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H42 VISSEFJÄRDA 

Områdesnamn: RIK H42 Vissefjärda 
Områdeskod: 86202042 
Kommun: Emmaboda 
Länsstyrelsens förslag: Området minskas något så att det tydligare framgår att det är 
Vissefjärda kyrkomiljö tillsammans de övriga kulturmiljöer som utvecklats kring den gamla 
landsvägen och kring Lyckebyån/Kyrksjön som är det centrala i riksintresset. 

Motivering: 

Kommunikationsmiljö och sockencentrum i Smålands inland som uppstått där landsvägar och 
vattenvägar strålar samman. Ett nära samband med Lyckebyåns vattensystem har präglat 
utvecklingen här från förhistoriskt tid till 1900-talet. 

Uttryck för riksintresset: 

Landsvägen från slutet av 1600-talet tydligt belägen på åsen samt dess nära samband med 
närliggande förhistoriska boplatser liksom med Kyrksjön och Lyckebyån. 
Vissefjärda samlade sockencentrum och kyrkomiljöer med kyrka från 1700-talet, kyrkstallar och 
sockenmagasin från 1800-talet, strategiskt belägen vid korsning mellan lands- och vattenväg. 
Bostadshus och småindustrier från flera tidsepoker i Klättorps by väl samlad utmed landsvägen. 
Bebyggelsen är vanligtvis i 1-1½ plan i form av enkelstugor, parstugor och salsbyggnader, 
rödmålade eller målade i ljusa färger. 
Kyrkeby gård och kringliggande miljö med mangårdsbyggnad från 1850, ett stort antal 
ekonomibyggnader och arbetarbostäder samt en särskilt anlagd trädgård och engelsk park. 
Kyrkeby bränneri med sin tydliga koppling till den närliggande Lyckebyån. 
Hävdade madmarker utmed Lyckebyån. 

Länsstyrelsen 
Kalmar län 
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Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Kulturmiljöerna i området har utvecklats kring  Lyckebyån  och den gamla landsvägen från 
Karlkrona mot Stockholm (Kungsvägen), vilken här löper på en ås utmed ån.  
I områdets centrala delar, där vägar korsar ån, finns  Vissefjärda kyrka  och kyrkomiljö. Kyrkan  
ligger på en udde där Lyckebyån mynnar ut i Kyrksjön. Enligt en gammal tradition skall det 
medeltida fästet Wesaborg ha legat här. Borgen revs under 1200-talet och av dess sten uppfördes 
en äldre kyrka som stod på denna plats fram till 1773 då den nuvarande och betydligt större  
kyrkan togs i bruk.  
De öppna kärrmarkerna utmed Lyckebyån har traditionellt varit viktiga som slåttermarker för 

bygden. På storskifteskarta och laga skiftes karta över Kyrkeby från början av 1800-talet framgår 
att dessa marker då brukades som mader. I norra delen av området fanns enligt de äldre kartorna 
vid denna tid en hälsobrunn på markerna nära ån. 
Odlingslandskapet vid Kyrkeby är uppmärksammat i länets regionala bevarandeprogram för 

odlingslandskapet. Den gamla landsvägen, Kungsvägen, är en av de äldsta dokumenterade 
vägarna i länet och även uppmärksammad i länets åtgärdsprogram för värdefulla vägmiljöer. 

Fornlämningar 
Vägen på östra sidan av ån och Kyrksjön löper på en naturlig ås. Denna höjdsträcka har troligen 
varit av stor betydelse som transportled och kanske även för bosättningar under lång tid. Utmed 
denna gamla vägsträcka har man på flera platser påträffat spår som tyder på att här funnits 
förhistoriska boplatser. 

Kyrkan och kyrkomiljön 

Kyrkan ligger även där man kan förmoda att det tidigt funnits ett vadställe av betydelse för att ta 
sig över Lyckebyån. Till kyrkomiljön hör de säregna kyrkstallarna som ligger nära kyrkan men 
på östra sidan av ån. Tidigare gick landsvägen förbi stallarna och över en bro till kyrkan. Denna 
landsvägsbro är borta sedan länge och är idag ersatt av en enkel promenadbro i trä. 
Kyrkstallarna i Vissefjärda är en av de största och bäst bevarade miljöerna av detta slag i 
Småland. De är uppförda 1854 och har plats för närmare 250 hästar.  Stallarna, som idag används 
som hembygdsmuseum och samlingslokaler, är unikt samlade kring ett kvadratiskt torg genom 
vilket tidigare landsvägen passerade. 

