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Motivering: Länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarad
struktur, bebyggelse och funktioner.

Kosta med gränsen för
riksintresset markerat
med rött.
1 Stora vägen, kallades
tidigare Kungsvägen.
2 Åtta arbetarbostäder
från 1700-talet.
3 Arbetarbostäder
1900-talets början.
4 Stenstugan, sliperi
ombyggd till degelverkstad.
5 Två arbetarbostäder
från 1790-talet.
6 Herrgården.
7 Inspektorsbyggnaden.
8 Platsen för äldsta
glashyttan.
9 Kosta Outlet.
10 Kosta Boda Art Hotel.
11 Folkets Hus.
12 Musikhuset.
13 Egnahemsområde
från 1892.
14 Två arbetarbostäder
från 1800-talets mitt.
15 Långholmen,
magasinsbyggnad.
16 Hyttan 1978.
17 Gamla brukskontoret.
18 Utställningshall.
19 Glashusen.
20 Hembygdsmuseum i
gamla järnvägshotellet.
21 Gamla mosaikverkstaden.
22 Egnahemsområde
från 1900-talet.
23 Kostas gamla
kommunhus.
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Kosta bruksmiljö

Förord
Kosta glasbruk grundades redan 1742 och är det äldsta manuella fungerande glasbruket i Sverige. Landsvägen mellan Stockholm
och Karlskrona, Kungsvägen, gick på den tiden förbi Dåvedshult och där byggdes hyttan. Goda tillgångar på skogsråvara har
gjort området till ett centrum för glasindustrin i Sverige. Den stora expansionen kom först under tiden 1870 till 1900, men
anläggandet av Kosta anses ha varit startskottet för industrin i området.
Kulturmiljön är tillsammans med glasproduktionen en viktig del av industrisamhället Kostas kulturarv. Kunskapen om glastillverkning finns hos bygdens folk och deras minnen och berättelser är viktiga länkar till glasets historia. Det är de som upprätthåller kulturarvet genom att leva och arbeta i Kosta.
Kosta är en kulturmiljö av riksintresse, som ger en inblick i brukssamhällenas historia i Sverige. Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om kulturmiljöer i Kronobergs län. Författare är kulturhistorikern och skribenten Lena Arén, Alsterbro.

Kristina Alsér
Landshövding
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Hyttinteriören är från 1900-talets början. Runt ugnen i mitten syns de olika arbetslagen alltifrån mästare till hyttpojkar. Ur The Glass Factorys
arkiv.
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Kosta bruksmiljö – ett riksintresse
Kosta är en kulturmiljö, där landskapets historiska dimension så tydligt går att se och uppleva, att det anses vara
av riksintresse. Riksintresset omfattar stora delar av Kosta samhälle, med Kosta glasbruk och bostadsbebyggelsen
kring den gamla genomfartsvägen, Stora vägen. Kosta glasbruk är det enda manuella bruket från 1700-talet som är
verksamt idag.

Kosta bruksmiljö består av byggnader och verksamheter från
tre århundraden. Glasbruket grundades 1742 på hemmanet
Dåvedshults ägor. Det är landets äldsta bruk i drift. Kring
hyttan byggdes under 1700-talets senare del bostäder för glasblåsarna, bruksherrgården och ekonomibyggnader. På 1870talet och trettio år framåt växte både bruket och samhället
kraftigt. Kosta glasbruk ägde runt sekelskiftet 1900, förutom
stora lantegendomar, både en järnväg, en stor mekanisk verkstad och ett ångsågverk.
Det gamla bebyggelsemönstret finns kvar och är kärnan
i riksintresset, men vissa förändringar har skett. Framför allt

har järnvägen försvunnit och nya etableringar har skett i
anslutning till glasförsäljningen vid bruket.
Kosta är ett riksintresse enligt 3 kap. i Miljöbalken. Motiveringen till detta beslut är att Kosta är länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarad struktur, bebyggelse och
funktioner. Riksintresset ger sig uttryck i att det finns ett traditionellt bebyggelsemönster och ålderdomlig relation mellan
byggnader och vägsystem. Bruket anlades 1742, och dagens
glashyttor härrör från 1902 och 1977.

Glashyttan
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Kosta glasbruk och dess historia
Den äldsta hyttan i Kosta undersöktes av arkeologer under sommaren 2006, inför glasbrukets ägare New Waves
Groups satsning på Kosta Outlet och Kosta Boda Art Hotel. Placeringen av hotellet och konferensanläggningen fick
ändras. Det visade sig att stora delar av 1700-talets hyttlämningar fanns kvar under markytan. Glasbrukssamhället
karakteriseras just av blandningen mellan gammalt och nytt.

Kompanjonerna Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von
Holstein, landshövdingar i Kronobergs och Kalmar län, bidrog
med varsin stavelse till namnet Kosta. De startade sommaren
1742 med blåsning av fönsterglas, buteljer och enkla glassorter
på hemmanet Dåvedshult. Med förenade krafter byggdes glasbruket upp. Tiden var inne för att stärka landets svaga näringsliv. Behovet av en inhemsk glasproduktion var stort.
Kungsvägen, numera kallad Stora vägen, landsvägen mellan Stockholm och Karlskrona, passerade förbi Dåvedshult.
Detta avgjorde valet av plats. I trakten fanns de viktiga råvarorna: ved till smältugnarna och möjligheter att skaffa sand.
Protester kom från det närbelägna järnbruket i Orrefors, som
fruktade konkurrens om ved och arbetskraft och dessutom
befarade man att traktens bönder hellre skulle köra sand till
Kosta än sjömalm till Orrefors.
Bergskollegiet var den myndighet som fastställde brukens områden från vilket bönderna levererade kol och ved till
järn- och glasframställningen. Inom Ekeberga och Herråkra
socknar fanns ett ännu icke inmutat område och där skulle
glasbruket i Dåvedshult ligga. Ryttmästaren Lars Johan Silfersparre, ägaren av Orranäs säteri och hemmanet Dåvedshult
i Ekeberga socken, ansökte om att få starta ett glasbruk på
10

