Publik utgrävning av glashytta från 1890

Målerås 2011-07-19

Föreningen Glasbyn Målerås och Hembygdsföreningen arrangerar en publik utgrävning av den
gamla rundhyttan i Målerås från 1890. Alla som vill vara med kan komma till Målerås 27 – 29 juli.
Utgrävningen kommer att ledas av Kalmar läns museum . Projektet är ett led i att synliggöra ett
historiskt skede i glasbruksepoken, som startade i Kosta 1741.
Föreningen Glasbyn Målerås och Hembygdsföreningen kommer att genomföra en publik utgrävning
av den gamla rundhyttan i Målerås från 1890. Den publika utgrävningen kommer att ske den 27 – 29
juli. På måndagen och tisdagen i samma vecka kommer en mindre grävskopa att starta projektet
genom att skrapa bort det övre jordlagret i utgrävningsområdet.
-

Alla är välkomna att delta, men kom ihåg att ha bra skor eller stövlar, långbyxor, gärna med
knäskydd och så handskar. Vi tillhandahåller spadar och övrig utrustning, säger Ulrika
Söderström på Kalmar läns museum

Kosta glasbruk lät 1853 uppföra en rundhytta i Johanstorp, Lenhovda socken i Småland. 1889
flyttades rundhyttan sju kilometer till järnvägssamhället Målerås. Tillverkningen startade 1890 som
ett fönsteglasgbruk och övergick omkring år 1900 till tillverkning av flaskor. Dagens glasbruk är
tredje generationen glasbruk i Målerås.
Strategisk placering
Industriområdet där hyttan byggdes var strategiskt placerat. Här gick Nybro-Sävsjöström/Nässjöjärnvägen (1876-1985) med järnvägsstation, last- och lossningskaj. Den smalspåriga Kosta-järnvägen
(1899-1931) hade två stickspår inom området, dels ett fram till det gamla glasbruket och dels ett
omlastningsspår till Nybro-Nässjö-banan. Förutom glas lastades och lossades gods från och till
närliggande verksamheter, t. ex torvbrytning, kvartssand till Alsterfors glasbruk och lumppapp till
Alstermo bruk.
I projektet ingår också att färdigställa en parkeringsplats samt en promenadväg till den utgrävda
hyttan och järnvägsbanken. Områdesskylt och objektsskylt kommer att monteras på
informationstavlor. I anslutning till den utgrävda hyttan planeras en rastplats med bord och
sittplatser. Dokumentation i form av en folder skall finnas tillgänglig för besökarna.
För mer information:
Ulrika Söderström, Kalmar läns museum , 0480-45 13 32 ulrika.soderstrom@kalmarlansmuseum.se
Nils-Harald Ejderstedt, Hembygdsföreningen, 070-731 58 82 n-h.ejderstedt@tele2.se

