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H54 ALSTERÅNS NEDRE DALGÅNG 

Områdesnamn: RIK H54 Alsteråns nedre dalgång  
Områdeskod: 86103054  
Kommun: Mönsterås 

Motivering: 

Alsteråns nedre dalgång och mynning, där landvägar mött vattenvägar, präglas av 
kommunikationsmiljöer som utvecklats från medeltid till 1900-tal. En mångfald med väl 
sammanhållna kulturmiljöer som medeltida fornlämningar, herrgårdslandskap och bymiljöer 
samt en av Smålandskustens äldsta köpingar visar tillsammans på åns betydelse för 

utvecklingen på platsen. 

Uttryck för riksintresset: 

Fornlämningsmiljö med medeltida borgruin och dess tydliga samband med Alsteråns mynning 
och Strömsrums gård. 
Landsvägen, känd sedan medeltiden, och dess passage över Alsterån samt slingrande grusvägar 
kring Strömsrum. 

Strömsrums herrgårdsmiljö med en av landets största herrgårdsbyggnader i trä från 1700-talet 
med timrade ekonomibyggnader och engelsk park. 
Odlingslandskapet kring Strömsrum med agrara lämningar från 1700-och 1800-tal samt rikligt 
med ekar, alléer, stora brukade marker och andra för herrgårdslandskapet utmärkande drag. 
Kvarnmiljöer från 1800-talet utmed Alsterån i Ålem och Torsrum. 
Den samlade kyrkbyn i Ålem med skolhus från 1820-talet. 
Pataholms köping vid Alsteråns mynning. Den täta trähusbebyggelsen präglas av köpmans-, 
handels- och skeppargårdar, vanligtvis i 1- 1½ plan, rödmålade eller i ljusa färger. 



 

 

  
 

   

 

  

 

 
 

 

  
 

 
   

 
  

 

 
  

 

 
 

 

   
 

 

 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 

Alsterån, som utgör ett av Kalmar läns större vattendrag har sina källflöden c:a 120 km längre 
upp på det småländska höglandet. Därifrån rinner ån huvudsakligen genom ett skogslandskap 
men närmare kusten är bygderna kring ån mer öppna då de här i högre grad utnyttjats för slåtter 
och odling. C:a 5 km före utloppet i Kalmarsund korsar den gamla landsvägen från Kalmar 
(den så kallade Strandavägen) ån. Kring denna naturliga mötesplats har fler betydande 
kulturmiljöer utvecklats. Här har även dessa viktiga vägar mötts som gick utmed kusten och 
som vek av från denna och följden Högsbyåsen in i landet, den så kallade Kungsvägen. 
Vägarna kring Alsterån och Strömsrums gods är utpekade som särskilt bevarandevärda i ett av 
länsstyrelsen framtaget bevarandeprogram för länets vägmiljöer. 
Alsterån med sina kringliggande kulturmiljöer är utpekad som en av landets mest värdefulla  
vattendrag. Främst har åns betydelse som kommunikationsled lyfts fram.  
I området passerar den gamla landsvägen utmed kusten, den så kallade Strandavägen, som är en 
av länets historiskt sett mest betydelsefulla vägar. 

Strömsrum 

Strömsrums gård ligger strategiskt placerad vid Alsterån några kilometer upp från dess 
mynning. Det är ett stort godskomplex med anor från medeltiden. Nära åns mynning finns 
lämningar som troligen hör till den borg som låg här under medeltiden. Strömsrum finns 
omnämnd första gången 1312 och i mitten på 1500-talet nämns ett bygge på ”Castele holmen”. 
På en karta från 1689 nämns ”Kastlekullen” vid ån men även den tidigare omtalade bebyggnda 
holmen i ån nu kallad ”Kastleholmen”. Det strategiska läget nära ån tyder på att den 
kontrollerade den viktiga trafiken på ån in i landet. Under 1500-talet kom Strömsrums gods och 
de betydelsefulla markerna vid Alsteråns mynning att bli kungens privata egendom. 
Den nuvarande huvudbyggnaden tillkom på 1760-talet och utgör idag ett av landets finaste 
exempel på herrgårdsbyggnad i trä från denna tid. Ett stort antal ekonomibyggnader från skilda 
tidsepoker ligger samlade kring gården. De utgör bland annat trädgårdsmästarbostad, 
arbetarbostäder samt flera magasin och ladugårdar. Dessutom finns här en engelsk park. 
Markerna kring gården och ån har varit odlade under lång tid, vilket lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen och hamlade träd ännu vittnar om. Området är utpekat i Naturvårdsverkets 
nationella bevarandeplan för odlingslandskapet då det formrika odlingslandskapet med sina 
naturbetesmarker, ekhagar och havsstrandängar ses som särskilt värdefulla. Större delen av det 
odlingslandskap som ligger kring Alsteråns nedre lopp finns även med i länets 
bevarandeprogram för odlingslandskapet. 
Vägen genom Strömsrum sköts som traditionell grusväg och kantas av stenmurar samt en 2 km 
lång allé som bland annat innehåller flera grova ekar. 