Dåvedshult 1740. Han överlät året därpå sina privilegier till
Koskull och Staël von Holstein. Samma år påbörjades byggandet av en glashytta väster om ”caracktärbyggningen” på
Dåvedshult. Det rådde liv och rörelse i Kosta och den 26 juli
1742 stod hyttan färdig att invigas med hyttpredikan.
Ägarna värvade yrkeskunniga glasblåsare som ansvarade
för glastillverkningen. De fyra första mästarna, Johan Eder,
Johan Thomas Fromm, Christopher Scheutz och Anewald
Waltzer, var alla tyskar. Av glasblåsarna krävdes det yrkesskicklighet och kunskaper för att tillverka de mest skilda
produkter, från fönsterglas och emballageglas till skålar och
dryckeskärl. Under åren 1756−1790 stod Johan Friedrich
Wickenberg i spetsen för bruket. Ugnarna murades om.
Brukets ägor utökades och han köpte en rad gårdar och
byggde upp en betydande jord- och skogsegendom. Allt för
att trygga den viktiga vedförsörjningen.
Många bruksägare avlöste varandra under åren. År 1887
anställdes jägmästare Axel Fredrik Hummel som ledare för
bruket. Hummel moderniserade och sanerade verksamheten. Han var den drivande kraften bakom anläggandet av
en smalspårig järnväg. Ett hundratal man fick sysselsättning
med järnvägsbygget. Hummel reste till Frankrike och köpte
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Porträtt att glasbrukets grundare Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von Holstein.

två lok, ”Kosta” och ”Pysen”. År 1891 invigdes Kosta järnväg med spårvidden 600 m.m. Först enbart till frakt, sedan
också för allmän trafik. Hummel lät bygga en liten personvagn som de anställda fick åka i ”på egen risk”, som det stod
på biljetten.

Utan god tillgång på ved hade det varit svårt att driva glasbruket. Ugnarna där glaset smältes krävde oerhörda mängder
bränsle dygnet runt. Kosta glasbruk ägde egen skog, men
köpte också ved av traktens bönder. Eftersom bönderna var
angelägna om extra inkomster, understödde de glasbruks11
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Kosta äldre glashytta. Lavering av Oppman år 1836.
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etableringar genom att skänka bränsle eller satsa kapital. För
traktens folk blev det en viktig inkomstkälla att arbeta på glasbruket, där eldning av glasugnarna och andra enkla uppgifter
kunde skötas utan tidigare erfarenhet från glasnäringen.
Under 1800-talet upplevde bruket såväl tillväxt som stora
ekonomiska problem och ägarbyten. Kosta var länge det enda
glasbruket i området, men under 1800-talets senare hälft
startade ytterligare hyttor. Kosta var moderglasbruket som
fick utbilda och lämna ifrån sig många glasblåsare. Bruksförvaltaren på Kosta fällde kommentaren om de 18 nystartade
glasbruken i trakten:
”Nu äro brukets glasblåsare rent besatta med sina glasbruksanläggningar, så att här i orten bliver väl till slut glasbruk på varje hemman.”
Allt från fönsterglas, vardagligt bruksglas till ljuskronor
producerades på Kosta. På 1800-talet tillverkades pressglas
och i slutet av århundradet började Kosta göra slipade serviser
i helkristall. I början var det glasblåsarna själva som formgav
glaset, men kring sekelskiftet 1900 anlitade bruksledningen
formgivare. Konkurrensen var knivskarp och det gällde att
skapa något nytt.
I mitten på 1880-talet uppstod servisbegreppet. Ett 20-tal
serviser framställdes på bruket. Tio år senare hade antalet stigit
till 60 stycken, var och en med sitt namn. Kostas servisglas var
ledande i Europa. En stor del av exporten utgjordes av just servisglas till de stora hotellen och de berömda restaurangerna.
I slutet av 1800-talet blev fler människor förhållandevis
rika i Sverige.

Bruksherrgården och tre av arbetarbostäderna
på storskifteskartan från 1796.
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Arbetarbostäder
utmed Stora vägen.

Kosta glasbruk 1884. Illustration
ur Svenska industriella verk och
anläggningar.
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Kosta järnvägsstation på 1890-talet.Vykort.

Detta gjorde att efterfrågan på slipat kristallglas ökade. Runt
1900 fick Kosta sin helkristall. Tack vare kristallen kunde
sliparna använda mycket av sin skicklighet i skär-, briljant-,
solfjäder- och antikslipningen. Man framställde allt fler slipade varor som till exempel kompott- och konfektskålar,
ostkupor, saladjärer, geléskålar, bakelsefat, karaffer och vaser.
Inget kunde hindra produktionen av det som gnistrade så
förföriskt på det dukade bordet, som strålade på toalettbordet
i flakonger, kam- och nålaskar. Exporten ökade. Glas från
Kosta fraktades på elefantryggar genom Indien till maharadjor

och över havet till Rysslands tsar sändes Dukatskålar, en sliperikonstens triumf. Den slipade kristallen gav bruket de stora
förtjänsterna. Det slipade glaset var dock inte allt på Kosta.
Där blåstes även glas dekorerat med mekaniskt utförda mönster, pantografering och för den som inte hade råd att köpa
den slipade kristallen fanns pressglaset.
Under första och andra världskriget tillverkades konservglas i mängder. Under ofredsåren var det en hederssak att riva
sig blodig i nyponsnår och slånbärsbuskar, att ta tillvara på allt
och stoppa på burk och flaska.
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Loket ”Femman” står
vid Ekeberga hembygdsmuseum i Kosta.

16

Kulturmiljö av riksintresse

Kristall och konservburkar tillverkade på
Kosta glasbruk.
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Kosta glasmagasin i
Stockholm öppnades
1866.

Kosta logo.

