Cykelrunda "Årydsjön runt".

På småvägar och lite större vägar, på grus och asfalt, i
backar och på slätmark går turen genom fager natur
runt Årydsjön. Sträckan är ca 20 km lång. Kör i egen
takt eller tillsammans i grupp. Kör motsols eller
medsols. Stanna gärna och titta med ledning av tipsen
på denna karta.
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Badplats i Åryd

P

Badplats med brygga och omklädningshytt. På
badplatsens parkering finns också plats för några
husvagnar. Detta är ingen reguljär camping så du får bara
stå här en natt.
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Här på Skogsholm slöjdas bruksföremål av trä och järn.

Stort gravfält i Furuby
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Högstorp
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Kalle Sjöös väg
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Fägerstads hållplats
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Skogskoja

9

Här låg en backstuga

Här låg Fägerstads hållplats på järnvägen mellan Växjö
och Hovmantorp. Grunderna till banvaktstugan och
ekonomibyggnaden är fortfarande synliga. På 1 980-talet
ändrades järnvägens sträckning och det blev en
planskild korsning 200 m söderut. Det var här öster om
Fägerstad som Anna Johansdotter från Gåtahult hittades
mördad 1 906.
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Botaniskt fornminne
Hantverk
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Det är inte alla förunnat att få en väg uppkallad efter sig
under sin livstid. Men det fick Kalle Sjöö i Fägerstad.
Trots ett svårt handikapp efter polio i barndomen kunde
Kalle Sjöö redan från 1 2 års ålder försörja sig som
skogsarbetare vid Åry bruk.

Åry herrgårdspark och Ugnsholmen

En mycket gammal ek höll på att kvävas av granskogen
men med hjälp av stormen Gudrun har eken fått livsrum
igen på ålderns höst.

Badplats i Furuby

Här går vägen ner till gården Högstorp vid Årydsjön.
När Åry Järnbruk på 1 800-talet ägdes av Lessebo bruk
gick många av kontakterna och transporterna denna
vägen. Från Högstorp över till fastlandet på Årydsidan
är det inte så många hundra meters båtrodd.

Åryds bruksmiljö

Promenera på gångstigarna i natursköna Åry
herrgårdspark. Tag en tur över bron ut till Ugnsholmen.
Karta över herrgårdsparken finns bl.a. i denna broschyr
och på Masugnsvägen vid avtagsvägen till Åryds
badplats.
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Vid vägen, mitt emellan kyrkan och badplatsen, ligger ett
stort gravfält med lämningar från järnåldern. 35
gravhögar och 1 5 stensättningar.

Naturskönt och intressant industriminne med anor från
1 600-talet. Bruksherrgård, masugn, rostugn,
blåsmaskinhus. Hembygdsstuga och samlingslokal finns i
bruksbebyggelsen. Mer information finns i brevlåda på
masugnen. Caféverksamhet sommartid.
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Attsjö-Furuby järnväg

Badplats med brygga och omklädningshytt.

Affären i Åryd

Mitt i Åryd vid avtagsvägen mot Tegnaby. Här hittar du
det mesta av matvaror. Spel- och apoteksombud.
Brevlåda. Anslagstavla.
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Hemsets by låg ända fram till 1 850-talet här på
sluttningarna ner mot sjön. Byn bestod av 5 gårdar och
det går ännu att se rester av husgrunder. Omkring 1 850
slogs byn ihop till en fastighet och den nuvarande röda
mangårdsbyggnaden blev huvudbyggnad.
Karaktärsbyggnaden i karolinerstil byggdes 1 929.
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Mellan 1 906 och 1 930 avverkades skogarna i Attsjö och
fraktades på den 8 km långa, smalspåriga järnvägen
ner till Kårestadåns utlopp i Årydsjön. Här vräktes timret
i sjön och flottarna förde timret över dammen och
petade det under bron här på Vitarörsvägen ut i
Årydsjön. Med roddbåt och flotte med ankarspel
fraktades timmerlänsen över hela sjön till sågen i Åryd.
Där förvandlades timret till trälådor som exporterades
över hela världen.

16

Unikt gravfält från järnåldern

Byn som försvann

Minnesmärke från nödåren

Under nödåren på slutet av 1 860-talet byggdes
Vitarörsvägen som ett nödhjälpsarbete. I bergväggen på
södra sidan av vägen vid Bjurbäckstorp finns en
minnesskrift inhuggen.

Mer än 1 000 år gammalt är det gravfält som finns här vid
Hemsets gård. Gravfältet syns som små kullar och består
av 3 delar varav 2 ligger kring mangårdsbyggnaderna.
Den tredje delen finns i sluttningen ner mot sjön.
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Drygt 1 00 m öster om backstugan, på södra sidan av
vägen, finns resterna av en skogskoja. Tydligt ser man
spisröset intill en stor jordfast sten.
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Grunderna till backstugan och jordkällaren ligger i den
branta sluttningen på vägens norra sida. I terrängen runt
backstugan kan man hitta ett 25-tal odlingsrösen.

