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Cykeltur: Ödevata – Målerås  

Färdbeskrivning och information om sevärdheter    Version S1 2019 SE 

Till beskrivningen medföljer terrängkartor 

A. Upptäckarturen Ödevata – Målerås, ca 48 alt. ca 46 km + utflykter. Asfalt- grus/skogsvägar  

B. Direktturen Ödevata – Målerås, ca 50 km, asfaltvägar 

 

Planering:  Tag med fika och lunchpaket och vattenflaska  

 Kläder efter väder och gul/orange väst 

 Pumpa däcken väl samt ta med pump och lagningsutrustning  

 Glasriketbroschyren är bra att ha med sig 

 Boka rum hos Målerås Vandrarhem B&B och 

boka kvällsmåltid hos Wärdshuset vid övernattning 

  

Det är ofta sommartid som caféer och sevärdheter har öppet längs vägen. Kolla aktuella öppettider. 

- AB Glasriket, 0481-452 15 glasriket.se 

- Emmaboda Turistbyrå, 0471-249 047 emmaboda.se 

- Nybro Turistbyrå, 0481-452 15 nybro.se/turism 

- Ödevata Fiskecamp, 0471-504 30 odevata.se  

- Örsjö Stugby & Café, 0723-24 20 42 orsjostugby.com  

- Café Röda stugan i Boda, 072-843 09 39 

- Campingplatsen, Orranäsasjön, 0481-304 14, 070-844 16 73 orrefors-camping.se 

- Wärdshuset Hyttan, Målerås, 0481-314 02, 073-364 19 00 malerashyttsill.se  

- Målerås Vandrarhem B&B, 0481-311 75 malerasvandrarhem.se 

- Sam´s Cykel & Motor, 0481-51 000 samscykelochmotor.se 

- Cykelhandlare, Emmaboda Byggnadsvaror, 0471-100 00 byggnadsvaror.se 

 

Det finns flera alternativa vägar att välja på mellan Ödevata och Målerås. Vill du se och upptäcka 

bygderna du cyklar igenom eller cykla direkt till slutmålet. I färdbeskrivningen ger vi dig förslag till 

alternativa vägval. Du kan också själv kombinera förslagen. Du får uppleva en typisk landsbygd med 

skogar, gårdar, små åkrar, stenmurar och samhällen i vår del av Småland som kallas Glasriket.   

Vägunderlaget kommer att variera mellan grus, asfalt och ibland någon skogsväg. Läs igenom 

beskrivningen så är du förberedd. Du kommer då och då att cykla på eller korsa större trafikerade 

vägar. Då är det bra med en gul/orange väst så att motortrafikanter ser dig på långt håll!  

A. Upptäckarturen Ödevata – Målerås ca 48 alt. ca 46 km 

Ödevata Du börjar cyklingen vid parkeringsplatsen och cyklar över bron. Kartblad 11. Tag vänster 

och följ grusvägen norrut ca 2 km. Nu är du framme vid den asfalterade väg 120. Sväng 

höger och cykla 2½ km till vägskylten Alsjöholm 11. Stanna och gå tvärs över vägen.  

http://www.glasriket.se/
http://www.emmaboda.se/
http://www.nybro.se/turism
http://www.odevata.se/
http://www.orsjostugby.com/
http://www.orrefors-camping.se/
http://www.malerashyttsill.se/
http://www.malerasvandrarhem.se/
http://www.samscykelochmotor.se/
http://www.byggnadsvaror.se/
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Eskilsryd Cykla på den mindre vägen ett par hundra meter och du är framme vid järnvägen i 

Eskilsryd. Sväng lite till vänster och du ser cykelvägen passera under järnvägen. Följ 

den asfalterade vägen snett upp till höger. Cykla genom samhället. Eskilsryd är en 

typisk järnvägsort från den tiden när järnvägen Emmaboda - Kalmar anlades på 1874. 

Här fanns då post, affär, smedja, mm som gav service till bönder och andra boende i 

området. Idag en liten idyll i smålandsskogen.     

 Fortsätt den asfalterade vägen. Håll vänster i korsningen med ett bokträd rakt fram till 

Skräddregärde.  

