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          Mitt älskade vinterland är snart här  

Det säger naturfotograf Tommy Lundberg om denna bild som han visade 

tillsammans med många andra vackra bilder på månadsmötet den 6 november.  
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10 oktober på Valvet diskuterade vi glas och glasbrukens utveckling i Sverige 

I slutet av 1500-talet startades de första glashyttorna i Sverige, på initiativ av 
Gustav Vasa. Arbetskraften hämtades från kontinenten. Uppdraget var i första 
hand att tillverka glas för hovet, men också olika typer av förpackningsglas och 
fönsterglas. Hovet hade börjar använda dricksglas vid särskilda tillfällen och vanan 
att krossa glaset när det var urdrucket gav tillverkningen en skjuts. 

     

24 oktober besökte vi Glasets hus i Limmared. Bilden ovan visar entrén med en 

siluett i form av en känd vodkaflaska.  

      

  Förutom en fin glasutställning fick vi också se glasblåsare i arbete. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK8auT3qzXAhWN2aQKHT7sDKIQjRwIBw&url=http://www.pro.se/Distrikt/Jonkopings-Lan/Samorganisationer/Gnosjo/Foreningar/Gnosjo/Verksamheter/Resor/Lunchresa-till-Limmared/&psig=AOvVaw3pngvOWMOwTfG7wHFpdYtd&ust=1510151607955899
https://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g6998603-d6977957-i192914816-Glasets_Hus_Limmared-Limmared_Vastra_Gotaland_County_West_Coast.html
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7 november på Valvet fick vi lära oss om utvecklingen av allmogemöbler och 
högreståndsmöbler och proveniensens betydelse för deras värde 

   

Bilden t.v. visar en fin allmogestol där den lokala snickaren inspirerats av 
högreståndsmöbler. T.h. en taburett som stått på Ulriksdals slott. En pendang 
finns på Nationalmuseet. 

Proveniens är ett begrepp inom exempelvis konstvetenskap, musikvetenskap och 
musei- och arkivverksamhet som innefattar uppgifter om ett värdefullt objekts 
ursprung samt ägar- och annan historia. Om exempelvis en antik möbel kan 
härledas från en bestämd snickare eller från en känd persons hem så ökar detta 
föremålets värde. 
 

21 november på Mölndal museum såg vi utställningen Lyx från Lindome 
 

  
Stolarna i utställningen är klädda med nya, moderna tyger. Att klä om gamla 
möbler är något man gjort under alla tider. På detta sätt lever de vidare, långt 
efter att de en gång tillverkades. 
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Ordförandeord 

Detta årets sista Björkblad får alla medlemmar i sin brevlåda och då kan det vara 
på sin plats för en del reflektioner.  

Björken har en ovanligt stor verksamhet för att vara en så pass liten förening som 
130 medlemmar. Varje år har vi åtta välbesökta månadsmöten med bred 
underhållning på Hindås Församlingshem. Varje vecka under säsong har vi smalare 
målinriktade program på Valvet, antingen på tisdagar eller torsdagar och varje 
onsdag ordnar vi mattcurling på Hindås idrottshall. Mm, mm. 

Allt detta klarar vi genom en styrelse med delegerat verksamhetsansvar till 
kommittéer och enskilda funktionärer. 

Vår förening är lyckligt lottad för vi har tillgång till väldigt bra lokaler. 
Församlingshemmet som vi betalar hyra för har stora utrymmen med allt som vi 
behöver när det gäller kök och teknik. Valvet, den gamla banklokaler i Hindås 
centrum för max 30 personer, har också det mesta som vi behöver och dessutom 
upplåter kommunen denna lokal gratis till föreningarna. Den nya fina idrottshallen 
med fräscha utrymmen för omklädning och kafeteria betalar vi visserligen 
planhyra för men den finansierar vi genom låga spelaravgifter. 

Nu har vi ett årsmöte framför oss den 5 februari då vi summerar det gångna året 
och blickar framåt. En styrelse med ordförande och ledamöter ska väljas och en 
valberedning under ledning av Anders Norlin har uppgiften att ta fram ett förslag. 
Direkt efter årsmötet konstituerar sig den nya styrelsen för att inom sig välja vice 
ordförande, sekreterare och kassör. 

Björkens Vårprogram 2018 tillsammans med ett nytt Björkblad och 
årsmöteshandlingar får alla medlemmar i brevlådan kring årsskiftet. 

Till sist vill jag tacka alla styrelsemedlemmar, kommittéledamöter och 
funktionärer för era väl genomförda förtroendeuppdrag och inte minst vill jag 
tacka er alla som hjälper till med kök, blommor och lotterier på våra möten. 

Anders Kåbjörn 
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