Landsvägen 
Genom området och utmed Kyrksjön och Lyckebyåns östra strand löper den gamla landsvägen, 
även kallad Kungsvägen då detta under lång tid var den viktiga vägen från Karlskrona till 
Stockholm. En milsten från 1737 står vid landsvägen i Klättorp, vilken visar på vägens 
långvariga betydelse. Denna vägsträckning har senare flyttats österut och motsvaras idag av 
riksväg 28.  



 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
  

   
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

Klättorp 
Klättorps by, som är omtalad redan under medeltiden, är karakteristiskt orienterad på åsen och 
utmed landsvägen. I samband med laga skifte 1837 delades byn i två delar, med bebyggelsen 
samlad i norra och södra delen samt med odlade marker och ängsmarker liggande kring denna. 
Under 1800-talet utvecklades bebyggelsen i samband med att ett stort antal hantverkare sökte sig 
till detta strategiska läge utmed landsvägen. Det har inneburit att det i Klättorp idag finns en väl 
samlad bebyggelse tillkommen under lång tid, vilket visar på vägens och bygdens långvariga 
betydelse. Ortens hantverkstradition fick på 1920-talet en efterföljare i den lilla ”Klättorps 
möbelfabrik”. Det är en av få möbel- eller snickerifabriker med bevarad äldre maskinutrustning i 
Kalmar län. 
Fabriken har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull i länets regionala industriinventering. 
I södra delen av Klättorp vid sidan av landsvägen ligger den större herrgården Udden. 
Huvudbyggnaden är ett stort trähus i två våningar från 1803. Ett äldre magasin står i närheten. På 
en plats längst ut på en udde i Kyrksjön som kallas "Garpudd", har enligt traditionen ett slag mot 
tyskar (garpar) en gång stått. 

Kyrkeby 
Vid den gamla landsvägen i områdets norra del ligger  Kyrkeby  som fram till 1870 var delat på  
två gårdar, Norra och Södra Kyrkeby. Detta  år slogs de båda  gårdarna samman och bildade en 
större  gård av herrgårdskaraktär. I Kyrkeby finns en stor påkostad mangårdsbyggnad från 1850-
talet, där den dubbla glasverandan ger byggnaden sin särskilda karaktär. Den flankeras av två  
flygelbyggnader, varav en är bostad och den andra stall.  Inom gården finns även en ovanligt stor  
ladugårdsbyggnad i sten samt ett antal andra  ekonomibyggnader varav en del ligger i anslutning  
till gårdens bränneri. Till gården hör  även flera  arbetarbostäder samt en trädgård och en engelsk 
park som till största delen har kvar sina ursprungliga utföranden.  
1771 fick Kyrkeby tillstånd av kungen att starta en brännvinstillverkning vid Lyckebyån. 
Tillståndet gavs i samband med kungens besök detta år, vilket finns befäst med en minnessten 
som är inmurad i en stenmur vid landsvägen. Under 200 år fram kom brännvinsbränningen att 
utgöra en betydande del av verksamheten i Kyrkeby vid sidan av jordbruket. Den första 
bränningen ägde rum i en liten ryggåsstuga nere vid ån. Vid mitten av 1800-talet flyttade dock 
tillverkningen till betydligt större byggnader högre upp på sluttningen och en mer industriell 
produktion påbörjades. Bränningen i Kyrkeby upphörde 1971 då samtliga tillstånd för landets 
småbrännerier drogs in. Ett undantag gjordes dock den 29 oktober 2005 då bränneriet startade 
upp igen för en dag, för att demonstrera att den välbevarade utrustningen ännu var fullt 
funktionsduglig. 
Kyrkeby bränneri är, tillsammans med den tillhörande gården och parkanläggning, unikt i sitt 
slag och skyddad som byggnadsminne. Här finns ett komplett gårdsbränneri från 1800- och 
1900-talen med sina rötter i 1700-talet. 



 

 
 

 
 
  

Referenser: 

Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra  Småland. Meddelanden från Kalmar läns 
Hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum, årgång 94. 2011.  

