Gammal glasbruksort år 1781-1917
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Glasbruket, Sibirien och Buda herrgård
Glasbruket bestod av 3 st hyttor.
Den 13 oktober 1917 blåstes den
sista buteljen här på Liljedal.

Gammelhyttan
Hyttan byggdes 1811.
Det böjda trädet framför
hyttan är ett träd som
stod kvar länge och som
gamla Liljedalsbor minns.
Man sa att så länge det
trädet står upp – så
länge kommer glasbruket
på Liljedal att finnas till.
Sägnen säger att det
skulle visa sig stämma.

Buda herrgård, norra
fasaden. Huset rivet 1961,
men flyglarna är nu
privatbostäder.

Mellanhyttan, byggd
år 1874, nerbrunnen
år 1898, men byggdes
åter upp.

Sibiriehyttan
brukets största hytta
som sattes upp år
1884. Revs efter
nedläggningen.

Sibirien i början av
1930 talet. Det norra
huset ”Glasskåpet”
sidan 2 syns rakt fram.

LILJEDAL -Idyllen vid Vänern
skolhus, hembygdsgård
och bruksherrgård

Det pampiga skolhuset stod färdigbyggt år
1900. Man bedrev skola här
fram till år 1965. I samband
med andra världskriget
byggdes en balkong uppe på
taket, varifrån 15 unga flickor
bedrev luftbevakning. År 1972
startades en syfabrik i lokalerna som tillverkade
barnkläder. Verksamheten upphörde år 1981.
Skolhuset är numera privat bostad.

Hembygdsgården

Huset Mjöllösa byggdes upp år
1780 inför glasbrukets start och
här bodde de första glasbruksarbetarna på Liljedal.
Byggnaden blev till
hembygdsgård år 1952.

Liljedahls bruksherrgård
byggdes 1798. I denna
byggnad har flera olika
familjer haft sin fasta
bostad genom årens
lopp.
Nu för tiden brukas herrgården mer som
sommarbostad.
På sid 8 finns en karta där
byggnaderna är utmärkta
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KORTFATTAD HISTORIK OM
GLASBRUKET
Via Anneberg och Mässvik kom glastillverkningen igång på Liljedal år 1781.
Här tillverkades från början det mesta i glasprodukter såsom fönsterglas, buteljer, apoteksburkar, öl- och vinglas, bordsserviser, mjölkbunkar, lampetter, ljuskronor m.m.
Ljuskrona i Eds
kyrka. Sammansatt av delar från
två kronor. Troligen
tillverkad på 1790talet.
Nattvardskalktillverkad vid
samma tid.

År 1907-1908 blåstes drygt 13 miljoner buteljer
varav en stor del exporterades över hela
världen.
En av flaskorna sägs ha stått
modell för "Absolut Vodka-flaskan".
På hembygdsgården
finns ett
GLASBRUKSMUSEUM,
där man kan se de olika
flasktyperna som
tillverkades på
bruket, samt en
arbetarbostad.
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FÄRJA - BRO
Förbindelsen över
Ransundet bestod längre
tillbaks i tiden av en
handdriven färja som
senare fick motorhjälp.
År 1982 invigdes nuvarande bron som då
ersatte den sista färjan.

'

BRUKSGATAN
På bruksgatan minner miljön fortfarande
om gamla tiders Liljedal.
De flesta husen fanns redan med på den
gamla glasbrukstiden.

Gata
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Idag kan Liljedal bl a bjuda på:
Här finns bl a en serviceanläggning med toaletter,
duschar och diskmöjligheter.
Dessutom har vi en fin
gästbrygga och några
platser till husvagnar och
husbilar. Detta sköter vi i
Liljedals hembygdsförening om.
Hembygdsgården

Kycklingleden
Gå vår fina vandringsled,
som utgår från Buda
badplats. Den är ca 5,7km.

På somrarna kan man
njuta av t ex kaffe och
våffla här.
Ni kan också titta runt i
vårt glasbruksmuseum.
...eller varför inte pröva
fiskelyckan?
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Lite musik och poesi om Liljedal
Ransundets pärla du heter Liljedahl
vid Vänerns vatten så nära
landskapet bildar här en portal
så vacker så skön att bära
ett vingslag av gammal glashistorik
förmedlar till oss naturens rester
här kluckar vågor mot strand i vår vik
hit kommer med båt många gäster
Vänern du mäktiga ståtliga innanhav
du erbjuder oss en vidunderlig miljö
stort tack till förfäder för skatter ni gav
dessa må bevaras – dessa får inte dö
av Stig Thyberg

Rakel Rebecka Strömberg
föddes den 3 mars 1898.
I unga år reste hon till Oslo i
Norge, där hon tog plats i en
familj som hembiträde. I sin
längtan hem skrev hon texten
till Liljedahlsvisan, efter en
melodi av en norsk folkvisa.
Efter en tid i Norge flyttade
Rebecka till Hudiksvall, där
hon träffade sin blivande
man, charkuteristen Karl-Axel
Jönsson. av Greta Strömberg

Utdrag ur
LILJEDAHLSVISAN

Understundom stannar mina
tankar kvar
på den fagraste plats på vår
jord.
Allt är lika kärt som då jag
tog farväl
då jag reste från Liljedahl och
mor.
Refräng:
Liljedahl med skogar, sjöar,
granbeklädda berg,
oh vad jag älskar dig,
hemma på Liljedahl är allting
så kärt,
ja du är stolt och rik för mig.

sidan 7
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Bron
Mellanhyttan
Gammelhyttan
Sibiriehyttan

Liljan
fd förskola och
fd "Boa"
10. Hembygdsgård
11. Fd affär
12. Bruksherrgården
5. Sibirien
13. Skolhuset
6. Dansbana och bodar 14. GAMLA
7.Bruksgatan
festplatsen
8. Serviceanläggning

Texterna hämtade bl a från boken "Liljedals glasbruk"
Text och illustration: Göran & Ingela Gustafsson
sidan 8