 Alt.Passerar du gården Skräddaregärde och du är strax ute på väg 120 igen. Tag vänster och 

följ väg 120 fram till väg 25. Se Buttetorp nedan. 

 Vid gården Skräddaregärde ser du vägskylten Skäragärde. Sväng vänster mellan 

ladugård och bostadshus. Nu är det grusväg drygt 1½ km. Följ den skarpa högerkurvan 

vid Skäragärde.  

 Stoppskylt. Sväng höger på den asfalterade vägen. Du passar byn Ällebäck. Strax innan 

stoppskylten vid väg 120 går det in en väg till höger. Där ligger ”Franses stuga”, som 

flyttats från skogen till platsen. En typisk gammal torpstuga från 1800-talet då en stor 

del av Sveriges befolkning bodde på landet. Ta en paus och känn historiens vingslag. 

 Cykla sedan fram till stopptecknet och gå över vägen. Du ser vägskylten Örsjö 3. Cykla 

asfaltvägen till Örsjö. Kartblad 12. 

 Örsjö Örsjö är en liten större ort, som också har utvecklades med järnvägens tillkomst. Här 

finns skola och några små industrier. Örsjö har också varit en egen församling med 

egen kyrka. Den sexkantiga kyrkan från 1893 är värd ett stopp. Arkitekt: Emil Langlet. 

Kyrkan ödelades av en invändig brand 1974, men återuppbyggdes och återinvigdes 

1976.   Sväng vänster vid kyrkan och följ vägen genom samhället. Kartblad 12 och 7. 

Alt. vägval A Strax före 60-skylten svänger du in till höger på Fokets Hus vägen. Cykla förbi Folkets 

Hus. När vägen svänger tar du cykelvägen till vänster, som går under väg 25. Cykla 

upp på asfaltvägen och cykla mot Ärngisslahyltan 3. Nu får du mer eller mindre 

uppförsbackar i ca 2 km. Sväng vänster vid skylten Ärngisslahyltan 1 och njut av 

utförsbacken. Fortsätt genom byn tills asfaltvägen tar slut.  

 Nu är du inne på en skogsbilväg. Håll vänster i V-korsningen. Cykla ca 1½ km till ett 

torp. Ta vänster in på vandringsleden (Glasbruksleden). Efter ca 100 m har 

markägaren blockerat stigen med stora stenar. Gå av och led cykeln förbi. Cykla rakt 

fram och följ vandringsledens skyltar. Strax före Boda passerar du en badplats. 

Alt. vägval B  OBS! Vägval B är ca 2 km kortare, men du måste passera väg 25 tre gånger. Vid 60-

skylten i Örsjö svänger du vänster in på Brödravägen och sedan omedelbart höger 

uppför Långebacke förbi Bending Group. Mitt i backen svänger du vänster in på 

skogsvägen. Du är nu på en mycket gammal väg; Häradsvägen Örsjö – Algutsboda. 

Efter 500 m passarer du en Milsten från 1650-talet. Info-skylt på svenska.   
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Buttetorp Ytterligare en gång ska du nu passera väg 120 och fortsätta cykla skogsvägen på andra 

sidan fram till väg 25. Du har ett hus på höger sida. Du ser skylten Buttetorp. 

Häradsvägen slingrar sig runt väg 25 och du kommer att behöva korsa den tre gånger. 

Tänk på att hastigheten är 100 km i timmen på väg 25. Var försiktig när du går över!  

 Gå nu över vägen och cykla genom byn Buttetorp med väl bevarade bostadshus från 

1800-talet. Efter nästa övergång cyklar du skogsvägen till höger. Efter den sista 

övergången följer du sedan grusvägen (löst grus ca 500 m) till vänster längs 25:an. 

Kartblad 7. Fram till infarten till Boda är det sedan växelvis asfalt och grus. Du passar 

roliga träskulpturer och Malmen med några hus.  Utanför ett av husen är det rikligt 

med gropar i vägen. Farthinder!? 

Boda  Sväng höger när du kommer fram till den stora vägen, som leder fram till Boda 

glasbruk. Glasbruket etablerades 1864. Idag heter verksamheten The Glass 

Factory/Boda Glasbruk med studioglashytta, glasmuseum och utställningar. Mycket att 

titta på och en anledning att komma tillbaka. I byn finns också Hönsalottas 

luffarmuseum, som är öppet för alla när det är gruppbesök.  
theglassfactory.se   

 luffarmuseum.se 

 

Hermanstorp Efter stoppet i Boda fortsätter du cykla Storgatan genom samhället mot Hermanstorp. 

