Årsprogram 2020

Ekomuseum Gränsland / Økomuseum Grenseland

AVLYST
VIRUSFARE!
Søndag 26. pga.
april:
Studiereise «I granittindustriens
Ekomuseum
Gränsland
fotspor i Bohuslän».

/Økomuseum Grenseland
avlyser alle sine
arrangement fram til St.
Hans 23. juni 2020
grunnet Corona-pandemien

Søndag 7. juni:
Galärvägen
– i gammel
drakt,
men
Vi kommer
tilbake
med
allikevel om
ny! annet
oppdatering

tidspunkt.
Søndag 16. august:
Høstens
program vurderes i
Åpning av nytt besøksmål: Vilhelmsnaret
forhold til situasjonen.
Med forbehold om mulige endringer!

Årsprogram 2020

Ekomuseum Gränsland / Økomuseum Grenseland

Søndag 26. april: Studiereise «I

granittindustriens fotspor i Bohuslän».

Avlyst
pga. virusfare!
Stenhuggerimuseet i Hunneborstrand. Foto: Svein Norheim.

Vi reiser i granittindustriens rike og besøker noen av
de gamle minnene etter en fascinerende industri.
Avreise med buss fra Fredriksten festning P-plass:
kl 0900.
Blå-grønne veien. Retur Fredriksten ca. kl. 21.
Egenandel: NOK/SEK 800,- Påmelding innen 31. mars.
Husk gode klær og godt fottøy.
Spørsmål? Kontakt: Svein Norheim;
tlf. +47 47377717 e-post: sveinor@halden.net

Lahälla knottfabrik er i dag et unikt kulturminne..
Maskinstenhoggerier ble etablert både på Rixö (ikke langt fra
Lahälla) og i Nokkedalen ved Iddefjorden.. Det kjempestore anlegget
på Rixö er i dag helt borte. I Nokkedalen i Idd står grunnmuren igjen!

Søndag 7. juni:

Galärvägen – i gammel drakt, men
allikevel ny!

1. Innvielse av nytt skilt: Kärleksudden
2. Vi besøker utvalgte plasser langs Galärvägen:
Gröna hög, Blomsholm, (Färön), Näsinge
prästgård, Huslös, Dödmansstenen.

Avlyst
pga. virusfare!
Opptrekket av galärer fra Strömsvattnet – Gröna hög.
Ill.: Lennart Karlsson.

Frammøte: kl. 11 Kärleksudden, Strömstad; Oslovägen
vest for Cirkle K. Varighet ca. 4-5 timer. Privatbiler.
Spørsmål? Kontakt: Svein Norheim;
til. +47 47377717 e-post: sveinor@halden.net

Til venstre: Karl XII besøker vennnen Pehr Lomberg som var prest i Näsinge.
Galärtransporten passerte dette området. Til høyre: Fra sagnet om
«Dödmansstenen». Ill.: Lennart Karlsson

Søndag 16. august:

Åpning av nytt besøksmål: Vilhelmsnaret

Vilhelm Korsgård. Ill.: Lennart Karlsson

Frammøte: Kl. 11. Berby, P-plass ved brua.
Vi vandrer fra Berby til Vilhelmsnaret der Vilhelm
Korsgård fant «sin siste hvile».
Lederen av Taternes Landsforening innvier plassen.
Arrangementet er gratis. Varighet ca. 3 timer.
Ta med godt fottøy, mat og drikke.

Vilhelmsnaret. Foto: Svein Norheim.

Spørsmål? Kontakt: Svein Norheim;
til. +47 47377717 e-post: sveinor@halden.net

Søndag 13. september:

Rävlyckan – besøksmål i ny drakt.
Kl. 11 – 14. Oppmøte Rävlyckan i
Rävmarken, Dals Ed.

Husk gode klær og fottøy. Etter vandring samles vi i
Rävlyckan for litt forfriskninger.

Rävlyckan i Rävmarken eies i dag av Rävmarken Byalag siden 1982.
Tidligere Misjonshuset Betania som var tilhold for Milorg ”Rävmarkgjengen» - de siste månedene av andre verdenskrig.
Foto: Svein Norheim.

Rävlayckan er ett av Ekomuseum Gränsland besøksmål. Denne dagen innvies
en utvidelse som inkorporerer husgrunden etter torpet ”Dalmans stuga” som
var bosted for Milorg «Rävmarkgjengen» de siste månedene av andre
verdenskrig – OG skjutbanan som var hovedgrunnen til av Milorg etablerte
seg her. Og vennligsinnet lokalbefolkning selvfølgelig.
Til venstre: Skytterhuset på standplass. Til høyre: fra anvisergrava.
Foto: Svein Norheim.

Spørsmål? Kontakt: Svein Norheim;
tlf.: +47 47377717 e-post: sveinor@halden.net

Søndag 20. september:

Skojareberget, Rölanda, Dals Ed
Kl. 12 – 14. Strömstadsvägen mot Hökedalen eller fra
Dals Ed. Stort skilt ved veien ca. 200 m fra krysset RV
164/166.Husk godt fottøy, mat og drikke. Spørsmål!
Kontakt: Svein Norheim; tlf.: +47 47377717
E-post: sveinor@halden.net
Vi får med oss Karl-Erik Andersson som kjentmann og
har dokumentert historien her.

Karl-Erik Andersson som blir med oss på vandringen. Han har gjennom et
langt liv interessert seg for denne delen av den svenske befolkningen og
dokumentert resandefolkets historie på Skojareberget.

På Skojareberget hold et antall familier av
resandefolket til. Omkring 1910 ble de tvangsflyttet til
et sted utenfor Uddevalla, og husene her ble brent.
Resandefolket har bodd i Sverige i over 500 år!
Spørsmål? Kontakt: Svein Norheim;
tlf.: +47 47377717 e-post: sveinor@halden.net

Til venstre ser vi en av husgrundene på Skojareberget. Husene var gravd
ned i bakken med tretak over. Til høyre vises et kart over området
Skojareberget – og vandringsruta der man kan få se de stedene der
resandefolket bodde.

Besøk vår hjemmeside:
http://www.ekomuseum-gransland.org
http://www.okomuseum-grenseland.org

Utdrag fra hjemmesida – Svinesund.

De 30 besøksmålene (årsskiftet 2019/2020) er organisert
alfabetisk på svensk og norsk side. Til hvert besøksmål er det
beskrivelse/historiske tekster foruten et stort antall bilder – både
gamle og nye. Tekstene revideres ved behov. Til hvert besøksmål
er det en tilhørende kartfesting. Tekstmaterialet ligger i en PDFfil som kan skrives ut. Alle sider ligger også samlet i en felles
PDF-fil. Pr. i dag utgjør tekstene ca. 100 sider historisk tekst(!).

Det er også laget en mappe der vi legger ut historisk
grenserelatert materiale, men som ikke er en del av Økomuseum
Grenselands besøksmålsportefølje – som f.eks. «Svenskegravene»
(krigen 1808), og middelalderborger i Bohuslän. Endelig finnes en
mappe der man kan finne dokumenter knyttet til Ekomuseum
Gränslands tidligere drift og de siste års årsberetninger,
regnskap og arbeidsprogram.

Velkommen til våre besøksmål!

Publikasjoner til salgs

SEK/NOK 150,-

SEK/NOK 70,-

SEK /NOK 50,-

SEK/NOK 150

