NORRA KULTURRUNDAN
EDA GLASMUSEUM:
Ni åker till det lilla samhället Eda Glasbruk, som ligger alldeles
innanför gränsen på svenska sidan. Här finns Eda Glasmuseum.
Byggnaden ligger mitt i Lamperudsparken, och uppfördes av
glasbruksarbetarna 1927. Glastillverkningen pågick från 18351953. Museet visar förutom Edaglas från olika epoker, 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, visar hur glasblåsarna bodde.
EDA HEMBYGDSGÅRD:
Området där gården ligger ägdes år 1775 av Salemon Tholsson i
Hammar. Vid laga skifte 1832 står hans son Anders Salemonsson
som innehavare av gården. Denne ska enligt sägen en
novembernatt ha stakat ut byggnaden efter stjärnhimlen - främst
polstjärnan. Gården har ett underbart läge med utsikt över Bysjön
och dess blånande höjder runt om. Öppet söndagar sommartid
och dagligen under juli. Servering och lotteri.
EDA SKANS:
Som en extra krydda på resan gör ni en liten avstickare till Eda
Skans. Eda skans var Värmlands viktigaste försvarsanläggning
som anlades 1657 för att försvara landet mot Danmark-Norge.
Den byggdes ut 1676 och 1808. Då unionen slöts 1814
demolerades den men restaurerades 1939-49. I Åmotfors finns
ett museum uppbyggt med Eda Skans som grund, men även med
norsk/svensk gränshistoria under perioden 1644-1905.
MOROKULIEN:
Turen kan avslutas vid den svensk-norska gränsen, även EU:s
yttre gräns. Här
finns möjlighet att boka en guidad visning av fredsplatsen, som
ger bakgrunden till fredsmonumentet på den svensk-norska
gränsen, byggt 1914 till minne om 100-års fred mellan de båda
länderna och den fantastiska historien om Lennart Hyland och
freds- och radioriket Morokulien. Här finns även en Fredsklocka
i en pagod - en gåva från Fredsparken i Hwacheon, Sydkorea
2014. Man kan ju dessutom besöka det unika Morokulien
Infocenter som är byggt mitt på riksgränsen, med bl.a.
turistinformation, valutaväxling, souvenirer, utställningar och
konferensmöjligheter.
Morokulien Touristcenter
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