På 1950-talet var Kosta landets största glasbruk med sina 15
verkstäder. Sju ton glasmassa förbrukades varje dag.
Ett glasbruk är i högsta grad knutet till och beroende av
sitt omland, som också svarade för råvaruleveranserna, främst
ved. Dessa leveranser drabbades ofta av en rad svårigheter.
Bönderna kunde av olika skäl vägra avverka och köra fram
ved till bruket, snölösa vintrar innebar att vintervägarna
inte var körbara med slädar. Ett litet avbrott och allt kom ur
balans.
Transporterna av det färdiga glaset var också ett problem
för bruket. Det blev ofta bräckage i det ömtåliga godset.
Genom de milsvida skogarna var inte bara framkomligheten
svår, det var också vanligt med överfall. Avståndet till de tre
städerna Kalmar, Karlskrona och Karlshamn var ungefär lika
långt. I dessa städer sålde bruket sina varor och skeppade ut
det mesta av sitt glas. Där hämtades också gods och material
till tillverkningen. En resa fram och tillbaka med oxspann
kunde ta ett par veckor. När järnvägen Karlskrona−Växjö
öppnade 1874 och smalspåret Kosta−Lessebo, underlättades
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transporterna oerhört. Att sälja glas på 1700- och 1800-talet
var inte lätt. Mycket distribuerades av glasknallar, vandrande
handlare, som köpte sitt glas vid bruket och fraktade det till
kunderna på närmast obefintliga vägar.
Mycket går att läsa om Kosta i brukets räkenskaper, som
finns bevarade i huvudböckerna i Kostas arkiv. Där redovisas
alla utgifter och inkomster. I arkivet förvaras också arbetskontrakt, köpebrev och värdehandlingar. I kassaböckerna finns
förteckningar över alla anställda som avlönats vid hyttan samt
vilka kontakter man haft vid inköp och försäljning.
Fram till slutet av 1800-talet var Kosta ett slutet och i
stort sett självförsörjande samhälle, som efter hand öppnade
sig mot yttervärlden. I början av 1900-talet fanns både järnvägs- och poststation samt rikstelefoni på orten. Arbetarna
startade runt förra sekelskiftet en kooperativ butik. Där gällde
kontant betalning, för att lära kunderna att hushålla med
lönen. Tidigare hade glasarbetarna varit tvungna att göra sina
inköp i brukshandeln. Där hade de kredit, och så länge skulderna var obetalda var det omöjligt att flytta.
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Vandrande glasknalle - en ”glasdickare” - efter ett gammalt träsnitt
från 1700-talet. Publicerad på omslaget till Småländska glashyttor,
Kronobergsboken 1973.
Glasknallen var den vandrande försäljaren som
köpte sitt glas vid glasbruket och sålde det i trakten.
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Glasbrukets byggnader
Kosta har vuxit fram i symbios med bruket. I samhällets centrum ligger glashyttan med alla fabrikslokaler.
Stora vägen genom samhället kantas av arbetarbostäder från tre århundraden och i periferin finns arbetarnas
egnahemsbebyggelse. Kostas äldsta byggnader består av röda hus med vita knutar.

Kosta glasbruk utgörs av ett komplex av olika gamla byggnader som visar på ett livaktigt bruk i utveckling. På hyttområdet finns brukskontoret från 1890, som klarade den stora
eldsvåda som ödelade större delen av alla byggnader 1901.
Dagens hytta är den brandtåliga sten- och stålkonstruktion,
som byggdes efter branden. Den är en i raden av flera hyttor
som funnits i Kosta. Den senaste hyttan stod klar 1977. Första

hyttan var av trä och brann redan efter ett år. Elden är en
förutsättning för glasblåsning, men inte sällan är också elden
en fiende. När ropet ”hyttan brinner” genljöd över Kosta visste
alla att det kunde gälla arbetsförlust och penningbekymmer.
År 2006 gjorde Smålands museum en arkeologisk förundersökning av Dåvedshults gårdstomt och Kostas första hyttplats. Under markytan fanns byggnadsresterna kvar efter glas-

Kosta på 1890-talet, när bruket var som störst och hade cirka 500 anställda. Järnväg och vattentorn i mitten av bilden. Brukshandeln låg i huset
med fönsterluckor. Foto: Mogens Engelund efter glasplåt.
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ugnarna som använts under hundra år. Arkeologerna fann det
som en gång utgjort golvet i hyttan där glasarbetarna stått och
arbetat. Resterna efter stensatta grunder till flera ugnar påträffades, bland annat en storglasugn. Avfallstippar där man kastat glaskross, förbrukade deglar och ugnsrester hittades också.
Mängder av glasskärvor av flaskor, buteljer, skålar, burkar,
provrör och slipade kulor till ljuskronor låg kvar i marken. Ett
speciellt fynd var ett glassigill som suttit på en flaska. Det var
märkt med K.S.1742, Kosta glasbruks första logotyp.
I Brandförsäkringsverkets värderingsinstrument från 1770
beskrivs byggnaderna på följande sätt:
”Hyttan var 25 m lång, 15 m bred och byggd av stolpvirke med brädväggar och tak. Ett pottaskehus med tre inmurade stora järnkittlar för pottaskekokaren. Bruksägaren bodde
vid sina besök första tiden i Dåvedshults karaktärsbyggning,
uppförd i en våning. En våning byggdes på och herrgården
kom då att rymma tio rum och kök. Inspektorn hade egen
bostad. En byggnad där halva huset rymde två glasblåsare
med kök, stuga, kammare och vind. I resten av huset fanns
brukets brygg- och brännhus och bagarstuga. Ett hus lika
stort för fyra glasblåsare. Ett mindre hus med fyra rum och ett
kontor för en glasblåsare och en materialsättare och en kammare att skära glas i. En byggnad med två rum och kontor för
glassliparna samt drängstuga. Smedbyggnad som bestod av
smedja, stuga med kammare och ett stort kolhus. En byggnad
med två rum och två kontor för glasblåsare. Ett stall och ett
fähus för glasblåsarnas kreatur, bestående av åtta fähus med

två rum till kor i vart fähus. Ett litet hus med bakugn, där
brukets folk bakade sitt bröd. En byggnad med tre små hönsoch svinhus. Tre brunnar på bruksbacken och tre hemlighus.
Ladugård med plats för 16 oxar, 20 kor och fem ungdjur. En
loge med halmtak och fähus. Två hölador täckta med halm.
En bit bort från bruket låg åtta små stugor där vedhuggare,
vedtorkare och bruksdrängar bodde. En stor hushållsträdgård
och blomsterträdgårdar där varje glasblåsare hade sin egen
köksträdgård.”
Ett tiotal byggnader var centrum för produktionen.
Ungefär lika många rymde bostäder fulla av folk. Men även
tillverkningslokalerna förvandlades på nätterna till bostäder
för de yngre arbetarna. Det fanns också stall för hästar och
oxar, ladugård, bakhus och torkhus samt förrådsbyggnader.
Glasbruket drev också ett jordbruk som producerade livsmedel. Samhället var en blandning av industri och jordbruk.
Här levde skickliga yrkesmän även som småjordbrukare och
all jord runt bruket användes till odling.
Hyttplanen omgärdades av byggnader som rymde sliperi,
gravyr- och etsverkstad, magasin, packbod, smedja och mekanisk verkstad, lagerbod, materialbod, lokaler för degeltillverkning och träullshyvling. På hyttplanen finns idag inte längre
vedupplag, all drift är ersatt med gas och elektricitet.
Stenstugan byggdes som sliperi 1859 med 20 slipstolar
som alla drevs med ångkraft. Mellan åren 1893 till 1959 användes huset till degelverkstad. Här tillverkades deglar i lera för
smältningen av glasmassan i glasbrukets ugnar. Fortfarande
finns ugnen och systemet av murade värmekanaler kvar i huset.
21
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Kosta glasbruk vid
1900-talets början.
Foto Helmer
Nilssons bokhandel,
Växjö.Vykort.