Bra asfalterad väg ca 3 km genom skog. I korsningen med vägskyltar Orrefors, 

Hermanstorp svänger du vänster. I nästa korsning svänger du höger mot Orrefors. Nu 

cyklar du på en slingrande asfaltväg ca 11 km genom storskogen och passerar några 

hus och en och annan bondgård.  

Orranäsasjön Framme vid väg 31 kan du passera över vägen och cykla fram till parkeringsplatsen 

med bord och bänkar. Kartblad 3. Där finns det också toaletter. Strax intill finns 

sommartid en campingplats med badmöjligheter och café.  

Orranäsasjön är egentligen en uppdämning (hålldamm) av Vapenbäcksån (Ljungbyån). 

I ett tidigare skede flottades timmer på ån. Dammen var en vattenreserv för att driva 

båda Orrefors Järnbruk och senare Orrefors Glasbruk. 

Hälleberga 

Kyrka Efter stoppet cyklar du vidare på väg 31 längs sjön. Riktning Lenhovda. Passera 

avfarten till Kosta. Efter 2 km svänger du höger mot Hälleberga kyrka. Det är gamla 

vägen 31. Vid kyrkan finns kyrkstallar från 1920-talet och fridlysta ekar. Under 

sommaren är vägkyrkan öppen. På 1800-talet verkade väckelsepredikanten Lorenz 

Sellergren i Hälleberga. Hans grav finns på kyrkogården. 
 Vägkyrkan, Hällerberga kyrka, 0481-429 00 svenskakyrkan.se/nybropastorat   

 

Gullaskruv Efter kyrkan fortsätter du gamla väg 31 och passerar järnvägsbanken och svänger till 

vänster. Strax är du framme i Gullaskruv, ett glasbrukssamhälle. Var en gång huvudort 

i Hälleberga kommun. Gullaskrufs Glasbruk 1895 – 1921 och 1927 -1983. 

Glaskonstnären Carlos Pebaqué har en glasshop i det gamla glasbrukets 

utställningshall. Carlos blåser sitt glas på Målerås Glasbruk. 
 www.carlosartglass.com 

http://www.theglassfactory.se/
http://www.luffarmuseum.se/
http://www.svenskakyrkan.se/nybropastorat
http://www.carlosartglass.com/
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Koppekull Cykla genom samhället och fortsätt på gamla väg 3 (Abby Road) mot Koppekull. Strax 

efter Koppekull kommer du till järnvägsbanken igen. Nu kan du cykla på den 2½ km till 

Målerås.  Alternativ väg: cykla nästan fram till nya väg 31 och sväng in på den lilla 

vägen till höger. I båda fallen kommer du fram vid Målerås Läderindustri med 

lädershop och Zabra. 
 

Målerås  Så är du framme i Glasbyn Målerås. Kartblad 2. Samhället grundades när järnvägen 

Nybro – Sävsjöström invigdes 1876. Glasbruket anlades 1890 invid järnvägen. Du kan 

se utgrävningsplatsen med informationstavla när du anländer. Ett nytt glasbruk 

byggdes sedan på nuvarande plats. 

 

Välkommen till Målerås! 
 

I Målerås kan du ha användning av följande hemsidor t.ex för öppettider: 

maleras.nu Samhällsföreningen och projektföreningen Glasbyn Målerås   

maleras.se Målerås Glasbruk, Kristallshop 0481-314 01, Kundtjänst 0481-314 06  

maleraslader.com Målerås Läder, 0481-0481-312 83 

zabra.se Tillverkning av uterum och pooltäckningar 0481-314 44 

malerasvandrarhem.se, 0481-311 75  

malerashyttsill.se Wärdshuset Hyttan, 0481-314 02, 073-364 19 00  

 

Ska du stanna över natten kanske det är dags att checka in på Vandrarhemmet B&B 

hos Annegret och Frank. Cykla rakt fram över genomfartsvägen och genom det gamla 

järnvägsområdet. Mittemot busshållplatsen ser du det invändigt renoverade 

järnvägshotellet från 1890, som nu är Vandrarhem B&B. Hos Annegret och Frank kan 

du också köpa fika och picknickpaket. Lunch, middag eller hyttsill äter du på 

Wärdshuset. 