Emmaboda kommuns industriarv. Kalmar läns museum. Rapport 2008.  
Hofrén, Manne: Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning på  

Kalmar läns herrgårdar 1650-1850. S tockholm 1937.  
Johansson, S; Längs Kungsvägen. Ur Dackebygd 1995 
Kulturminnesvård. Program för Emmaboda kommun I. Emmaboda kommun 1986. 
Odlingslandskapet i Kalmar län –  bevarandeprogram. Emmaboda kommun. Länsstyrelsen 
Kalmar län. Meddelande  1995:18.  
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.  
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 

Kalmar län. Meddelande  2009:13.  
Vägen som kulturarv. Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. 

Vägverket. 1999. 



 

 

 

 
 

  

Karta: 

Riksintressets utbredning: Området väster om riksväg 28 från Kyrkeby i norr till Klättorp och 
Udden i söder samt i väster till den västra stranden av Lyckebyån och Kyrksjön inklusive 
Vissefjärda kyrka. 



 

 

 

  
 

 

 
  

 

  
  

  

H43 LINNEFORS  

Områdesnamn: RIK H43 Linnefors  
Områdeskod: 86202043  
Kommun: Emmaboda 

Motivering:  

En av de tidiga bruksmiljöerna kring Lyckebyån som uppstod och utvecklades under 1700-talet 
fram till tidigt 1900-tal. 

Uttryck  för riksintresset:  

Den samlade kulturmiljön från 1700-talet och framåt med lämningar från Linnefors gamla 
järnbruk vid och kring Linneforsån med dammar, stensatta åfåror, grunder efter masugn, smedja 
och flera hammare samt den stora mängd slagg som finns spridd inom hela området. 
Den samlade herrgårdsmiljön med en tydlig koppling till bruket med mangårdsbyggnad från 
1730-talet i karolinerstil, flygelbyggnad, stallbyggnad samt den tillhörande stationen. 
Den gamla vägen förbi Linnefors med kringliggande miljöer och stenvalvsbro. 



 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

  
 

 
 

  

 

   
 

 
 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Området utgörs av miljöerna kring Linneforsåns (även kallad Hovgårdsströmmen) övre delar 
nära Törn mellan denna sjö och Lyckebyån. Ån har nyttjats som en viktig kraftkälla under lång 
tid. Tidigt fanns här en skvaltkvarn vilken nyttjades av de byarna Hovgård och Skäppebo som 
låg på var sin sida om ån. 

Linnefors järnbruk 
På 1730-talet anlades ett järnbruk på Hovgårds ägor av en patron G Schröder som även var ägare 
till Lessebo Järnbruk. Han gav det nya bruket namnet Linnefors. I samband med det flyttades 
den kvarnverksamhet som legat på samma plats 300 meter längre nedströms. I anslutning till 
kvarnarna anlades även en damm. Kvarnverksamheten på denna plats var i bruk in på 1900-talet. 
Brukets råvaror utgjordes främst av den myr- och sjömalm som var så rikligt förekommande i de 
kringliggande bygdernas sjöar, vattendrag och kärrmarker. Av stor betydelse för brukets 
verksamhet var även att det fanns tillgång till stora skogar i närheten, då det krävdes mycket 
bränsle för att driva den energikrävande masugnen. 
För brukets verksamhet gjordes regleringar av vattendraget. En damm anlades i den västra delen 
nära intaget från sjön, och från den ledde sedan tre åfåror. Bruket växte snabbt och kom med 
tiden kom ett stort antal olika byggnader med verksamheter kopplade till bruket att byggas vid de 
olika åfårorna. Här har funnits masugn, stångjärnshammare, kopparhammare, kniphammare, 
spikhammare och smedja. Vidare fanns här även en såg. Järnbruket, som hade sin största 

verksamhet kring sekelskiftet 1800, upphörde kring 1860. 
Efter att bruket upphörde fortsatte man att utnyttja vattendraget som kraftkälla för att driva ett 
antal mjölkvarnar på samma plats. På en karta över Linnefors från 1860 syns de kvarnar som låg 
på platsen för järnbruket närmast sjön och de kvarnar som låg längre nedströms samt även den 
gamla masugnen. Kvarnarna fanns kvar fram till 1960-talet då de revs. 

