbruk Alfred

Sjö startade Bergdala Glasbruk 1889

efter att först försökt väcka liv i Kyl-
leskrufs Glasbruk som förstÖrts vid

brand 1887.

Produktionen utgjordes av sim

pelt hushållsglas, Senare blev buteljer Tidigt 1900'tal
burkar, flaskor och medicinglas viktiga inslag i tillverk-

ningen. Den blå kom tidigt in i bilden.

Ägarbilden har vaerit brokig fram till idag med

Svenska Glasbruk som huvudansvarig.- En konkurs

sommaren 2003 gör att framtiden ser oviss ut. Under åren

1897-1929 saknade bruket eget sliperi.

Bruket är representerad med slipat prydnadsglas samt

en vinglaszervis.

Orrefors i HovmantorP 1889'
tartades 1889 som Sandviks Glasbruk av fyra glasarbetare:

Alfred Liicklig Lindefors, Janne Söderbom Kosta, Frans

Creutzer Reij-myre och Valfrid Heintze Transjö'

Den vanliga typen av hushållsglas dominerade

produktio-nen. Bruket hade utöver hytta även sliperi,

må,lnings- och etsverk-stad. magasin mm. Efter diverse ä

slipningen. Glasen är tillverkade på

Sandvik sommaren 2003.

Hovmantorps (Nya) Glasbruk
startades 1905 av garvaren Carl

1905-1968 (1978)

Pettersson och v irkeshandlare

Johannes Pettersson. Många av

arbetama'vdrvades' från Sandviks

Glasbruk. Under ledning av dis-

ponent Tor Schmitd väx-te före-

taget och blev på flera områden

ledande i branschen.

Tillverkningen utgiordes

under stora delar av brukets verk-

samhet av hushållsglas där sär-

skilt pressglase samt det målade

väckte beundran.

Genom olika omständigheter, bl a uteblivna inve-

steringar i modern tillverkningsteknologi mm tvingades

man stänga i mars 1968.

Slipsortimentet var omfattande med både facetter,

oliver, skär och olika blomslipningar.
1968 fortsatte tillverkningen under namnet

Hovmantorps Glasbruk Bengtner & Co fram till
1978. Flera olika produkter i slipteknik utfÖrdes

Bruken rir representerade på utstiillningen med båda

servis- och prydnadsglas-.

Under årens lopp har det även funnits s k privatsliperioer'

Men det är en aannan historia.

Slipade på
lvljölby

Kraistallslipei

sevrs.

Glas ur serien Lena

Maderia Monica



Utställningen - Slipat Glas

Utställningen disponerade ??? kvm och direkt vid inträdet
i lokalen fastnaden blickarna på utställningens huvud-
nummer, servisen Lena av formgivaren Lena Bergström.

Glasen väckte både berättigad uppmärksamhet, som

beundran. Många undrade om de inte fanns till salu.

Perfekta julklappar till barn och bambam menade många.

Andra ville ha dem för egen räkning.
Dekoren ger glasen karaktär och framhäver på ett

diskret säff att de 'ligger' rätt i tiden.

I hennes monter två presenteras 'glas' som skiljer sig från

de eleganta vinglasen. Där fanns tre olika objekt som på

ett utmärkt sätt visar samarbetet mellan formgivare, hytta
och sliperi.

t fonden fanns den ltån loregående år stora'utställnings-
montern. I år klädd i svafi som på ett utmärkt sätt fram-
hävde det slipade glort i klarglas, Bland objekten kan

nämnas två gräddkannor liån 1860talet slipat på Hof-
mantorys Glasbruks sliperi vid kvardammen. Där fanns en

stor kristallvas med mönter a la Böhmen slipad av Frans

Andersson på Sandvik som gåva till sonen Rickard vid
hans lörlovning med Sigrid. Där visades också ?Gustaf
dolf Samuelssonslysningsgåva till sin blivande maka
Hilma, en karaff och glas med Antikmönster slipad av

honom på Sandvik också den I 908. Ovriga glas berättar
på ett fascinerande sätt slipglasets historia och den

fantastiska yrkesskickl ighet sliparna hade.

På ett bord presenterades vinglasserviser från Bergdala,
Hovmantorps Nya, Sandvik och Strömbergshyttan. Duk-
ningen väckte stor beundran.