Kosta glasbruk vid
1900-talets början.
Foto K Holmér,
Virserum.Vykort.
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Båda bilderna visar
samma platser år 2013
som på motstående sida.
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Glassigill.

Glasrikets första centrallager kallas för Långholmen. Det 120
meter långa huset ligger utmed det före detta järnvägsspåret
som gick längs med husets ena långsida. Lastning och lossning skedde direkt från lastbryggorna in i järnvägsvagnarna.
Lagret fylldes under AB Svenska Kristallbrukens tid av exklusiv helkristall från flera glasbruk i Kostas närhet. En andra
storhetstid inträffade under andra världskriget. Mängder av
konservburkar producerades för den inhemska marknaden
och det blev åter liv och rörelse i lokalen. Husets väggar var
helt oisolerade. Men kriget tog slut och konserveringen av all
sorts mat minskade i popularitet.
Brukspatron lät på 1750-talet bygga en egen herrgård.
Den har byggts om flera gånger och det ursprungliga huset
var mangårdsbyggnad på Dåvedshult som flyttades till platsen. I en förteckning över inventarier kan vi se hur ägaren
24

möblerade. Här fanns bland annat läderstolar, fällbord, lackat
tebord, sängar med blårandiga bolster och lärfttäcken. Dessutom stod det kakelugnar i alla rum utom i köket.
I parken vid herrgården finns en flygelbyggnad som var
brukets inspektorsbostad. Nära herrgården låg grönsaksodlingarna och längre bort åkermarken. Bruket var långt fram
på 1800-talet i stort sett självförsörjande på livsmedel. Jordbruket som hörde till bruket var omfattande. Idag är ladugården och ladan som hörde till bruket rivna. Till odlingarna
hörde också växthus och en bostad till trädgårdsmästaren.
Många både vanliga och ovanliga grönsaker odlades, både till
brukets disponent och till tjänstemännen samt till försäljning.
I jordbruket kunde också de anställda arbeta under perioder
när glasblåsningen tillfälligtvis inte var i drift.
Bruket subventionerade arbetarnas bostäder, byggde
vägar och drog elledningar. Allt för att kunna behålla sina
anställda. God tillgång på bostäder var nödvändigt. I början
hade bostadsbebyggelsen varit ganska oplanerad, då ägarna
endast satsade på industribyggnaderna.
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Stenstugan var först glassliperi och byggdes
senare om till degelkammare.
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Centralmagasinet Långholmen intill
det nedlagda järnvägsspåret.
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Herrgården med flygelbyggnad.
I bakgrunden syns hyttans skorsten.
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Översta bilden: Arbetarbostäder från
1700-talet med Vitabäck i förgrunden.
Mellersta bilden: Jordkällare med enkla
påskliljor intill Ninive.
Undre bilden: Uthuslänga vid Snett In
med enkla pingstliljor (Narcissus poeticus).

Den norra delen av Kosta samhälle är byggt som ett typiskt
brukssamhälle. Norr om hyttan och herrgården ligger arbetarbostäderna på rad efter Stora vägen. Det är arbetarlängor
i en våning från 1700- och tidigt 1800-tal, i en och en halv
våning från 1800-talets mitt och typiska arbetarkaserner i två
och en halv våning från tiden runt sekelskiftet 1900.
De äldsta arbetarbostäderna är åtta stugor som nämns
i 1770-års värderingsinstrument. De byggdes om på 1810talet och namngavs då. Den nordligaste stugan kallas Ninive
och därefter följer Jerusalem, Påvelund, Betlehem, Tällelund,
Babylon, Snett in och Vitabäck.
Mest trångbott tycks det ha varit i Ninive och Jerusalem.
En glasblåsare berättar om sin uppväxt i slutet av 1800-talet.
Familjen bodde i ett av de fyra rummen i Ninive. Här skulle
fyra syskon, far, mor, morfar och mormor rymmas.
Uthus av olika slag var nödvändiga. I jordkällarna förvarades den egna odlade potatisen och rotsakerna. Utedass,
vedbodar och andra förråd liksom små ladugårdar för hushållsgrisen behövdes också. Allt detta upplevde förmodligen
inte bruksägaren som någon snygg syn, utan mer som en
nödvändighet. Därför sattes stugdörren på baksidan av huset,
vänd från landsvägen. Allt för att dölja grishinken, slaskvattnet och springet till torrdasset för de resande.
Omedelbart norr om herrgården ligger två glasblåsarbyggnader, byggda på 1790-talet. Där fanns tre bostäder med
två rum och kök försedda med järnkakelugnar. Husen kallades för Kungsholmen och Drottningholm.
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Glasblåsarbostad från slutet
av 1700-talet. I början av
1900-talet innehöll huset
fyra lägenheter med upp
till 50−70 boende.

Arbetarkaserner vid Stora vägen
i början av 1930-talet.
Foto K Holmér,Virserum.Vykort.

30

Kulturmiljö av riksintresse

Arbetarlängor i en och en halv våning
från 1800-talets början.

Fler bostäder för glasblåsarna och andra arbetare uppfördes
under mitten av 1800-talet. Bruket utvecklades under denna
tid och antalet arbetare ökade. Trångboddheten var stor. Först
i slutet av 1890-talet lyckades man bygga ikapp genom att
satsa på kasernliknande flerfamiljshus: Edabyggnaden, Rejmyrebyggnaden, Norska byggningen och Kasernen. Namnen
som kasernerna fick ger en antydning om varifrån arbetarna
rekryterades. I dem fanns familjelägenheter och plats för tillfällighetsarbetare och unga pojkar. Under sommaren 1898 var
så många som 85 stycken av arbetarna på bruket hyttgossar,
som inte hade några föräldrar eller anhöriga i Kosta att bo
hos. Deras boende beskrivs så här:

