
SURTE. I oktober 2002 
stod glashyttan klar 
i Glasbruksmuseet i 
Surte.

Investeringen kos-
tade drygt 2Mkr och 
med ugnar ytterligare 
400 Kkr.

Fem år senare har 
Ale kommun bestämt 
sig för att lägga ner 
verksamheten med 
levande glasblåsning 
och försöker nu sälja 
ugnarna, men intresset 
är svalt.

I maj fick glasblåsare Heino 
Jacobsson det dystra be-
skedet att avtalen med Ale 
kommun sägs upp. Två år fick 
smålänningen på sig att be-
känna färg, sen var det roliga 
slut. Att avveckla glasblås-
ningen är inte svårt, proble-
met blir att hitta avsättning 
för inventarierna.

– Målgruppen är begrän-
sad och det finns ingen mark-
nad för begagnade ugnar. Det 
har till och med varit svårt 
att få till stånd en värdering, 
säger museichef Börje Jo-
hansson.

I oktober genomfördes till 
sist en oberoende värdering 
av utrustningen. Utlåtandet 
var inte direkt något gläd-

jebesked. Ugnar, inventa-
rier och övrig utrustning kan  
efter försäljningsomkostna-
der ha ett värde på cirka 110 
000 kronor. Ale kommuns 
restvärde är 267 000 kronor 
(!).

Det finns fler bekym-
mer. Utrustningen kommer 
att behöva säljas under tids-
press. Verksamheten ska 
upphöra senast 29 februari 
nästa år och när väl ugnar-
na har släckts, glasblåsaren 
har lämnat sin arbetsplats, 

bedöms det som ännu svåra-
re att kunna sälja dem.

Satsningen på en glashytta 
vid Glasbruksmuseet kostade 
2,4 Mkr – nu kanske man får 
tillbaka 100 Kkr och en tom 
hytta – som eventuellt fylls 
med böcker.

Nämnas ska att Ale 
kommun erhöll ett bidrag ur 
Surtefonden på 1 Mkr i sam-
band med byggnationen av 
glashyttan.
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SURTE. Museiverksam-
heten, likt övriga verk-
samheter inom utbild-
nings- och kulturför-
valtningen, måste 
minska sina kostnader.

Det medför begränsat 
öppethållande för Glas-
bruksmuseet i Surte 
och Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Dessutom försvin-
ner glashyttan, vilket 
medför att den stora 
attraktionen försvinner 
från Glasbruksmuseet.

Ales tidigare så välbesökta 
museum i Surte och Älväng-
en har fått sparbeting eller 
anpasssning som nämnden 
väljer att kalla det. Kostnads-
ramen måste minskas och det 
sker lättast genom att skära på 
personalsidan.

– Det gör att vi inte kan 
hålla öppet i samma utsträck-
ning som tidigare år. Under 
nästa år är det bara öppet fyra 
dagar i veckan även under tu-
ristsäsong, bekräftar musei-
chef, Börje Johansson.

Färre besökare
Neddragningen innebär att 
förvaltningen räknar med att 
besöksantalet minskar från 
totalt 20 000 besökare till 12 
000. Störst blir tappet i Surte, 
dit inte fler än 5 500 beräknas 
komma.

– Här begränsar vi inte bara 
öppettiderna, utan här förlo-
rar vi väldigt mycket när glas-
hyttan med levande glasblås-
ning försvinner. I år försvann 
1000 besökare bara genom att 
avstå från julmarknadsarrang-
emanget och det har vi nog 
ingen möjlighet att arrangera 
nästa år heller, förklarar Börje 

Johansson.

Fotnot: Under nästa år har Glasbruks-
museet öppet tis-ons kl 13-16, torsd 
16-19, sönd 13-16. Repslagarmuseet har 
öppet tisd och torsd kl 13-16, onsd 16-19, 
sönd 13-16.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Begränsat öppethållande 
för museiverksamheten

Heino Jacobsson har snart blåst färdigt i Surte. Den 29 febru-
ari löper avtalet med Ale kommun ut, då ska ugnarna släckas.

Men ugnen är svårsåld
– miljonsmäll för kommunen

Ugnarna och den övriga utrustningen i glashyttan som nu 
stängs är svårsålda.
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