I f,ra glasmontrar fanns i monter ett glas från Hovman-
torps §ya) Glasbruk samt Bengtner och Co. Senapsgia-
set historia l?inglar. Att slipa i00 glas i timmen för ett
ackord på 2 öre glaset finner särskilt den unga publiken
otroligt.

Monter två visades glas från Sandvik. Roccoko var en liir
de flesta ny bekanstskap medan servisen 1202 ändå måste

betraktas som nummer ett.

Bergdala, som saknade eget sliper mellan 1897 och 1923

väckte uppmärksamhet med en blomslipad serier flån
nturlivet.

Lindefors- Strömbergshyttan hade både specialglas signe-
rade Knut Bergqvist som det blåtonade glaset i ljusstakar
och blomglas.

Direkt efter entren fanns en slipstol uppbyggd med möj-
lighet till både demonstration som provslipning. Kvarn-
dammskolan nappade och massor med skolbarn prövade
att under ledning av Jarl Sturesson, RolfTheander och
Lennart Johansson. Sandvik höll med råglas.

Antalet besökare kan uppskattas till att n2irmare 3 000 passade på att studera utställningen.

djL'E

CiL



Utställningen - Slipat glas hösten 2003
Lena dominerar med två montrar

och en serie biJder 
d/lverkrungen 

av glasfanrrljen 
Lena

1



hösten 2003Utställningen - Slipat glas
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Prototypen till ett nrlt slipat glas.......

i modem design!
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Utställningen - Slipat glas hösten 2003

det nyaste av det nya!

Lena blrcker ner pa... ....

-/

-/

\

\



Utställningen - Slipat glas - hösten 2003

Möjligheten att göra 'draget ben' öppnades med tillkomsten av gasoldrivna invärmningsugrar. Är tgSl formgav

Nils iandberg i samarbeti med mäiiaren Börne Augustsson en servis med beteckningen 1799 (Illusion) Senare

tog man tillvia möjligheten och skapade 1800 (Prelude) genom att slipa 32 skär i övergången mellan benet och

topa". blev omedelbar och fram tills nu har närmare 30 milioner glas funnit köpare.

Prelude
Börne Augustsson berättar: Det fanns bara oljedrivna invärmningsugnar, men vi skulle just prova med gasol-

drivna. Casolen fanns i tuber utanför hyttan och när vi arbetade blev dessa helt nedisade. När Landberg ville

lorsöka göra ett annorlunda vinglas tog han chansen och satsade på den nya ungstekniken . Här gick det att forma

ett långt smalt ben som direkt utgick fiån kupan.

Vi fick mycket beröm flor dessa glas och ackordet glorde att vi, till andra verkstäders avundsjuka, tjänade otro-

ligt bra. i{yttmästaren sa till dessa : "Ni kan väl göra dem också". De gamla uppblåsarna som aldrig "kånkat

nJr,' biten i den smala formen kunde inte detta för det var helt ny'tt. Glasen och benen blev allt for tjocka , men

hyttmästaren sa "De duger, bara kör". Det blev ett himla liv. De som hade köpt fick faktiskt helt andra glas när

dä skulle komplettera. De som var for tjocka lät man sedan slipa (1800) med namnet Prelude

Efter att glasen befriats från sin överdel (kappa) i en sprängmaskin, kanten slipas på liggande järnskivor, senare

på karborundumband.och slutligen fätt kanten mjuk i värmmaskinen blev det sliperiets tur.

Rolf Theander f 1933: 'Den regel finns på Sandvik att den slipare som anlortros en slipning frr alltid göra

denna. När det bestämdes att det skulle slipas skär på 1799, föll det på min lott att finslipa dessa. Dag ut och dag

in satt jag med i stort sett samma arbete. 32 skär per glas, närmare 400 glas per dag. Två gånger per dag fick jag

1..ru n1iglft. att svarva om skivan. Under många år var vi åtta-tio man som dag efter dag enbart ägnade oss åt

Prelude'.

År 1975 installerades en sliprobot som sköter grovslipningen. 150 glas itimmen. Den kräver varken rök- eller

pissepaus. Är detta räddningen for det slipade glaset? Tilläggas kan att servisen även görs oslipad med beteck-

ning i 7e9-tlussion och har naturligtvis bidragit till den enastäende succd som floddes I 957.

