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Följer man E22 söderifrån kommer man först till
Tindered vars Restaurang & Café är vackert beläget vid sjön Ommen. Österut ligger Syrsans inre vik.
Vid Syrsans södra strand finns ett gammalt
kvarnstensbrott. Det är svårtillgängligt men väl värt
ett besök.
Längst in i viken ligger Helgenäs med sin hamn för
trävaror och cellulosaprodukter från det nu nedlagda Eds Bruk. Den gamla sädessilon har nu blivit
ett intressant Äventyrs-Fort.
Följ Syrsans norra strand och vik av den smala vägen mot Vråka. Avskilt i skogen ligger Lomstugan,
en av Sveriges minsta ryggåsstugor med torvtak,
uthus och smedja. Den är nu hembygdsgård.
Den ålderdomliga byn därnäst heter Nocketorp och
efter ytterligare några kilometer kommer Vråka som
är Kalmar läns största radby med många fornlämningar och intressanta anor. Nästa by till vänster är Hulta och snart är du åter ute på E22.
Far norr ut och vik av till höger mot Forsby med en
rik historia. På 1300-talet var ägaren Bo JonssonGrip.

Raggmunk och fläsk

TINDERED

Vinäs i Storsjön vid 1900-talets början
Vänd nu åter söderut och tag av mot Edsbruk och
Björka, där små slingrande vägar med omväxlande
natur tar dig till Härnum, en historisk by rik på fornlämningar. Norrut passerar du Bankestad som även
det ägdes av Bo Jonsson-Grip. Den slingrande vägen leder förbi Björka och Blidstena byar, båda med
mycket historik och fornlämningar.
Nu kan du välja att åka till Överum, tillbaka mot
Edsbruk eller Ukna och vidare mot Edsbruk. Sjön

RIBEA

0493-70040
www.tindered.nu

Helgenäs.
www.ribea.se

Syrsa Lax AB

Dennis Bil- och Allservice

Tel. 0493-40169 • Fax 0493-40065

Fort Helgenäs
Tel o fax: 0493-70670
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på höger sidan är Storsjön. På en udde ligger Vinäs
slott från 1400-talet och där bredvid ännu äldre husgrunder. Utmed vägen söderut finns ett högt berg.
Det är svårtillgängligt men med en fantastisk utsikt
över nejden.

DÄCKFÖRSÄLJNING
Tel. 0493-70039, 070-5155206

Helgenäs Cementvarufabrik
Betongvaror, allt i byggvaror
Tel. 0493-70363

I Eds Bruk har det funnits många olika verksamheter. Vid vattenfallet har man bevarat delar av järnbruket som drevs 1670 – 1899. Sulfitfabriken var i
gång fram till 1990-talet och i närheten har tillverkats tegel från 1400-talet fram till 1957.
Järnboden, kvarnen, hammarsmedjan, herrgård och
brukskontor har restaurerats efter bästa förmåga.
Vid badet i Storsjön börjar en liten vandringsled med
bord och bänkar för en kaffestund med utsikt mot
Bankestad och ett svalkande bad.

REMMERS PRODUKTER
Morötter och grönsaker mm.
Helgenäs 0493-70477

Vråka Redovisning HB
Tel. 0493-40183

Helgenäs Auktionshall

EDS BRUK HOLDING AB

Kommunens ledande auktionshall.
Tel 0493-10620 • Fax 0493-70601.
www.antonsaukioner.com

Industri och kultur
Tel. 0493-70160. Fax 0493-10330.
www.edsbruk.com

VRÅKA BYGG AB
Tel. 010-2671082

LS ALLSERVICE
Allmärkesverkstad & Däckservice
Tel. 0493-70087, -70080, -70402

Lomstugan

Infarten till bruksområdet

Straxt söder därom ligger Västra Eds Hembygdsgård som en gång varit prästgård men flyttats flera
gånger. Där finns nu ett intressant bygdemuseum.
Ytterligare ett litet stycke mot E22 ligger kyrkan och
ruinen av det gamla medeltida templet som är ett
av de äldsta i Tjustbygden och omnämnt på 1100-

talet. Utanför kyrkporten står en av socknens tre runstenar. Västra Eds kyrka invigdes 1863 och där finns
sanktuariet som är ett litet museum med föremål
från den gamla kyrkan. Bla finns ett mycket vackert
altarskåp från medeltiden och S:ta Katarina dopfunt
från 1200-talet i koret.

Hammarsmedjan vid gamla åfåran
och herrgården i bakgrunden
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