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Solist
på väg
till Kosta
Klarinettisten och
musikkårsdirigenten
Gunnar Magnusson
gästar som solist när
Kosta musikkår håller
sin vårkonsert på lördagen.
Kosta. Magnusson dirigerar annars Johansfors
musikkår sedan fem år.
Han har ett förflutet som
yrkesmusiker i symfoni
orkestrar och hans senaste
publika insats med musikkåren var under välgörenhetskonserten i Algutsboda kyrka då kåren samlade in 25 000 kronor till
canceravdelningen
på
Länssjukhuset i Kalmar.
Penningsumman är tänkt
att användas till konstnärlig utsmyckning.
Konserten i Kosta folkets
hus dirigeras av Michael
Pettersson, dirigent för
Kosta-kåren tillika musiklärare i Emmaboda. Magnusson delar solistuppdraget med Hannes Nyqvist,
trombon.

Claes Hovhammar och Sofia Bergman kommer tillbaka
Foto: Peter Lejon
till Johansfors glasbruk.

Två återvändare gör
nystart på glasbruk
●●Johansfors glasbruk startar upp igen under maj.
●●Två profiler återvänder därmed, tidigare vd:n

Claes Hovhammar och formgivaren Sofia Bergman.
Broakulla. Hyttan på
Johansfors glasbruk släcktes i början av november
i fjol. Bruket hade länge haft
problem med glaskvaliteten
och den stora ugnen var i
stort behov av totalreno
vering.
Brukets fyra anställda fick
då gå hem i väntan på vad
som skulle ske härnäst och
under det gångna halvåret
har platschefen Magnus
Elgqvist, som verkar inom
företaget Condevent AB
som äger bruket, jobbat
med dels ugnsproblem
atiken, dels med finans
iering av verksamheten.

Och verksamheten är dels
glasproduktion, dels saluförandet av egenhändigt
blandad rom. Varumärket
är Johansfors future spirit
och den mest exklusiva
romen förpackas i flaskor
som har blåsts i på Johansfors.

Garanterar säkrare drift

Nu har många frågetecken
rätats ut.
– Vi kommer inte att jobba
med den gamla ugnen, utan
hyttan utrustas med åtminstone en ny ugn som drivs
med el, inte med gasol, som
den gamla. Den garanterar

en säkrare drift, säger Magnus Elgqvist.
Hyttan ska startas upp
under maj. Samtidigt står
det klart att Sofia Bergman,
som var formgivare på bruket då det ägdes av norska
Magnor glasswerk, återvänder. Det gör även tidigare
vd:n Claes Hovhammar
genom sitt nya företag Glass
Vision som han äger tillsammans med Jan-Olof Wik,
även han med ett förflutet
på bruket.
– Vi trycker målningar på
planglas. Glaset monteras
sedan på en träskiva och
belyses bakifrån med led

belysning. Det är roligt att få
visa upp det på Johansfors,
för jag jobbade ju här i närmare tio år, säger Hovhammar.

Utställning på gång

Sofia Bergman, som deltar
i Hovhammars projekt, har
på senare år formgivit glas
för Skrufs glasbruk. Det fortsätter hon med, men hon
kommer även att jobba för
Johansfors. Hon har under
sommaren utställning av
glas och måleri i brukets galleri.
– Det var här jag började
med glas, så det ska bli spän-

Peter Lejon

nni korthet
Skruv

Björkskolan
firade 50årsjubileum

●●Björkskolan i Skruv

”Det ska bli
jättespännande
att formge för
Johansfors
igen.”
Sofia Bergman

Vissefjärda

nande att formge för Johansfors igen. Det finns färdiga
skisser och snart ska de
i produktion, säger Sofia
Bergman.
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Kristallmuseum snart tillgängligt igen
Frågan om öppethållande av Kristallmuséet
har nu fått en lösning.
Broakulla. Många har
undrat hur kristallmuséet
på Johansfors glasbruk, som
ägs av Emmaboda kommun,
kommer att vara tillgängligt
för allmänheten sedan sho-

pen på bruket varit stängd
sedan i höstas. Muséet återfinns i samma byggnad som
shopen och för att komma åt
muséet måste man gå igenom butiken.
– Vi kommer att ha shopen
bemannad mellan 31 maj
och 31 augusti. Under den
perioden är muséet tillgäng-

ligt varje dag, säger Magnus
Elgqvist, Johansfors glasbruk.
Muséet består av historiskt glas från Johansfors
glasbruk från starten 1891.
Det innehåller dels en
utställning, dels ett arkiv.
– Vi följer öppethållandet
som glasbruket väljer, säger

kommunens
kulturchef
Christer Augustinsson.
Vad som händer med
öppethållandet i glasshopen till hösten är ännu inte
avgjort.
– När exempelvis en grupp
vill besöka muséet då shopen inte är öppen får man
kontakta kommunen.

firade på onsdagen sitt
50-årsjubileum. Detta
manifesterades bland
annat med elevutställningen Min hembygd som
barnen jobbat med under
hela läsåret. Björkskolan
har i dag 64 elever och ett
tiotal anställda.

Bland Broakullabor har
det funnits en farhåga att
samlingarna ska flyttas till
The Glass factory i Boda
glasbruk.
– Bildningsnämnden har
inte fattat några sådana
beslut, säger Augustinsson.
Peter Lejon

Invigning
av ny väg
med elever

●●Den nya gång- och

cykelvägen mellan
Vissefjärda skola och
Föreningshuset invigs
formellt nu på onsdag. Det
sker i anslutning till
teknik- och fritidsnämndens möte, som är förlagt
till Vissefjärda, och
medverkar under invigningen gör elever på
Vissefjärda skola.
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Fools garden: 26/4-1/6
Konstnären Daniel Diamant
utgår ifrån vardagsobjekt
och visar dem i ett förskjutet tillstånd. The Glass
Factory, Storg. 5, Boda
Glasbruk.

