
Rusken Runt, 60 km

Sjön Rusken ligger mitt i Småland mellan Värnamo och Lammhult. Turen runt sjön är
mycket omväxlande och det är hård vägbana överallt. Man passerar urskog, kloster,
museer, naturreservat, badplatser och olika hantverkare.

Turen börjar på Turist Camp Långö-Tomteholm på sjöns östsida. Här finns bl.a. information
om sjön. Dessutom kan man hyra cyklar och kanadensare Övernattningsmöjligheter finns. 
Turen beskrivs medsols från turistcampen.

Vid Svensbygd har man vacker utsikt över sjön och de tre största öarna.
I Sandvik kan man göra en avstickare mot öster till Modahl Lanthandel som behållit sitt
gamla utseende, har funnits sedan 1898 och varit i samma familjs ägo sedan dess. Längtar
man efter ett dopp kan man cykla ner till Sandviks badplats.
Kalvsjön vid sjöns sydspets är en av Sveriges bästa put-and-take-sjöar med bra avstånd
mellan bryggorna. Längre fram längs turen ligger Ohs, därifrån utgår museijärnvägen
Ohsabanan. Under säsongen är järnvägskaféet öppet för en kaffepaus. I Ohs finns också
bruksmuseum och badplats.

Från Ohs lämnar man sjön och trampar en kortare slinga som passerar flera hantverkare som
gör bl.a. näverslöjd och smycken. I den vackra byn Sötåsa kan man se fina stengärdsgårdar runt
hagar och åkrar. En avstickare mot Gimmarp leder fram till den mycket välbevarade Moens
urskog, där man inte avverkat på 300 år. I närheten ligger den vackra Moens gård med anor
från 1600-talet.

Åter vid rutten runt sjön kommer man efter Ohs till Bohult, där man cyklar längs en stenmur
från 1800-talet, den är 2,5 m bred och 1 km lång. Här ser man prunkande blomsterprakt på
försommaren.

I Brunnstorpsboden kan man köpa textilt hantverk, t.ex. dukar, väskor och handstickat.
Längre fram kommer man till Hofgårdsprodukter, där hittar man produkter av lammskinn och ull.

Efter en lång sträcka ge-
nom landskapet når
man Nydala med sin klos-
terkyrka från 1266,
klosterträdgården samt 
ruiner av andra
byggnader. Längtar man 
efter förfriskningar
besöker man Café Nydala. 
Innan cykelturen är
slut passerar man Gåeryds 
naturreservat, en
bergsbrant med en rik flo-
ra samt Gåeryds badplats.
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