
En fredagkväll 
med museal glasteknik och hyttsill.

På vår egen Ulla Stenbergs initiativ besöktes härom fredagen Bergdala Glasdomän.
 44 medlemmar och gäster till föreningen deltog. 

Flertalet med buss och de närmast hörande med andra färdmedel.

      

För ordningens, eller köksordningens, skull startade vi med hyttsillen
 och dess tillbehör, ackompanjerade av en högröstad, men inte desto mindre 

intressant, föreläsning om glasbruket och dess nuvarande ägare som 
bland annat kunde förtälja en god beläggning för produktion av egna alster dvs

huvudsakligen den blå kantens produkter men, 
även som leverantör till Bsweden och deras pampiga glaslampor 

varav en hänger på Harrods i London.

   
 

Älmhultskonstnären Lotta Pettersson låter blåsa sitt glas ”Vako” 
som för närvarande säljs med stor framgång. 

Dessutom tillverkas priser som utdelas i programmet Kristallen.
Berättades gjordes det också om Hyttsillens historia och dess tillagande 

ovanpå eller i ugn - det senare aktuellt för kvällen.

      



Nåväl efter intagande av god mat hälftendelade vi oss till shop för ev inhandling av
produkter till 20% rabatt eller till angränsande  Glastekniska Museet där 

Björn Zethraeus med fru gav en stimulerande beskrivning från tidigt 1800 tal och fram i
sent 70-tal. En imponerande teknik framstod pantografen som kunde förbereda

glasetsning en masse.
Vågar påstå att denna teknik var väl så effektiv som den banbrytande tekniken inom
textilindustrin var i England under 1800-talet Även övriga maskiner som förevisades i

museet är goda bevis för en bransch som hållit sig väl framme på olika teknikområden.

Efter hälftendelning åt andra hållet var det dags för hyttsillstraditionens avslutande del med
ostkaka, vispgrädde, sylt och kaffe.

   

Vi fick även avslutningsvis se resultatet av den glasblåsande Peter som tillsammans med
sonen blåst en vacker vas som efter allas berömmande förpassades till kylugnen.

      

Vid halvtiotiden avgick buss och andra färdmedel med sina personliga innehåll till sina
respektive hemdestinationer.

En lyckad kväll
Återigen ett Tack till Ulla och Karl Erik Stenberg för deras värdskap under kvällen.
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