genom att se bakåt kan man komma framåt!

Sedan år 2009, när dokumentationsprojektet kris i repris försiktigt körde igång, har kartan
över Glasriket helt och hållet ritats om. Den tidigare giganten Orrefors Kosta Boda är en spillra
av sitt forna jag, glasbruken i Orrefors och Åfors är nedlagda, större delen av glasproduktionen
flyttar utomlands, hundratals anställda har sagts upp. Detta medan andra glasbruk klarar sig
betydligt bättre. Målerås av idag har till exempel nästan lika många glasarbetare som Kosta.
Verkligheten förändrades mer än någon hade kunnat föreställa sig…
Boken »och sen då…- Vad händer i Glasriket?« är unik. Den bygger på ett stort antal intervjuer, där Tommy Truedsson (representant för IF Metall), Annette Krahner (projektledare för
kris i repris), Agneta Gustavsson (bokens redaktör) och Dick Måård (hembygdsforskare,
uppvuxen i Orrefors) har samtalat med unga och gamla, pensionerade och yrkesverksamma
människor i Glasriket. Historierna har flödat. Glädje och sorg. Skrönor. Mustigt språk.
Intervjuerna ger också gett en bild av samhällsutvecklingen de senaste trettio åren. Hur ser
glasbruksorterna ut idag jämfört med i början av 80-talet? Vad roar man sig med idag? Hur är
det att vara ung i Glasriket?
Fler exempel på kapitel i boken:
 Kvinnliga glasblåsare intervjuas om sina erfarenheter.
 Den hittills okända historien om när de anställda avstod lön för att rädda Orrefors Kosta Boda.
 Det småländska glaset flyttar utomlands.
Till detta kommer resultatet av ett stort antal studiecirklar som skrivit trettio års historia på
sina egna orter: Skruv, Flygsfors, Kosta, Alsterbro, Boda glasbruk m.fl.
Boken myllrar av röster, människor, miljöer, fackliga förhandlingar, föreningsliv och ett ständigt jäklaranamma – »oss sätter man sig inte på!«. Genomgående är att yrkesstoltheten och
hantverkskunnandet är starkare än det grå småländska urberget.
Den här boken är glasjobbarnas egen berättelse om vad som hänt i Glasriket. Sånt som inte
ryms i de stora tidningsdrakarnas näringslivsbilagor där den ena VD-n efter den andra förklarar nödvändigheten av uppsägningar, hur glaset ska göras attraktivt och hur aktieutdelningen
ska öka.
Eller som en tredje generationens glasarbetare i Åfors uttryckte det när den nya ägaren hade
bestämt sig för att ugnen skulle släckas efter 136 år:
»Glaset är ett sätt att leva och det är en stor del av ens identitet. Ägarna har kommit och gått,
men vi har alltid funnits här«.
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