Frågan alla ställer sig: Var hitta en likadan pärla till slipat, som i över 50 år bidragit till brukets goda rykte?



Utställningen - Slipat glas

Leif Kraus polerar

Att slipa Prelude
hösten 2003

a
Monica Lindstedt diskar

Kristin Andersson slutsynar Slutresultat

)

Sara Jensen paketera Irene Gunn*rron ,a1.,



Utställningen - Slipat glas hösten 2003

Gammalt
Blomglaset i mitten slipade Frans Andersson på Sandvik 1908 och gav som lörlovningspresent
till sin son Rickard och blinsde maka Sigrid. Karaffen och glasen med z\ntikmönster till höger

slipades ocksä 1908 på Sandvik av Gustaf Adolf Samuelsson isom lysningspresent till sin
blil'ande hustru Hilma. Sonen Folke är en stöttepelarna i cirkelarbetet

Nytt
'Plandt' nyhet fu 2003.

Formgivare: Lenas Bergström.. Blåst på Sandvik och slipad på Onefors

L.
\--



Utställningen - Slipat glas hösten 2003

Två gräddkannor till vänster är blåsta på Hofmantorps Glasbruk

Och slipade i sliperiet vid Kvarndammen någon gång under 1860-talet.

Skålen med vågig kant slipade Viktor Appeltoft i sin mors uthus där han hade

monterat en slipskiva på en symaskin som han trampade runt.

En stor samling olika mönster som visar sliparnas yrkesskicklighet.

l--)
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Utställningen - Slipat glas hösten 2003

Skolbarn provade på glasslipning
,rn\....1r^ir ! 1l1J.. Fler beSökare än
vanligt har hittat till årets
glasutställning i Hovman-

I torp Folkets hus. Avert skol-
lrarn är där för att prova på
att slipa glas.

Av Sif Erlandsson
sif crlandsson,ai'smp se

0478-311 50

Vi lrirr inga sillt'or Mett tttåttga
Itolrmcr ncr lrit. franrför allt i

sarnlltncl tnerl attdra aktivileter i

hrrsel. säger Åke l'eltet'sson, Stu
rl i r-. -cnr|pen Glas i I Tovllran torp

(irrrppnr hat prorlur:et'at crt
glasutslällninq om ritet på o)ilia
lenrar sc(lan ltlg8 I år är dct sli
pat glas fr'ån fyra glaslrruk i ['Iov'
r'r'l-ntorp sor:ken och då ttåde i
grnrnral or:h nv design lll'llken
är I{ovrrantorps Nr,a. Re|gd^l'.
L I rr rl efors,/S trönr bergs h t't tan
or:h Sarrrlvik I;ör dct tlya ut'
tryckct svarar Orrefors glas-

hrLrks forntgivare Leua Ilorg
st[ii]r sorr ot:kså gr:ll narrn åt tlt
ställringcrl

ljn lörklaring till att fler hittat
tiJl rrlstäJiningcn katt vara irtt
den i år arrangerats ulder hii-s-

ton 'f idigare har somtttaren
varil utställningsperiocl Dn an-
Icdnins till ändrad tirl var hlarrd
aulrat att grttppen hoPPacles
lor:ka slrolot' på olil<a nir,åer. så-

r,äl gnrndskolan sorn högre ttt
hilrhrrngar. att konrrna på besi)k

Vi hal docl{ inle lått någon
T'ospons frritr rlosigtttttttiidlriltg
cr i Väriö. säger Äkr: I'ettersson,
sonr dock lrärolrldagen fick upp
dragel ntt grtida designclcvor
ir:in Göteborg Irå utstä1lningctr

Sanrlirlig't på plitt,q var tlå ett

harrrllttll elcvcr fråtr ctt lenlle
klass på Kvarnclatlnrssl<olalr i

llovrrranlorp [ri'ir]ttr)tll att titta
pri qlason lir:k rlc siälva slipa
[,;irarc var ,]at I Stut'ossoll solll
varil slipat'e på nråhga olika hzill
nron a'"slt.tiarlo sin vrkesbana på