Linnefors bruksherrgård 
I samband med att järnbrukets etablerades på 1730-talet byggdes även den till bruket hörande 
mangårdsbyggnaden i karolinerstil. Med sitt höga valmade tak är den karakteristisk för denna 
byggnadsstil. Denna samlade herrgårdsmiljö är väl representativ för sin tidsepok, trots att en av 
flygelbyggnader fick rivas under 1970-talet på grund av bristande underhåll. Den andra 
flygelbyggnaden, vars äldsta delar är från 1730-talet, har senare byggt till och är idag större än 
själva mangårdsbyggnaden. Den tillhörande före detta stallbyggnaden med vällingklocka som 
även den är från samma tid. 

Station och vägmiljö 
Vägen genom Linnefors utgör en del av den vackra vägen runt sjön Törn och fortsätter härifrån 
söderut ner till kyrkan i Vissefjärda. Denna väg har en stor kulturhistorisk betydelse och är 
utpekad som en av länets vackraste och kulturhistoriskt mer betydande vägar i det regionala 



 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  

bevarandeprogrammet för värdefulla vägmiljöer. Över vattendraget finns en gammal 
stenvalvsbro som vittnar om vägens långvariga historiska betydelse. Norr om bäcken delar sig 
vägen och i detta vägskäl finns en byggnad som tidigare varit lanthandel samt en vägskylt av 
äldre modell. 
1874 invigdes järnvägen från Karlskrona till Växjö via Emmaboda. Då järnvägen kom att gå 
över Hovgårds marker var ägaren till gården mån om att ha en egen station på sina ägor. Den 
station som då byggdes kom att heta Linnefors, vilken idag utgör idag en del av Linnefors 
samlade herrgårdsmiljö. 

Referenser:  
Emmaboda kommuns industriarv. Kalmar läns museum. Rapport 2008.  
Hofrén, Manne: Herrgårdar och boställen. En översikt över byggnadskultur och heminredning på 

Kalmar läns herrgårdar 1650-1850. Stockholm 1937. 
Johansson, John (red); Törn en sjö i Småland. Långasjö och Vissefjärda hembygdsföreningar. 
Emmaboda 1981.  
Kulturminnesvård. Program för Emmaboda kommun I. Emmaboda kommun 1986.  
Larsson, L-O; Från blästbruk till bruksdöd. Småländsk järnhantering under 1000 år. 

Jernkontorets bergshistoriska skriftserie Nr 35. Jönköping 2000.  
Odlingslandskapet i Kalmar län –  bevarandeprogram. Emmaboda kommun. Länsstyrelsen 
Kalmar län. Meddelande  1995:18.  
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län.  Meddelande 2012:07.  
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 

Kalmar län. Meddelande  2009:13.  
Vägen som kulturarv. Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. 

Vägverket. 1999. 



 

 

Karta: 

 Riksintressets utbredning: Miljöerna närmast utmed Linneforsån från inflödet i sjön Törn i 

väster till mynningen i Lyckebyån i öster. 



 
 

  

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
   

  

H44 Bökevara 

Områdesnamn: RIK H44 Bökevara  
Områdeskod: 86203044  
Kommun: Emmaboda 
Motivering:  

En för det småländska höglandets södra delar karakteristisk bymiljö i tydligt lidläge med gårdar 
från 1800- och 1900-talen, vilka till stor del är grupperade utmed vägarna. Tydlig indelning av 
odlingslandskapet med odlad mark på höjderna och med betes- och slåttermarker på 
sluttningarna. 

Uttryck för riksintresset  

Gårdar orienterade utmed vägen och till stor del samlade i en bykärna från 1800-talet. 
Variationsrik bybebyggelse med enkel- och parstugor, salsbyggnader, vanligtvis i rödmålade  
eller ljusa färger samt ekonomibyggnader från 1800- och 1900-talet.  
Stenmurar, odlingsrösen, ängslador och hamlade träd som tillsammans visar på  
odlingslandskapets funktion och utbredning  fram till början av 1900-talet.  