Arbetarkaserner vid Stora vägen byggda i början av 1900-talet.
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”För särskilt de talrika hyttgossarnas räkning hade uppförts en
större tvåvåningskasern, som innehöll en stor matsal med fem
breda matbord, fyra stora sovsalar, tre mindre enkelrum och
tvättrum.”
Till kasernerna hörde också vedbod, dass och andra
uthus. Mangelbodar samt tvätt- och bakstugor användes
gemensamt av flera familjer. Tomterna runt husen utnyttjades till potatis- och grönsaksodling. Där fick också grisen
och hönsen plats. Husen var dåligt byggda och det var så
lyhört att man genom väggen kunde höra grannen vända
blad i tidningen. Lägenheterna var dragiga, trånga samt
svåra att hålla rena, och kampen mot vägglöss och annan
ohyra var oändlig. Det skulle dröja länge innan vatten och
avlopp installerades.
Vid slutet av 1800-talet upplät bruket egnahemstomter
till sina anställda, och det blev ännu vanligare i början av
1900-talet. Byggandet ökade tack vare tryggare arbetsförhållanden och bättre ekonomi hos de anställda. Statliga egnahemslån bidrog också till utvecklingen. De första egnahemmen var ofta tvåfamiljshus, där den ena lägenheten hyrdes ut.
Från 1930-talet blev enfamiljshus allt vanligare.
Arbetarna skulle stimuleras och uppmuntras att bygga
egna bostäder. Frågan om egnahem började diskuteras 1908 i
Kosta. Arbetarna anhöll då hos brukets styrelse om upplåtelse
av tomter för egnahem. Bolaget svarade att tomterna skulle
vara på 2 500 kvadratmeter och kosta två öre per kvadratme-
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ter, det blev 50 kronor. De arbetare som byggde tvåfamiljshus
och kunde erbjuda andra arbetare bostad erbjöds 2 000 kronor. Ett område längs Stora vägen föreslogs. Kostas egnahemsförening startade 1913 och när året hade gått var 16 tomter
sålda. Hälften av köparna var glasslipare. Husen som byggdes
var stora och hade två lägenheter. Ägaren bodde som regel i
den ena och i den andra oftast en släkting till familjen. Båda
familjerna hade inneboende, så det myllrade av folk i huset.
Fram till 1940 hade det byggts 43 bostadshus på egnahemsområdet.

Egnahem byggda i början av 1900-talet (vykort) och samma hus 2013.
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Att leva och bo i en bruksort
Kosta är ett brukssamhälle med ett enda företag som format samhället. Glasbrukspatronerna ägde all mark,
bostäderna subventionerades av arbetsgivaren som också betalade de sociala kostnaderna som läkarvård, medicin
och barnmorska.

Det färdiga glaset sveptes av inbinderskor in i ormbunkar, halm eller träull. Ur The Glass Factorys arkiv.
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Svepning av glas.
Ur The Glass Factorys arkiv.

I glasbrukssamhället hade de gifta kvinnorna en tung arbetsbörda, inte minst med arbetet på den egna jordlotten. Ogifta
kvinnor och änkor kunde vara verksamma som diskerskor och
inbinderskor på bruket. Kvinnorna packade glaset med halm,
”band in” det färdiga glaset. Halm och ormbunkar användes som emballage. Ormbunkarna plockades på sommaren
av kvinnor och barn för att få en liten extra förtjänst. Även
idag gör kvinnorna slutmomenten så som kantvärmning,
sköljning, diskning och inläggning i papper och packning av
glaset.

Vid Stora vägen kunde glasarbetarna stå och prata om sina
vedförråd, som måste räcka över vintern. Där låg de röda
husen, dagsverkarstugorna, som hyste de stora familjerna.
Där fick tio personer ofta samsas i ett enda rum.
Glasblåsarnas familjer var så många att de kunde bilda
ett eget slutet samhälle med sina specialkunskaper. De hade
också en rad förmåner som bostad med rum, kammare och
kök, men familjen var stor. I den ingick inte bara släkten utan
även lärlingar, gesäller och dessutom en piga. De hade också
rätt till foder åt sina kor och lite jord där de odlade säd och
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rotfrukter. Männen i hushållet arbetade tillsammans i samma
hyttlag och levde och åt under samma tak. Ett arbetslag i
hyttan bestod av mästaren, gesällen och lärpojken, som alla
ingick i det hushåll som kvinnorna skötte.
Det fanns gott om sysslor vid glasbruket som kunde utföras av små pojkar, vilket var en billig arbetskraft. Lagstiftning
fanns mot barnarbete men myndigheterna såg ofta mellan
fingrarna med övertramp. Vid inspektion av bruket fick ungarna springa till skogs och gömma sig.
Så här berättas om en åttaårig hyttpojkes vardag:
Det första han hade att göra var att väcka mäster. Så var det
att kila upp i hyttan och göra i ordning verkstaden: vatten
skulle fyllas i hinken, mästarens tofflor värmas och verktygen
ställas på plats. Därefter började arbetet med att bära det färdiga glaset till kylugnarna eller ”hålla formen” och detta pågick
i tolv timmar. Barnets arbete nedvärderades ofta med kommentarer som: ”Värm bättre din lille sate.”
Rasterna under den långa arbetsdagen skulle helst utnyttjas för övning, ”sölning”. Pojkarna skulle lära sig att hantera
glasblåsarens alla verktyg som pipor, puntlar och saxar. När
mäster gick hem efter avslutad arbetsdag fick hyttgossarna
ofta gå till glasmagasinet. Till allt detta kom skolarbetet.
Om sin skolgång på 1880-talet berättar en glasblåsare:
”Man fick gå i hyttan i första hand, och blev någon tid över,
fick man gå i skolan. Själv har jag gått i skolan i sammanlagt
elva veckor.”
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Honungsburksförpackningar från Kosta.
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Nybörjarna skulle man lära veta hut. De gamla
skulle äras och de unga läras. Författaren Vilhelm Moberg beskriver i boken ”Soldat med
brutet gevär” hur hyttpojkarna fick lära sig veta
hut.
Odlingsmarken runt bostäderna var en löneförmån. År 1877 fanns det på bruksgården fyra
tjurar, 108 oxar, 85 kor och 14 hästar. Glasblåsarna hade rätt att hålla egna djur. I brukets
personaltidning kunde man så sent som 1965
läsa att disponenten inte längre tyckte att brukets jordbruk var bärkraftigt. Men för trivselns
skull var det önskvärt att bevara marken öppen
runt samhället.
En annan löneförmån kunde vara tyg till
arbetskläder. Brännvin och andra varor köptes
i brukshandeln. På så sätt hamnade arbetarna
i skuld. För att motverka detta startade glasarbetarna 1905 Kooperativa föreningen Fenix.
Affären kom att byggas en bit från bruket.
Den första fackföreningen bildades 1893.
I stadgarna står att föreningens ändamål är:
”… att med de medel som stå oss till buds hålla
arbetslönen på en sådan höjd, att den står i
passande förhållande till vårt arbete och våra
livsförnödenheter.”

