Sävsjö Häradsväg – en väg med sevärdheter
Kl.10.00 Ankomst Sävsjö. Kaffe och fralla i Eksjöhovgårds
värdshus. Det är inrymt i den gamla herrgårdsbyggnaden
Historisk beskrivning av ”patron G A Fagerberg” som haft stor
betydelse för samhällets utbyggnad under mitten av 1800-talet
och framåt.
Gården ”Ekesio” möter oss första gången i historien år 1287
och än i dag finns lämningar av ”slottet” från 1600-talet. Herrgårdsbyggnaden från 1805 byggdes när gården ägdes av ett bolag
som bedrev gruvdrift i trakten. Skogen på den stora gården
skulle förse bolaget med kol.
Kl.11.00 Visning av statarstugan, brandmuseum mm
Vi får inblick i statarens liv och levnadsvillkor under 1900-talets
början. Lantbruket med 130 kor, 20 par oxar, 10 hästar, 200
får, och 50 svin var med den tidens mått en stor besättning och
krävde mycket arbetskraft.
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Brandkår har funnits i de växande stationssamhället Sävsjö
sedan 1870-talet och här finns redskap samlade bl.a en
brandbil från 1928.
Kl.11.45 Avfärd österut till Vallsjö gamla kyrka för att sedan
följa häradsvägen genom byarna: Torset, Hallstenstorp för att så
småningom komma tillbaka till Sävsjö .
Kl.12.30 Lunch Eksjöhovgårds värdshus
Kl.14.00 Norra Ljunga kyrka. En 1100-talskyrka med målningar
av häradsmålaren Per Hörberg. Efter besöket i kyrkan åker vi
vidare mot Komstad och berättar om galgbacken och Per
Hörbergs minnessten som finns längs vägen.
Kl.15.00 Komstad. I hantverksbyn finns många byggnader och
platser med lång historia. Runstenar, tingshus, häkte, kvarnar,
sågar, smedja, kvarnstensfabrik, lanthandel samt mindre museum om skog och jordbruk. Området visar en by i Småland
där kvarnen var ett centrum på 1900-talets början. Lanthandeln
har inredning och varor kvar sedan handlaren lämnade affären
1975. Här kan du handla hantverk, lokalproducerad honung,
mm. I vår guidade tur får man en god inblick i historien och om
människor som varit verksamma genom tiderna i Komstad.
Kvarnen har fungerande generator från likströmstiden och
ramsågen drivs med vattenhjul som förr i tiden.
Kl.16.00 Kaffe och småländsk ostkaka serveras i trädgården i en
naturskön miljö. Det finn även möjlighet att sitta i ramsågen och
dricka kaffe.
Ca Kl 16.30 Hemfärd
Bokning sker på mail info@komstadkvarn.se eller kontakta oss
på telefon nr: 0725240450 Minsta antal: 20 personer.
Välkomna till några av Sävsjös pärlor
Anna-Karin & Olof Rostedt Komstad kvarn
www.komstadkvarn.se
Med reservation för ändringar i programmet.
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