På glasbruket kan du se glasblåsning sju dagar i veckan. För att uppleva eller prova 

(måste bokas) på glasblåsning måste du komma i god tid innan glasblåsarna går hem 

vid 15.00-tiden på vardagar. 

Vill du se glasblåsning innan du startar cyklingen på morgonen när Kristallshopen är 

stängd? Kontakta personalen i Kristallshopen dagen innan så kan de säkert hjälpa dig.   

Ska du cykla tillbaka till Ödevata samma dag bör du kanske först äta någonting på 

Wärdshuset. Passa på att kolla in vad Kristallshopen och Hantverkshuset har att 

erbjuda och besök också Lädershopen och känn den härliga ”skomakarlukten”. I 

Handelsboden kan du komplettera dina förnödenheter. 

 

Strax utanför Målerås längs väg 31 norrut finns en badplats. Där startar också en 7 km 

lång vandringsled genom Gråstensmon, Vandra i istidens fotspår. En kortare led 

anpassad för barn, Trollstigen, på 2 km runt sjön är ett alternativ.   

  

Ödevada   B. Direktturen Ödevata – Målerås, ca 50 km, asfaltvägar 
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 Du börjar cykla infartsvägen till Ödevata mot väg 120. Framme vid väg 120 svänger du 

vänster. Kartblad 11. 
 

Lindås Efter ca fem km kommer du till hastighetsskylten 50 km och en fyrvägskorsning. 

Kartblad 10. Sväng höger mot Rostockaholme. Följ vägen rakt fram. Du passerar över 

järnvägen och Lyckebyån. Framme vid väg 28 tar du höger norrut.  Du passerar 

avfarten till Duvemåla. Känd från Wilhelm Mobergs emigrantböcker och musicalen 

”Kristina från Duvemåla”. Efter ca 7 km kommer du till en fyrvägskorsning. Sväng 

höger mot Algutsboda.  
  

Alt. vägval Du har möjlighet att sväng in höger mot Broakulla. Fortsätt genom samhället ca 2 km och 

sväng sedan högern mot Algutsboda. I samhället Johansfors strax intill har det funnits ett 

glasbruk. Slut på alt vägval.   
 

Algutsboda Efter ca 5 km är du framme vid Algutsboda kyrka. Kartblad 7. Här gick Wilhelm Moberg 

och konfirmerades. Nu ska du slingra dig över väg 25. Se upp! Det är ofta mycket 

intensiv trafik och hastigheten är 100 km/tim. Du passerar Gransjö sågverk. 
 

Hermanstorp Du fortsätter cyklingen mot Hermanstorp ca 7 km och så vidare mot Orrefors. Det är 

bara att hålla rakt fram. Nu cyklar du på en slingrande asfaltväg ca 11 km genom 

storskogen och passerar några hus och en och annan bondgård.  
 

Orranäsasjön Framme vid väg 31 kan du passera över vägen och cykla fram till parkeringsplatsen 

med bord och bänkar. Kartblad 3. Där finns det också toaletter. Strax intill finns 

sommartid en campingplats med badmöjligheter och café.  

Orranäsasjön är egentligen en uppdämning (hålldamm) av Vapenbäcksån (Ljungbyån). 

I ett tidigare skede flottades timmer på ån. Dammen var en vattenreserv för att driva 

båda Orrefors Järnbruk och senare Orrefors Glasbruk. 

Efter stoppet cyklar du vidare NV på väg 31 längs sjön. Passera avfarten till Kosta.  

Efter 11 km är du framme vid infarten till Målerås. Kartblad 2. 
 

Alt. vägval Alternativt vägval kan du läsa om under Hälleberga kyrka i Upptäckarturen 
 

Målerås Information om Målerås hittar du under Målerås i Upptäckarturen. 
 

Välkommen till Målerås! 

 

  

Målerås/Ödevata våren 2019 

PROJEKTFÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS 

ÖDEVATA FISKECAMP 