Kooperativa föreningens affär Fenix.Vykort.
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När sand blir glas
Glasblåsarnas hantverksskicklighet och glasmassans möjligheter i glashyttan är fortfarande en unik upplevelse i Kosta.
Passa på att besöka hyttan när du är i Kosta!
Glas är smält sand. Sanden blandas med olika flussämnen,
soda, pottaska och glasskärv. Blandningen av råvaror till glas
kallas för ”mäng” från tyskans Gemänge som betyder blandning. Under smältningen bildas glaset då en kemisk reaktion
äger rum. I glödande tillstånd bearbetas och formas massan.
Avkyld stelnar den till glas. Äldre glas är i allmänhet grå- eller
gröntonat till färgen beroende på järnet som naturligt ingår i
sanden. Järnfattig sand köps från andra länder för att få glaset
färglöst. Den svenska järnhaltiga sanden lämpar sig bäst till
buteljglas.
Råvarornas sammansättning avgör glasets kvalitet, där
kristall- och sodaglas är de två vanligaste sorterna. Traditionellt kristallglas innehåller blyoxid och är tyngre än andra
kvalitéer. Kristallglaset är utmärkt att slipa och gravera.
Glaset bryter också ljuset fint och har vacker klang. Om
sanden blandas med soda och kalk får man sodaglas, som är
hårt och passar till hushållsglas. Glasbruket köper nu för tiden

glasmassan i form av pellets och än idag använder man sig av
sina hemliga recept, även om alla bruken har samma leverantör – Glasma i Emmaboda.
Under glasbrukets första hundra år bestod stora delar av
produktionen av fönsterglas. I början gjordes fönsterglaset
som ”månglas”. En stor kula löptes till en tunn, plan skiva. Ett
annat sätt var att blåsa cylindrar som löptes och klipptes upp.
En yrkesskicklig glasblåsare kunde blåsa ljuskronor. En ljuskrona tillverkades av glasblåsaren Thomas Fromm 1744 och
skänktes till Ekeberga kyrka.
De flesta glasbruken tillverkade i stort sett samma produkter innan formgivare började användas i produktionen.
Det var bruksglas, burkar, flaskor och kaffekulor, det som folk
behövde i sin vardag.
Verksamheten i hyttan styrdes av en hyttmästare, ofta den
erkänt skickligaste glasblåsaren. Han bestämde hur arbetet
skulle utföras, blandade mängen och såg till att ugnarna fung-

Kalk, mönja, pottaska, sand och soda blandades i mängkammaren till en glassats, som
sedan smältes till glas.
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erade. Mäster tog ofta själva ut glasposterna från degeln, formade glaset, kylde och synade det. Han assisterades av gesäller
och lärlingar. Mästarna ansvarade också för rekrytering av
övriga anställda och för deras avlöning.
Glaset formades av arbetslaget vid ugnen. Alla arbetade
efter ett noggrant genomtänkt system och hade särskilda
yrkesbeteckningar. Vid blåsning av hushållsglas behövdes en
mästare, benmakare samt uppblåsare assisterade av anfångare,
värmare, formhållare och inbärare.
Hyttan är indelad i olika verkstäder som alla utgörs av ett
arbetslag. Idag svarar arbetslaget för en degel, och kan bestå av
sex till åtta man. I verkstaden framställs ett visst glasföremål
som under arbetet kallas för ”biten”. Det är fascinerande att se
hur arbetslaget utför sitt arbete framför glasugnen.
En degel innehåller 300−500 kg smält glasmassa och är
specialkonstruerad för att klara den höga temperatur som krävs.

Glasblåsare på ett frimärke från
2011. James L Amos/Norbert Tamas,
gravyr Piotr Naszarkowski.

Ljuskrona tillverkad av Johan Thomas Fromm. Skänkt 1744 till Ekeberga kyrka.
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Fönsterglas, ”Oxöga” mittpartiet av månglasskiva. Blåst med kronglasmetoden där
glasmassan roteras ut till en skiva. Förvaras i
utställningshallen på Kosta glasbruk.
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Slutanvänd glasdegel.

Degeln tillverkas av rålera blandad med vatten och
chamotte. Lerblandningen knådas och formas till önskad
form. Degeln kan vara rund eller oval, öppen eller täckt och
har en öppning. Degeln måste torka länge innan den används.
Färdigblandad mäng läggs i glasugnarnas deglar av smältaren

sedan glasblåsarna avslutat sitt arbete för dagen. Vid tredje
och sista ilägget för natten har ugnarna nått en temperatur på
cirka 1 450 grader. När temperaturen sjunkit till cirka 1 200
grader är glaset trögflyttande, blankt och fritt från blåsor.
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Ett arbetslag i Kosta
glashytta 2013.
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Nöjen
Glastrumpeter blåsta i hyttan av en mästare är essensen av hårt arbete och att kunna musicera tillsammans vid stora
festligheter är spännande. Än idag används glastrumpeter vid invigningar i Glasriket.
Om kvällarna drog sig arbetarna mot hyttan. Hemma var det
trångt. I hyttan kunde männen sitta och prata i lugn och ro
vid ljuset från ugnen. Till hyttan kom luffare med nyheter från
andra orter. De sov gärna över i närheten av de varma ugnarna.
Hyttan var männens värld både på dagar och kvällar. Sällan sågs
en kvinna där.
Under slutet av 1800-talet nådde olika folkrörelser glasbruken, bland andra skytterörelsen och nykterhetsrörelsen.
Vid samma tid bildas också sångföreningar och musikkårer.
Varje glasbruk med självaktning såg till att hålla sig med en
egen musikkår, så också i Kosta. Det var ett bra sätt att öka
sammanhållningen på arbetsplatsen, och som regel stod bruket
för både övningslokal, inköp av instrument och noter. I gengäld förväntades musikkåren ställa upp när bruksledningen så
önskade. År 1873 bildades Kosta musikkår, en mässingssextett,
som övade i ett litet skjul på fabriksområdet. År 1948 byggdes
Musikhuset i Kosta som övningsplats för musikkåren där de
fortfarande huserar. Musiken spelade en stor roll på bruket.
Hade patron celebra gäster, kommenderades kåren ner att spela
vid tåget. Det kunde till och med rullas ut en röd matta.
Dragspel och fiol hörde till då man dansade på dansbanan. Under året kunde musikkåren förgylla tillställningar
under första maj, midsommar och nyårsfirandet. Andra
festligheter var slädpartier under jul och nyår, musikfesten på
pingsthelgen och mönstringskalaset.
Midsommarafton är glasbrukens festdag. Vid bruket
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släcktes ugnarna på midsommarafton för att muras om och
deglarna ersattes med nya. Glasblåsaren Knut Bergqvist på
Kosta har berättat om en midsommarafton:
”På eftermiddagen restes den klädda stången av särskilt
vant folk från lantbruket, under tiden spelade musikkåren och
kanonerna dånade från backen ovanför. Det var två kanoner
som laddades med svartkrut, vanligtvis av någon gammal
soldat. När skottet skulle avfyras tog man en inbärargaffel i
hyttan och stack den i glasmassan, sprang bort med det varma
glaset till kanonerna och kunde då hålla i änden på gaffeln
medan skottet tändes och avfyrades. Sedan långdansen kring
stången avslutats ställde man upp sig med musiken i täten och
marschen ställdes till dansbanan, där dansen gick hela natten.”

