
Noget om gaveskår, platter og pianofødder

Gaveskår kaldte vi de glasplatter/-klumper, som vi i efteråret 1980 fremstillede ca. 10.000 stk. af på
Holmegaards Glasværker Odense afdeling.

Vi skulle fremstille gaveskår i Odense på grund af, at den nye tankovn (wanne), der efter sommerferien
1980 var taget i brug på Holmegaard - glasværket i Fensmark - efter 3-4 måneders indkøring stadig ikke
fungerede som forventet. Derfor var produktionskapaciteten langt under normal, og det var efterhånden
åbenlyst, at vi ikke fik tilstrækkeligt med varer i butikkerne til julehandlen. I oktober måned, hvor det var
umuligt at indhente forsinkelsen, drøftede vi, hvordan vi kunne holde på kunderne og måske få dem til
gemme nogle juleindkøb til efter jul. Sælgerne mente, at det var umuligt at få isenkræmmerne til at
udstede gavekort, der kun kunde købes Holmegaards varer for, derfor foreslog jeg, at man forærede
isenkræmmerne et Holmegårdsgavekort, der bestod af en lille æske, med et trykt gavekort på, og som
indeholdt en lille glasklump fra skårbunken. På den måde kunne vi måske inspirere kunderne til at købe
glas. Der kom ikke bedre ideer frem, men et glasskår fra skårbunken kan man skære sig på, derfor fik
Michael Bang til opgave at designe et gaveskår, og reklamebureauet fik ordre på at udvikle en æske.

Michaels gaveskår kom til at se ud som nedenfor vist. Diameter 52 - 58 mm.

Reklamebureauet lavede en lille æske med gavekortet trykt på indersiden og med plads til det lille
gaveskår. Endvidere lavede de en tekst, der sammen med et foto af æsken blev vist i tidsskriftet "Glas og
Mennesker", som Holmegaard udsendte til sine forhandlere.
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Gaveskårene blev i princippet lavet som platter og hinkesten.
Glasmageren klipper en klump flydende glas af på en plade eller i en
form, det er glasmagerarbejde at klippe og vurdere hvor stor en klump
glas, der skal bruges. Gaveskåret klippes, så det falder ned i en form,
glasmageren stryger glasset med et vådt stykke træ. I den aktuelle
form til gaveskåret var graveret det ”bakkelandskab” som Michael
havde tegnet.

De små dekorationsplatter til ophæng, eksempelvis MBs Noahs Ark
serie, blev klippet af på en glat blank plade og strøget, derefter
stemplede man dekorationen i det bløde glas. PLs årstidsplatter er
lavet på samme måde, men her er der drysset sand på pladen, inden
der klippes glas på. Sandet giver platten en mat, ru og uigennemsigtig
bagside.

På billedet ses fremstilling af årstidsplatterne, glasmager Børge Hansen har netop strøget platten ud, og
glasmager Viggo Hansen - Lille Viggo - er i færd med at stemple mønstret.

Gaveskårene er ofte blevet forvekslet med hinkesten. Jeg er et par gange stødt på gaveskår der er blevet
forsøgt solgt som hinkesten fra Fyens Glasværk.

Glasmager Henrik Kuchta har fortalt, at der produceres pianofødder på nedenstående billede. Nyere
hinkesten er produceret - presset - på samme måde, så det kan i princippet ligeså godt være hinkesten,

man producerer på billedet.
Det er glasmager Anthony Kuchta (med
piben i munden) der sidder og klipper
glasset af, endvidere er der 2 drenge på
billedet, den ene bærer de varme
pianofødder på afspændingsbåndet, den
anden vender de pressede pianofødder ud
af formen og renser formen, så den er klar
til glasmageren. Oppe på platformen er 2
anfangere: Svend Vækkeur – som netop
afleverer glas, og Robert der er i færd med
at fange an. Svend Vækkeur og Robert
kunne tilsammen lave op til 400 anfang i
timen, d.v.s. de hver især fangede an og
afleverede glas 200 gange på en time vel
at mærke uden at ramme hinanden med
de glødende piber.
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Hinkesten med et mere kompliceret relief, og
som blev produceret i større serier, kunne man
producere på revolverpressen.

Revolverpressen bestod af et rundbord monteret
med et antal presseforme. Rundbordet
indekserer rundt mellem de operationer, der er
nødvendige. I første station klipper glasmageren
glasset i formen, i anden station presses
automatisk og i tredje station tages det pressede
emne ud. Billedet viser anfanger Frode
Jørgensen, der bringer det flydende glas, og
glasmager Aage Andersen der klipper en
passende glasklump af i formen.

På billedet er det
Børge Kuchta - med
cigar - som tager det
pressede emne ud og
afleverer det på en
bakke til indbæreren.

I den aktuelle
produktion er der to
sæt forme i hver
station.
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