
Den 22 november åkte en nästan fullsatt buss till Reijmyre Glasbruk med 
Hantverksbyn. Vi startade hos Lill-Annas Café, där vi fick skinksmörgås och gott kaffe. 
Efter elvakaffet guidades vi i glashyttan och glasbutiken. Sedan intogs julbord på 
Reijmyre Gästgiveri. Mätta och belåtna vandrade vi vidare bland Hantverksbyns olika 
butiker. Mycket imponerade fortsatte vi färden till Björke Vävstuga. Detta var inte 
mindre imponerande. 

Framme i Reijmyre. Ingen panik, alla på en gång. 



Lill-Anna berättar om sitt café och butik som hon har drivit så länge att hon nästa år 
går i pension. Glad över detta, men lite  bekymrad ändå. Hon tänker på att hon sedan 4 
års ålder har sprungit omkring i lokalerna här precis som hennes barnbarn gör idag. 



Kaffegäster ser nöjda ut med sina skinkmackor. 

Flera nöjda gäster Delar av utbudet i Annas butik 



Den anrika entrén till Reijmyre Glasbruk som fungerat sedan 1810 

Maskinell tillverkning, se munblåsning på 
film nedan Beundrande resenärer 



Våran guide berättade om olika glasprodukter som tillverkas av Reijmyre Glasbruk 

Fina prylar, eller vad tycker du? Jodå, kommersen är i full gång 



Nästa ovation: Glasmuseét 
Glasskulptur mejslad ur ett glasblock av 
Paul Kedelv 

Vad är glas? Glas framställs genom att 
sand eller mald kvarts och alkalier smälts 
till-sammans med ex vis kalium-, natrium- 
eller litiumhaltiga råvaror för bra lyster i 
glasmassan. 

Glas smälts vid en temperatur på ca 1400- 
1500 C. Vid en något lägre temperatur kan 
man arbeta med och blåsa glasmassan. 



Nu är affärerna i glas avverkade. Julbord väntar. 

Den som väntar på något gott väntar aldrig 
för länge Äntligen.............. 



Maten smakade bra, av minerna att döma. 



Resan gick sedan vidare till Björke Vävstuga.

Britta Eriksson och Ylwa Källgren berättar med mycket humor och visar egendesignade 
textilier som tillverkas i Björke Vävstuga. 

Val av dukar kan vara svårt eller....? Det var inte lättare att välja löpare...... 



Tyvärr fick vi inte se vävstolarna igång utan nöja oss med styrprogrammet 

Nu har vi samlats för hemresa efter gott 
eftermiddagskaffe och mazarin i 
vävstugans café. 

Hemfärd ordnades av vår djärve chaufför. 
Han vågade tacka för sig redan i Sommen, 
fast resan slutar först i Tranås. För det och 
den lugna resan fick han applåder. 



De båda reseledarna tackades för sin fint genomförda resa av Kerstin. Hon tackade 
också vår chaufför, vilket gav fler applåder. Resan avslutades med utlottning av två 
presenter som chauffören hade ordnat från Reijmyre Glasbruk och Björke Vävstuga. 
Ännu mer applåder. Klapp, klapp. 