Musikpaviljongen i Kosta.
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Hyttsill. Foto AB Glasriket.
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Bruno Mathssons glashus
Bruno Mathsson var verksam som arkitekt och möbelformgivare. Han arbetade med ovanliga lösningar i
konstruktioner och materialval. Många av hans hus kännetecknas av stora glasytor från golv till tak samt anpassning
till naturen. På 1950-talet erbjöd Kosta glasbruk honom att komma och formge brukets utställningshall.

Utställningshallen är ett ljust öppet rum där brukets historia
presenteras och aktuella utställningar med Kostas formgivare
visas. Byggnaden väckte stor uppmärksamhet och bruksledningen lät Mathsson fortsätta med att rita ”Glashusen i Kosta”,
ett radhus med fem separata lägenheter för brukets anställda.
Glashusen är byggda med stora sammanhängande glaspartier och trä, tegel och papptak. De är byggda i L-form
kring privata innergårdar med kök och vardagsrum mot vägen
och sovrummen avskilda i vinkel mot innergården. Från varje
rum finns en dörr ut i naturen. Genom de stora glaspartierna

Baksidan av Kostamosaik, som tillverkades på glasbruket.
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flödar ljuset in och gränsen mellan inne och ute suddas ut
genom att fönstren går ner till golvet. Det var inte vanligt på
1950-talet att man kunde se rakt in i människors bostäder
och till och med rakt igenom husen.
Delar av ytterväggarna på husen är dekorerade med
”Kostamosaik” och varje hus fick sin egen färg. Golven i alla
rummen är lagda med glasmosaik på en gjuten betongplatta
med den av Mathsson patenterade vattenburna golvvärmen.
Glashusen var bebodda till 1987 men fick sedan stå
tomma under många år till en restaurering påbörjades av
kommunen 2006 med hjälp av bidragsmedel från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Avsikten var att bevara och återställa
dem i ett så ursprungligt skick som möjligt. Husen är sedan
2007 byggnadsminnesförklarade.
Kosta glasbruk specialiserade sig under åren 1954−1967
på tillverkning av glasmosaik till vägg- och golvbeläggningar.
Denna nya produkt var delvis en följd av de sämre tiderna
efter andra världskriget. Det var främst kvinnor som kom att
sysselsättas med att sortera i färger, bryta, montera, klistra och
paketera mosaiken. Till följd av den ökande konkurrensen
från importerad mosaik lade Kosta ner produktion. Efter
nedläggningen fortsatte några kvinnor istället att arbeta med
montering av lampor i den nya armaturavdelningen, som
inreddes i den gamla mosaikverkstaden.
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Utställningshallen ritad av Bruno Mathsson.
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Glashusen i Kosta.

