
 

 

      Telepensjonistene, Fornebu avd/Turkomiteen 

      Aud Helene Madsen 01.09.2019 

 

Reiserapport fra dagstur til Magnor og Klässbol 

28.august 2019. 

Værmeldingen for dagen var litt utrygg, men 33 optimistiske pensjonister gikk         

ombord i bussen til Th.Lien kl 09.00 med håp og ønske om en fin tur. Flott buss og 

hyggelig sjåfør så lovende ut. Ikke minst når vi hørte at vi skulle ta en stopp 

underveis og få nystekte boller medbrakt fra Hokksund og kaffe. Vi fant en egnet 

plass et stykke fra Magnor og kaffepausen var et populært innslag. Eventuell 

morgentretthet var borte da vi kjørte videre. 

Ikke lenge etter var vi fremme på Magnor Glassverk. Det viste seg at det ikke lenger 

er produksjon her. Grunnet kostnadene foregår produksjonen utenlands. De kunne 

imidlertid presentere et utsøkt utvalg av flotte glass og andre glassvarer. Mange 

benyttet seg av en handel til atskillelig lavere pris enn i ordinære butikker. 

 

Så gikk turen over grensen og direkte til Kaffekvarnen hvor vi skulle innta lunsj. 

Kaffekvarnen viste seg å være et idyllisk, typisk svensk rødmalt hus i landlige 

omgivelser.Det sjarmerende serveringsstedet har tilknytning til Klässbol Linväveri og 

har vært i drift i 35 år. Her fikk vi servert en nydelig lunsj – varmrøkt laks, salat og 

nypoteter. Det hele ble avrundet med kaffe og bløtkake.  



 

 

 

Kaffekvarnen                                       Vi fant oss vel til rette 

 

Hyggelige omgivelser 

Mette og tilfredse ble vi kjørt det korte stykket opp til Linveveriet., klar til nye inntrykk 

med et lite foredrag og omvisning. 

Vi ble tatt godt imot av en av familiens nåværende eiere og drivere. Hun ga oss en 

innføring i Linväveriets historie. 

Klässbols Linväveri ble startet i 1920 og drives nå av fjerde generasjon og er 

Skandinavias eneste damask linveveri. Duker og servietter veves både for hånd og 

maskin. De leverer til svenske og norske ambassader over hele verden og til 

Nobelfesten. I butikken er det håndklær, duker, servietter og gardiner til salgs.  

Bedriften ble grunnlagt av Hjalmar Johansson. Han døde i 1928 og hans barn og 

barnebarn har siden drevet veveriet videre.  



 

 

 

 

 

Etter foredrag og omvisning falt mange for fristelsen til å kjøpe med seg noen av de 

vakre produktene. Og noen tok en pust i bakken. 

Da vi kom ut igjen hadde regnet satt inn for fullt. Vår snille sjåfør hadde kjørt bussen 

så nærme han kunne inngangen, slik at vi slapp å bli gjennomvåte. 



 

 

Deretter sto Systembolaget i Ärjang på programmet. Etter små og større innkjøp gikk 

ferden videre til Töcksfors Shoppingsenter for ytterligere «Harryhandel».  

Tilfreds med dekning av både kulturelle og materialistiske ønsker satte vi kursen mot 

Norge. Tollovergangen gikk fint (lovlydige pensjonister). 

En stor takk til sjåfør og hyggelig reisefølge som gjorde at det ble en vellykket og 

interessant tur til tross for litt ruskete vær. 

 