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
Böckevara är en by som ligger på ett så kallat lidläge på sluttningen till det Sydsvenska 
Höglandets södra del. Byn ligger ungefär på 200 meter över havet. Då området därmed även 
ligger över högsta kustlinjen betyder det att de finare och mer mineralrika jordarna ligger kvar 
uppe på höjderna. Till skillnad från dalgångsbygder där uppdelningen till en början var likartad, 
har höglandsbyarna aldrig övergivit sin odling på höjderna till förmån för de bördigare och med 
tiden allt mer dränerade markerna nere i dalarna. 
Bökevara nämns första gången i skriftliga källor 1476. Vid denna tid och långt fram i tiden 
utgjorde boskapsskötsel troligen den främsta näringen i byn. Vid början av 1800-talet hade dock 
jordbruket fått en ökad betydelse för byn. Den samlade ängsmarken var vid denna tid ungefär 
sex gånger så stor som åkermarken, vilket visar att djurhållningen ännu var av stor betydelse. 

Bökevara by 
Under 1800-talet genomfördes flera skiftesreformer i Bökevara. Till skillnad från byar på låg-
och slättlandet var det svårare här att hitta samlad mark till gårdarna bortanför bytomten. 
Utmärkande för höglandsbyarna är därför att gårdarna där i större utsträckning kom att ligga 
kvar på den gamla bytomten. I Bökevara har dock några gårdar flyttat ut men den gamla 
bykärnan med sin väl samlade bebyggelse orienterad utmed vägarna är ännu tydlig. 



 

 
  

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

Bebyggelsen 
Bebyggelsen i byn är traditionell där många av bostadshusen är salsbyggnader med rödmålad 
locklistpanel. Flera av ekonomibyggnaderna är äldre, byggda i skiftesverk eller träpanel och 
vanligtvis också rödmålade. Läget på den branta sluttningen har gjort att husen byggts på höga 
stengrunder. Senare gjorda tillbyggnader har anpassats till den äldre bebyggelsens utformning. 

Odlingslandskapet 
Bökevara by visar tydligt hur de brukade markerna vanligtvis är orienterade i dessa 
höglandsbygder. Markerna högst upp på höjden är bördiga och lättbrukade och nyttjas därför 

främst som åkermark. Dessa marker brukar vara mycket steniga och tidigare har här funnits 
mycket rösen med odlingssten men de har nu i de flesta fall transporterats bort. Längre ner på 
sluttningen ligger själva byn på ett skyddat och väldränerat läge där den inte tar upp så mycket 
plats av åkermarken. Kring byn finns mindre trädgårdar och kalvhagar. Markerna utanför 
gårdarna har tidigare till stor del varit ängsmark, möjligen lövängar. Här finns ännu ett stort antal 
träd med hamlingsspår men även träd med pågående hamling. Bortom dessa ängsmarker fanns 
den betade utmarken. Idag är det främst öppna och i många fall tidigare odlade marker närmare 
byn som brukas som betesmark. 
Längs ner på sluttningen rinner Bjurbäcken, ett mindre vattendrag där byn tidigare haft en kvarn. 
Markerna kring bäcken är fuktiga och naturligt gödslade genom de mineraler som vattnet för 

med sig. Dessa fuktiga marker har varit viktiga som slåttermarker under långa tider. Ännu på 
1940-talet fanns ett stort antal ängslador kring det fuktiga området vid Bjurbäcken. Ett par av 
byns ängslador finns kvar i den sydöstra delen av området. 

Väg och festplats 
Tidigare gick den gamla landsvägen till Algutsboda kyrka genom Bökevara. Vägskälet vid vägen 
norrut mot Eriksmåla har länge varit en naturlig samlingsplats för bygden. I anslutning till detta 
vägskäl ligger också Rävkullens bygdegård och festplats. 

Referenser: 

Bökevaras historia. Ur Algutsboda sockenbok del VI. Emmaboda 1984.  
Kulturminnesvård. Program för Emmaboda kommun I. Emmaboda kommun 1986.  
Odlingslandskapet i Kalmar län –  Bevarandeprogram. Emmaboda kommun. Länsstyrelsen 
Kalmar län informerar. Meddelande 1995:18.  
Regionala byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.  
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 
Kalmar län. Meddelande  2009:13.  
Riksintressen i odlingslandskapet. En fallstudie av kulturvärden i Skäggenäs, Bökevara  och 

Mossebo. Länsstyrelsen Kalmar län informerar. Meddelande 2003:05  
Ängslador/Madhus. Rapport från inventering 1994/95. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande  

1995:15.   