Sr ndv iks glasbruk hiirornårct
\iikticl. att bat'Iett 1är sig löt-

stå sliillnadon nrellart slipa1 otrl.t

Slipare. Fenrteklassåre på Kvarndamnrsskolan i Hovmantorp får lära siq hur det går till att slipa glas genom

att pröva själva Från vänster Enrma Fäldt, Linda Ericsson, Julia Atterheinr, slipare Jarl Sturesson, Axel Gus-

tafsson och Mattias Bohrnan vid slipstolen Foio: SIF TRLANDSSoN

rråtats gtas. sont kornlrlit i

skvnruurlan. säger Ake Pelters-
son. sonl berättar att en av skole-
lovoma häronrdagcn sPontant
ulbla,st at1 han ville bli slipate

Skoll.ralncn har låtl komma till
ulställninsen fetn i taget för att
alla ska hinua slilta tr'å glas var
rrncler en lektionstintrtlc NIötl-
stron kornpotlerar eleverna släl-
va och glasett irr dc herhålla Do
l)arn ,sonr var där härotndagen
var nöjrla

,J;itterotigt. t)'ckte L jnda

Ericssorr. Flnlma Fiildt och .Iulia
Atterheim. sour valde atl dckore
ra si na glas nted pt ir:kar

I'ir grunrl av intressot frätr sko'
lan har ulstälJningen förlängts
en vccka orfi pågår ttrr lranr till
och nrorl söndagen dt-'tt ? dcr:ctlt
bcr

Pricka r.
Linda Erics-
son och Julia
Atterheim
valde att de-
korera sina
glas nred
pric kar.

SII ERI.ANDSSON
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Linda OskarssonRobin Lauridsen
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mantorp hat ilriist gett ut bo-
ken Slipare berättar, nred irr-
tervjuer av slipare på glasbt rrk
i l lovmantorps socken

Foto: SIF ERLANDSSON

Slipare
berättar om
förhållandena
Osäkra anställningar,
svåra arbetsförhållanden
men också många roliga
händelser. Det kan sliPare

, på olasbruken i Hovman-
' torps socken berätta om.

Av Sif Erlandsson
sif erlandssontorsmP se
0478-311 50

I)et gör dc i utgåvan Slipare
bcr'ätlar llokcll. ett tttttt nlott
innr:hållsnrässigt l:rll j gt hä I
le, är r.rtgivcn av StttcliegrtlP
per Olas i Hovtnantorp ocl-t

_,\Llli Lo-q-sclro 200i1 Bol{en
11p11-s alt liÖpa pii utställtrilrg
or Lena rned sliPrt glas fl'äll
lvra glasbruk lltt Öppcll sisia
hr:lgou i Foll<cls hlls Ilolioll
kan clriL'r:ftcr hi\ras Pä ARtr
och liollicts htts

Nio slilratn lr,rl ti,ligrt n irt

1i.1'1, jpals cller sliriver sjiih'a
Valtcr,lolrarrsson (1903 1995)

IroIii1 tar olr] arl)elsbl'ist l)il
slipcritrt på ll0 talet ot:h hur'
han rlär'fiit fittk sl<affa andl'a
"påhugg". och llirger llerg'
luran (l90ll 1s)91) hLlr han et'tor
en lrikat'tttrdorsöklritlg blev
orrlriaccrad fl'ål'L ht'ltan till
slipori e1

T)oktorrt tYckte hän hack: lrir
röda ögorl och att dr:t hcrocldc:
pii stråhrjngen från glasrlg-

ncn Oscar Eranz6n
(18ll? 1980) berättar att dtrl
tllrrs (,lik;t yt l<osntätt är t'n i

slipcriet. soll kantarc, kula
re. proppiborrare och Plalla'
re. HLtgo Johanssort
(1910 2002) brlslrrivet sitt
fackl iga etlgagenlang

Övriga sJipare sotn konttllcr
til.l tals är Mlrar Abrahatns-
son, Allatr T,indstedt. Pttllo
ller gqvist, Jarl Str.tressotr och
tloll'['hcrrlrlcr

Birger Bergman

Oskar Franz6n

hösten 2003

Hugo Johansson

Einar Abrahamsson

Valter Johansson 1917

Rolf Theander

Jarl Sturesson

Putte Bergqvist och Jim Thäck

n Lindstedt
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