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Korgar

Kassamakare i Örkened 1978

Fotoklubben i Örkened

Scanning och dpt Per-Olof Johansson 2018

För Örkeneds Hembygdsförening

Forord

Da jeg i 2012 udstillede spånkurve fra min samling i
Glimåkra i Svenska Vävstolsmuseet, kom Bertil Nilsson fra
Lönsboda med et rødt album, som han mente, jeg burde se.
Jeg havde da aldrig hørt om dette albums eksistens, men
blev straks højst forundret over, at en sådan skat af billedet
havde undgået min opmærksomhed.

Bertil overdrog mig i fuld tillid det værdifulde album, som
jeg tog hjem og gik igang med at scanne. Jeg valgte at
scanne billederne  for sig og skrive teksten af. Opgaven har
været taget op med mellemrum afbrudt af andre opgaver,
men går nu forhåbentlig mod sin fuldendelse.

Tak til Bertil og tak til fotoklubben. Måtte dette blive til
glæde både i Örkened og i alverdens lande!

Per-Olof Johansson, Lillerød, Danmark.
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Citatet på första sidan stämde ganska väl med
verkligheten i Lönsboda på 1800-talets senare del.
Enbart i Lönsboda fanns vid denna tid över 500
korgtillverkare. Konsten att tillverka korgar lär ha
kommit till dessa trakter genom en man, som
hette Jöns Jönsson. Han var född i Kruseboda
1810 och mera känd under namnet Swärt-Orren.
Swärt-Orren hade i sin tur lärt sig hur man fläter
korgar nder en vistelse i Malmö fängelse, där han
hade avtjänat ett straff för vabenstöld.
Korgtillverkningen spred sig snabbt, och snart satt
man och flätade korgar i så gott som varenda
stuga. Marknaden på korgar mättades emellertid
ganska snabbt i södra Sverige, och därför sökte
man sig utomlands. År 1885 hade et tiotal
örkenedsbor etablerat sig som korgtillverkare i
Tyskland. Ett annat land, som ochså lockade

Vi, i fotoklubbens grundkurs 1978, har nu besökt
en del av de korgmakare, som fortfarande är aktiva,

för att domumentera det som finns kvar av
Örkeneds korgtillverkartradition.

korgmakarna, var England. I Hull bildades år
1903 ett stort grossistföretag, som hette Swedish
Basket Company. Det var en rad mindre
svenskagrossister, som slog sig samman, för att
undvika den förintande konkurrens som tidikare
medfört att priserna på korgar rasat i botten, och
foretagen gåt med förlust. Nu vändes förlusten till
vinst, och man noterade en omsättning vissa år på
upp till 250 ooo kr. Efterhand som tiden gick,
l¨rde  sig även engelsmännen att tillverka korgar,
soch år 1911 upphörde all export av korgar från
Örkened till England. Hemma i Lönsboda
fortsatte man emellertid att tillverka korgar i stor
skala, ända tills plaståldern gjorde sitt inträde.
Fortfarande är ett tiotal personer sysselsatta inom
korgtillverkningen, som numera betraktas som ett
exklusivt hantverk.
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Lönsboda Korgafbrik, nu museum, överdragit till Örkeneds Hembygdsförening.
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Den äldste fortfarande aktive korgmakaren i bygden är Olof Bengtsson 91 år. [Lönsboda Korgfabrik]
Han åkte till England vid 16 års ålder. 1922 startade han egen tillverkning i Lönsboda med ett 20-tal
anställda. Han hade ett sortiment av ca. 150 olika modeller.
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Arvid Persson även han hör till  den gamla
stammen av korgmakare. Arvid använder både
asp och fur som råvara.

Arvid vid krampmaskinen.
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Stockarna behåller sin fuktighet genom lagring i bark.
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Vi gör ett besök hos korgmakarna Eitel och Ingrid Ågren, som bor vid Tosthultsvägen
strax utanför Lönsboda.
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Efter hemtransport av furuvirke klyvs det i stycken, som är lämpliga för hyvling.
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Hyvling

Spånplockning vid hyvel

Amatör
                      Proffs
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Tillklippning av spånor. Ingrid i aktion vid spånklippen.
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Flätning av botten

Färdig flätning av korg
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Tillskärning av gjorda



15

Yttergjoren häftas fast

Kanten finputsas med en vass kniv
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Innergjora och grebe fastsätts med krampmaskin
Korgen är färdig

Interiörbild
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En liten presentation av makarna Ågrens sortiment
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Vi far vidare till Tosthult och brodern Ivar Ågren med makan Nelly och dottern Lisbeth
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En korgmakares
arbetsmiljö
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“Stolen”
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Ivar och Nelly tillverkar lampskärmar med torgflät-
ningsmönster.
Gjora och botten fastsätts med tryckluftsdriven
klammerpistol.
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Dottern Lisbeth flätar korgar och prydnads-
saker i en egen avdeling i verkstaden
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Familjen Ågren presenterar några av sina alster.
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I Tomaboda hälsar vi på hos Fritjof och Greta Persson
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Hos Fritjof hyvlar man spånorna för hand.

Det sker med bland annat denna klenod från
1870-talet.
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Här visas några av momenten vid tilverkning-
en av en..………………à
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….torgkorg.
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Greta dekorerar korgarna med färg och glödritning
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Variationerna på korgar är stora.

Här finns allt ifrån brevkorgar till amerikakof-
fertar.
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Fritjof och Greta bland alla sina korgar.



31

Mitt i Lönsboda hittar vi korg-
makarparet Evert och Eivor
Granaths verkstad.

Råvaruupplag.
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Evert vid hyveln

Drivning av spånhyvel med svänghjul.
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Flätning av bottnar. Uppflätning av korgsidor.
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Klyvning av gjora.

Fastkrampning av gjora.Tillpassning av grepe.
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Fastsättning av grepe.

Korgen är klar att hängas på väggen.
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Korgmakarmiljö. Raritet. Krampmaskin från sekelskiftet tillverkad
av en tysk smed.

Ur paret Granaths sortiment.
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