 

 

 
 

  

Karta: 

  Riksintressets utbredning: Bökevara bys traditionella inägor och delar av utmark mellan 
Bjurbäcken i väster och gränsen mot byarna Anemåla, Persmåla och Högahult i öster. 



 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 

 

H45 ERIKSMÅLA  

Områdesnamn: RIK H45 Eriksmåla  
Områdeskod: 86203045  
Kommun: Emmaboda 

Motivering: 

Kommunikationsmiljö. Vägmiljö längs landsvägen mellan Karlskrona och Stockholm med en 
knutpunkt från slutet av 1600-talet samt en marknadsplats med återkommande marknader från 
slutet av 1700-talet till nutid. 

Uttryck för riksintresset: 

Landsvägen från slutet av 1600-talet genom Eriksmåla med en bebyggelse tydligt orienterad 
utmed den. 
Det gamla vägskälet, med det tidigare  gästgiveriet från slutet av 1700-talet.   
Marknadsplatsen i Eriksmåla med en lång rad av sammanbyggda marknadsbodar i trä. 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 
1680 fick Karlskrona sina stadsrättigheter. Att på detta sätt anlägga en viktig marin militärbas 
och handelsstad i det från Danmark då nyligen erövrade Blekinge, var ett viktigt steg för den 
svenska centralmakten att knyta detta landskap närmare Sverige. Som ett led i denna etablering 
upprättades även en fast förbindelseled för vagntransporter över land från Stockholm ner till 
Karlskrona. Genom Småland kom vägen att följa Lyckebyåns dalgång och då den ledde till den 
kungliga huvudstaden fick den snart namnet Kungsvägen. 
Denna gamla Kungsväg från Karlskrona genom Kalmar län är utpekad som en av länets 
historiskt mest betydelsefulla vägar i länets bevarandeprogram för värdefulla vägmiljöer. 

Eriksmåla 
Kungsvägen drogs från Karlskrona norrut förbi Vissefjärda, Emmebo och Eriksmåla som 
tidigare hörde till Kronobergs län. Denna vägsträckning har senare flyttats något österut i 
Eriksmåla och motsvaras idag av riksväg 28. 
I Eriksmåla strålade flera vägar samman med Kungsvägen bland annat från Lessebo bruk i väster 
och från Skruv i sydväst. Här anlades därför tidigt ett gästgiveri, vilken bland annat syns på en 
vägkarta över Kronobergs län från 1780-talet. 



 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

Eriksmåla marknad 
Då detta vägskäl blev en naturlig mötesplats utvecklades här med tiden en återkommande 
marknad på ett angränsande fält. Eftersom handel inte fick bedrivas utanför städerna var man 
tvungen att ha Kungens tillstånd för att hålla marknad. På 1770-talet beslutade den lokala 
sockenstämman att söka tillstånd om att hålla marknad i Eriksmåla två gånger om året. Sedan 
dess har det varit regelbundet återkommande marknad i Eriksmåla, vilken med tiden fått en stor 
betydelse för den kringliggande bygden. Fasta marknadsstånd i form av långa rader av 
träbyggnader har tillkommit, vilka året om upplyser alla förbipasserande om Eriksmålas 
betydelse som marknadsplats. 
När den nya vägen mellan Växjö och Kalmar drogs förbi Eriksmåla på 1930-talet togs en del av 
själva marknadsplatsen i anspråk för vägbygget. Men även om marknaden har minskat en del i 
utbredning och omfång hålls här traditionsenligt en vårmarknad i juni och en höstmarknad i 
september varje år. 

Referenser: 

Eriksmåla marknad. Ur  Algutsboda sockenbok. Del II. Växjö 1970.  
Kulturminnesvård. Program för Emmaboda kommun I. Emmaboda kommun 1986.  
Regionala  byggnadsmönster i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. Meddelande 2012:07.  
Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskapet i Kalmar län. Länsstyrelsen 

Kalmar län. Meddelande  2009:13.  
Vägen som kulturarv. Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län. 

Vägverket. 1999.  



 

 

Karta: 

 Riksintressets utbredning: Miljöerna med marknadsplatsen och bebyggelsen närmast kring den 
gamla landsvägen genom Eriksmåla samhälle. 
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