Vattnet den blå tråden i tid och rum
Kl.10 Ankomst Emåns Ekomuseum, Bodafors.
Kaffe & fralla i kvarnen.
Guidning i ekomuseet.
De ekologiska frågorna får allt större tyngd. Emån i sin
helhet är tema för museet. Med en tydlig ekologisk framtoning speglar muséet det rika biologiska livet, både i
vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av
Europas artrikaste flodområden. Den rika biologiska
mångfalden har också gjort att Emån numera är skyddad
och har status som nationalälv. Från källorna till havet har
Emån genom tiderna haft helt avgörande betydelse för utvecklingen av flodområdets historia, kultur och industriella
utveckling. Vår utställning visar detta ur ett lokalt
perspektiv med historien kring Bodafors Möbelindustri.
Dessa viktiga sammanhang speglar museet genom
skiftande utställningar.
Kl.12 går färden vidare mot Sävsjö. Vår guide möter upp
och följer med på resan mot Komstad.
Kl.12.30 Lunch Eksjöhovgårds värdshus
Kl.14.00 Norra Ljunga kyrka. En 1100-talskyrka med målningar av häradsmålaren Per Hörberg. Efter besöket i
kyrkan åker vi förbi galgbacken och Per Hörbergs
minnessten som finns längs vägen.
Kl.15.00 Komstad. I hantverksbyn finns många byggnader
och platser med lång historia. Runstenar, tingshus, häkte,
kvarnar, sågar, smedja, kvarnstensfabrik, lanthandel samt
mindre museum om skog och jordbruk. Området visar en
by i Småland där kvarnen var ett centrum på 1900-talets
början. Lanthandeln har inredning och varor kvar sedan
handlaren lämnade affären 1975. Här kan du handla
hantverk, lokalproducerad honung, mm. I vår guidade tur
får man en god inblick i historien och om människor som
varit verksamma genom tiderna i Komstad. Kvarnen har
fungerande generator från likströmstiden och ramsågen
drivs med vattenhjul som förr i tiden.

Kl.16.00 Kaffe och småländsk ostkaka serveras i
trädgården i en naturskön miljö. Det finn även möjlighet
att sitta i ramsågen och dricka kaffe.
Ca Kl 16.30 Hemfärd
info@komstadkvarn.se eller kontakta oss på telefon
nr:0725240450 Minsta antal: 20 personer.
Med reservation för ändringar i resplanen.
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