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Vi var 23 personer som steg på bussen i Växjö för att få en 
utflyckt till glaset och skulpturens upplevelser. Fem personer 

valde att resa med egen bil. Vi kom fram till Limmared i god tid så 
det blev lite överraskningar för deltagarna med ett besök i 

Limmareds Auktionshall och några antik- och loppisbutiker som 
var öppna på morgonen. 

Vid tio på morgonen steg vi igenom entrén som är formad som en 
medicin- absolut vodka flaska till uppdukade bord med vår 

samlingsfika. Kjell Svensson (fd vd vid bruket) berättade om 
projektet Glasets Hus och om dess framtid och verksamhet. 

Nestorn och eldsjälen Einar Ödman fick sedan ta över ordet och 
berättade om samlingarna som kommer från bruket och tillhör 

Limmareds hembygdsförening.

Samlingarn spänner över en lång glastillverkningsperiod från 
1700-talets första del då glasbruket grundades och till den nutida 

framtiden med Absolut Vodka flaskan. 
Ödmans berättelse fängslade många, alla lyssnade väldigt 

hörsamt och noga på det han sakligt framförde i sin historia.

Det nyöppnade museet är en fantastisk upplevelser och känns väl 
planerat. Miljön är varm, ombonad och med en egen glashytta. Så 

man får önska all framgång för framtiden!

Efter en god lunch i Limmareds Värdshus som fick en del att lyfta 
ögenbrynen då flera hade beställt snitzel och formatet på dessa var 

gigantiska. Men gott var det!

Vi reste sedan upp till Borås för att få en guidad visning av Ellen 
och skulpturbiennalen. Många av oss var nog trötta och ville helst 
sitta ner. Det blev en promenad utomhus i ett väder som var varm 

och skönt. Skulpturerna fångade mångas intresse och var väl 
integrerade med staden och dess miljö.

Hemresan tog sin tid och vi var åter i Växjö vid sju-tiden. Trötta 
och nöjda av dagens upplevelse!

Ordförande
Börje A Y Åkerblom

Ejnar Ödman i berättartagen
Foto: Börje A Y Åkerblom

Intresserade lyssnare
Foto: Börje A Y Åkerblom

”The Shape of Space”
Alyson Shotz

New York, USA
Foto: Börje A Y Åkerblom


