GLAS FÖRR OCH NU

MOROKULIEN:
Turen börjar med att var och en får ett pass som ger rätt att fritt passera den svensk-norska
gränsen, numera även en EU-gräns. Därefter följer en guidad visning på fredsplatsen i
Morokulien. Här står det enda fredsmonumentet utefter den svensk-norska gränsen, byggt
1914 till minne om 100-års fred mellan de båda länderna. Vi får dessutom besöka det unika
Morokulien Infocenter som är byggt mitt på riksgränsen, med bl.a. turistinformation,
valutaväxling, souvenirer, utställningar och konferensmöjligheter.
EDA GLASMUSEUM:
Nu åker vi till det lilla samhället Eda Glasbruk, som ligger alldeles innanför gränsen på den
svenska sidan. Här besöker vi det nyöppnade Eda Glasmuseum. Byggnaden ligger i
Lamperudsparken, och uppfördes av glasbruksarbetarna 1927.
Glastillverkningen pågick från 1835-1953. Muséet visar förutom
Edaglas även fotografier och släktlistor samt olika verktyg som
användes. 1896 byggdes en dotterfabrik i grannbyn på den norska
sidan, nämligen Geijersfors Glasbruk, nuvarande Magnor Glassverk.
Anledningen till att bruket byggdes på den norska sidan var p.g.a. de
nya skattereglerna. Arbetarbostäderna som är inredda med tidsenlig
interiör och visar hur glasblåsarna bodde är också värda ett besök.
MAGNOR GLASSVERK:
Nu har vi fått en inblick i de gamla glasbrukstraditionerna och kör vidare mot Magnor
Glassverk som är i full drift, men medan vi passerar gränsen gör vi ett besök till G-kroen för
att bli serverade den färska norska laxen till lunch. När vi kommer fram till Magnor Glassverk
får vi en guidad visning i produktionslokalerna och kanske någon kan få prova på den
speciella konsten att blåsa glas. På övervåningen finns en utställningsdel och i markplan finns
fabriksförsäljning och 2:a sortering till starkt reducerade priser.
EDA ANTIK:
Som avslutning på dagen gör vi en liten avstickare till Eda Antik. Här finns möjlighet att hitta
just den Eda-glaspjäsen som du har letat efter. I den lilla loppmarknaden kan du hitta saker
som du inte har sett på länge, eller kanske till och med saker som du inte trodde fanns.
KALLES LOGE:
Nu har vi fått en dag fylld med historia, konst och inspiration. På
vägen tillbaka till vår utgångspunkt, Morokulien, stannar vi till
hos Kalles Loge för gott kaffe och trädgårdsinspiration i
gårdsbutiken.