48

Kulturmiljö av riksintresse

Interiör från glashusen.
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Kosta Boda Art Hotel
och Kosta Outlet
New Wave Group köpte glaskoncernen Orrefors Kosta
Boda 2005 och bildade ett fastighetsaktiebolag tillsammans
med Lessebo kommun. En stor satsning har gjorts på
handel och boende i form av Kosta Boda Art Hotel och
Kosta Outlet.
Vd för New Wave Group Torsten Jansson anlitade arkitekterna
i Arkitektbolaget, Växjö, för att utveckla området. I den första
etappen byggdes en galleria. Här finns 20 000 kvadratmeter
butiksyta, där det mesta från kläder och skor till heminredning
och böcker får plats och naturligtvis glasföremål. Tanken är att
det stora butikskomplexet ska smälta in i miljön, genom en
medveten placering och materialval. Med sin träfasad i faluröd
slamfärg knyter den an till den småländska trätraditionen.
År 2006 fortsatte byggnationen med ett hotell och konferenscenter och 2009 invigdes Kosta Boda Art Hotel. Sju av Kostas
formgivare har inrett var sin korridor med tillhörande gästrum
i hotellet. Bertil Vallien har formgett hotellets reception, Ulrica
Hydman-Vallien restaurangen. Anna Ehrner har gjort bladspelet
i trapphallen, Ludvig Löfgren loungen, Göran Wärff utegården
ovanför poolen, Åsa Jungnelius spa-avdelningen och Kjell Engman poolområdet, glasbaren och konserthallen.
Kosta Boda Art Hotel fick 2012 det Stora Turismpriset
med motiveringen:
”Pristagaren av Stora Turismpriset 2012 har med förnyelse
och innovativt tänkande förädlat ett djupt rotat kulturarv och
hantverk genom att skapa en ny designupplevelse som uppmärksammats nationellt och internationellt… ”
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Kosta Outlet.
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Kosta Boda Art Hotel.
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Receptionen på hotellet.
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Hotellets swimmingpool.
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Glasbaren i design av formgivaren Kjell Engman.
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Kronologi
1742 grundas Kosta glasbruk.
1743 den 11 augusti brinner hyttan. Den 15 oktober är den
återuppbyggd.
1750-talet uppförs åtta stugor i rad som arbetarbostäder längs
Stora vägen.
1758 bruksherrgården byggs om. Lagerbyggnad, etsvekstad
och brukskontor byggs.
1781 inspektorsbostaden uppförs som en flygelbyggnad vid
herrgården.
1790 två glasblåsarbyggnader byggs intill herrgården.
1824−1825 Ekeberga nya kyrka byggs strax norr om den
medeltida kyrkan.
1836−1840 en ny hytta byggs öster om landsvägen på den
plats där den nuvarande ligger.
1859 Stenstugan byggs som ett sliperi. Sliperiet drevs av
en inbyggd ångmaskin.
1873 grundas Kosta musikkår.
1874 öppnar järnvägsstationen i Lessebo som ger
Kosta glasbruk bättre transportmöjligheter.
1875 Kosta Aktiebolag konstitueras.
1887 jägmästaren Axel Fredrik Hummel anställs för
att leda brukets skogsavverkningar.
1888 smalspåriga järnvägen, med 600 mm bana, mellan
Kosta och Lessebo byggs.
1889 Axel Hummel blir verkställande direktör på
Kosta glasbruk.
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1890 ett sliperi med 60 slipstolar byggs. Brukskontoret
flyttas från herrgården till hyttplanen.
1891 de första egnahemmen på Fjällboda börjar byggas.
1891 järnvägen Kosta−Lessebo öppnar för allmän trafik.
1893−1959 Stenstugan används som degelverkstad efter
ombyggnad.
1894 aktiebolaget Kosta glasbruk konstitueras.
1895 Kosta säljer en betydande del av sina skogsegendomar.
1898 Gunnar G:son Wennerberg kontrakteras som den
första konstnären på bruket.
1900 Kosta deltar med framgång i värdsutställningen i Paris.
Helkristall börjar tillverkas.
1901 den 5 augusti brinner glashyttan, sliperiet, verkstäderna
och krossverkshuset.
1902 byggs en ny hytta i stål och tegel ritad av arkitekten
Fritz Söderberg. Sliperi, brukshandel, järnvägshotell
och magasinet Långholmen byggs.
1903 aktiebolaget De svenska Kristallbruken bildas.
Två fackföreningar, en för hyttpersonalen och en
för sliparna startar.
1906 Godtemplarlogen i Kosta bygger en samlingslokal.
1909 Folkets Husföreningen bildas av ortens glasarbetare.
1913 Kostas Egnahemsaktiebolag bildas.
1916 Konsumbutiken, gamla Fenix startar.
1925 byggs Folkets Hus. Byggnaden brinner 1936.
Året därpå byggs det upp igen.
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1925 på världsutställningen i Paris uppmärksammas det
svenska glaset från Kosta.
1927 herrgården byggs om av arkitekten Elis Bergh, brukets
ledande konstnär.
1940-talet byggs arbetarbostäder med badrum, centralvärme
och kök med rinnande vatten.
1948 musikkåren bygger ett musikhus. Järnvägen mellan
Kosta och Lessebo läggs ner.
1950-talet Kosta glasbruk var landets största glasbruk som
förbrukade sju ton glasmassa per dag.
1953−1954 en utställningshall byggs som tillbyggnad till
brukskontoret, ritad av arkitekten Bruno Mathsson.
1955 Glashusen byggs som en radhuslänga med fem
lägenheter ritade av Bruno Mathsson.
1964 Erik Rosén blir vd. Samarbete inleds mellan bruken
Kosta, Boda samt Åfors – Åforsgruppen.
1970-tal designar Per Sundstedt Kostalampan, för
Kosta Lampan AB.
1971 AB Åforsgruppen konstitueras.
1976 Kosta Boda AB bildas.
1977 Den nya hyttan med en kontinuerlig vanna tas i bruk.
1978 Den nya hyttan invigs i samband med kungaparet
Carl XVI Gustaf och drottning Silvias besök.
1987 Kosta blir riksintresse enligt Riksantikvarieämbetets
beslut.
1990 AB Orrefors glasbruk köper Kosta Boda AB.

1997 Royal Scandinavia köper Orrefors Kosta Boda AB.
2005 New Wave Group köper Orrefors Kosta Boda AB.
2006 Smålands museum gör en arkeologisk förundersökning
av Kostas gamla hyttplats och Dåvedshults gårdstomt.
2006−2007 renoveras glashusen i Kosta.
2007 rivs Kosta glasbruks gamla lada från 1850.
2009 invigs Kosta Boda Art Hotel, Sveriges första glashotell.
2012 återskapas Vicke Lindstrands ursprungliga foajé i
Kosta Folkets Hus.
2015 New Wave Group bygger stugby vid f.d. Hotell
Björkängen vid Kostas södra infart. New Wave köpte
hotellbyggnaden och nu heter komplexet Kosta Hotel
& Stugby AB.
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Glasmosaik från Kosta
av konstnären
Sven Pihlström
i Kostas gamla
kommunhus, 1960.
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Kosta glasbruks priskurant från 1855.
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Kostamosaik.
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Bruno Mathssons glashus.
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Mästare vid Kosta glasbruk år 1891, på hyttgården framför vattentornet i sin första skepnad. En bassäng
med pyramidtak som fick vatten från Blågöl.
Stående tv: Bruno (Uno) Schmidt, f Rejmyre, mästare 1887 – 1889, hyttmästare 1890 – 1891, till Johansfors
glasbruk i augusti 1891.
Sittande i bakre raden f v: Gustaf Karlsson, f Kosta, mästare 1882 – 1889, till Danmark 1899.Viktor Kraft,
f Eda, glasblåsare från Eda 1889, åter dit 1892.Vilhelm Fischer, f Kosta, mästare 1879 – 1891, till Åfors glasbruk 1891. Johan Löfgren, f Kosta, mästare 1870 – 1920. Bror till Fredrik. Johan (Janne) Åstrand, f Kosta,
mästare 1873 – 1893, till Ulfvaskogs glasbruk 1893. Richard Müller, f Tyskland, mästare 1868 – 1918.
Stående t h: Adolf Jonsson, f Lekaryd, glassorterare, till Kosta i februari 1891, hyttmästare ca 1897.
På Kosta 1891 – 1935. Svåger med bröderna Löfgren. Blev 100 år.
Sittande i främre raden f v: Fredrik Löfgren, f Kosta, mästare 1879 – 1930. Bror till Johan. Hans Nilsson, f Eda,
mästare 1889 – 1916, kom från Fåglaviks glasbruk 1889. Felix Ekström, f Eda, mästare 1881 – 1912. Ludvig
Heintze, f Rejmyre, mästare 1876 – 1908, kom från Transjö glasbruk 1876. Wilhelm Jonasson, f Kosta,
mästare 1867 – 1914.
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Utställningshallen
på Kosta glasbruk.
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