KRIG OCH FRED
Guidad tur om krig och fred i gränstrakterna.

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 SKANS:
Om vädret tillåter är det en mycket god idé att besöka Eda Skans.
Här kan man promenera på vallen, eller bara sitta i gröngräset och
titta på utsikten. Eda Skans byggdes 1657 av Gustav Oxenstierna och
var tidigare Värmlands viktigaste försvarsanläggning mot Norge.
1808 uppförde man tre mindre skansar väst om huvudskansen. Eda
Skans restaurerades under 2:a världskriget och återinvigdes 1949.
EDA SKANS MUSEUM:
Vi fortsätter den vackra vägen till Eda Skans Museum som ligger i Åmotfors. Muséet skildrar
historiska händelser under krigsperioden 1644-1905. Lokal guidning kan bokas.
BEREDSKAPSMUSÉET:
Turen går vidare, genom den vackra landsbygden till Järnskogs
Hembygdsgård där vi blir serverade den värmländska delikatessen nävgröt
och fläsk. Om det är någon, mot all förmodan, som inte skulle bli mätt, så
passa på att smaka på hembygdsgårdens egna våfflor. Nu är vi mätta och
belåtna och går vidare in till Beredskapsmuséet som skildrar miljön för de
soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-1945. Lokal
guidning kan bokas.
MORAST SKANS:
På vägen tillbaka mot vår utgångspunkt Morokulien passerar vi Morast Skans, som ligger på vänster
sida av vägen strax efter infarten till Charlottenberg. En minnessten är placerad på kullen alldeles intill
Vrångsälven. Lägg även märke till den reslige 61:an Martinsson vid infarten till Charlottenberg.
SKANSEN HULTET:
Under 2: a världskriget (1939 – 45) byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen,
särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940. Efterhand
kom försvarssystemet att i området kring Eda omfatta 2 linjer, en nära gränsen och en några mil längre
österut i höjd med Gunnarskog. En av dessa skansar, Hultet har gjorts tillgänglig för allmänheten
genom Charlottenbergs byalag. Information om skansen finns på platsen. Lokal guidning kan bokas.
Den här dagen hoppas vi ska ge Er en god bild av den historia som har utspelat sig i gränsområdet
under årens lopp. Det finns många mer tips om minnesmärken från krigstiden i gränsområdet.