 Ålems kyrkby 

Ålems kyrka har sedan medeltiden legat där vägarna från inlandet och från Kalmar korsade 
Alsterån. Denna plats vid ån var av betydelse redan under medeltiden då här fanns en kvarn. 
Lämningar efter den gamla bykvarnen finns kvar liksom en stenvalvsbro på platsen för 



  
  

 
 

 
 

 

  

 

 
  

Strandavägens gamla sträckning över Alsterån. Något längre norrut finns en äldre kvarnmiljö 

kvar i Torsrum.  
Både kyrkan och kyrkbyn finns omtalade i handlingar från 1300-talet men mötesplatsen vid ån 
har troligen varit av stor betydelse redan under förhistorisk tid. Kyrkbyn var från början en 
klungby belägen på en kulle vid Ristomta. Med tiden har det utvecklats till ett samhälle 
orienterat kring kyrkan. I Ålem anlade ägaren till det närbelägna Strömsrums gods Johan Skytte 
år 1637 det som kom att bli landets första barnskola på landsbygden. Några år därefter 
upprättades även den första skolbyggnaden där. 1822 ersattes denna med en ny ännu befintlig 
byggnad. Skytteanska skolan, som är en av landets äldsta bevarade skolbyggnader på 
landsbygden, är idag skyddat som byggnadsminne. 

Pataholm 

Under medeltiden fanns en handelsplats nära Alsterån som benämndes Pata. Det låg troligen 
nära den plats där det idag finns lämningar efter grunder från vad som anses ha varit det 
medeltida Pata kapell. Gustav Vasa beslutade dock att denna handelsplats skulle vara en 
lydköping under Kalmar, vilket betydde att endast stadens borgare fick bedriva handel där. De 
lokala handlarna protesterade dock mot detta system, men myndigheterna försvarade det med 
att en fri handel i köpingarna skulle vara ett hot mot stadens skatteintäkter. 
Troligen flyttades handelsplatsen till den holme där Pataholms köping  idag  ligger efter 
Kalmarkriget i början av 1600-talet. Den främsta orsaken var troligen att den pågående  
landhöjningen inneburit att det blev svårare att sjövägen tas  sig fram till denna. På en karta från 
1689 benämns holmen för ”Pateholm” med underskriften ”Lasteplats”. Från fastlandet ledde då  
en brygga ut till holmen och på dess östra sida syns en lång rad med flera tätt stående bodar. På 
denna kuperade holme i Kalmarsund och utmed vägen som ledde ut dit utvecklades därefter 
under de kommande  århundradena  en tät bebyggelsemiljö präglad av köpmans-, handels- och 
skeppargårdar som ännu vittnar om köpingens storhetstid under slutet av 1800-talet.  
Efter att kalmarbornas  rätt till att ensamma bedriva handel i Pataholm upphörde vid mitten av 
1800-talet, kom köpingen att uppleva sin stora blomstringstid. Den bebyggelse som man idag  
möter i Pataholm har kvar mycket av den karaktär  som den hade vid denna tid. Köpmans-
gårdarna  ligger samlade intill det kullerstensbelagda torget och på  gårdarnas baksidor har man 
en direktförbindelse ner till vattnet i Kalmarsund. Med tiden utvecklades även en betydande  
varvsindustri i köpingen.  
Ett flertal magasin som tidigare funnit vid vattnet  har med tiden försvunnit, dock ligger ännu 
två äldre bodar med gaveln mot vattnet i köpingens östra del. Trävaruhandel, färgeri och 
garveriverksamhet var verksamheter som hade en stor betydelse för köpingens utveckling. En 
omfattande handel gjorde det möjligt för de lokala  handlarna  att bygga egna påkostade bostads-
hus och handelsgårdar. I  den Hullgrenska  gården som är uppförd på 1800-talets mitt finns 
bland annat dekorativa målningar och där är även en tidigare handelsbod inrymd. Bredvid 
denna ligger den Harbergska handelsgården där det under en tid bedrevs bad- och kurortsverk-
samhet. Hullgrenska och Harbergska handelsgårdarna är skyddade som byggnadsminnen.  
När andra liknande köpingar utmed kusten som Mönsterås och Gamleby med tiden utvecklades 
till egna tätorter har Pataholm kommit att bevara sin prägel av kustnära handelsplats. I Sveriges 
Nationalatlas utpekas också Pataholm som särskilt utmärkande för Kalmarkusten med sin rad 
av hamnplatser av medeltida ursprung. 
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Karta H54: 

Riksintressets utbredning: Området närmast kring Alsterån från Ålems kyrkby i norr till 
Pataholms köping i söder. 



 
 

  

 

 

  
   

 
 

 

    
 

  

H56 MÖNSTERÅS 

Områdesnamn: RIK H56 Mönsterås  
Områdeskod: 866101056  
Kommun: Mönsterås 

Motivering: 

Köping med småstadskaraktär som i nära samband med vattnet utvecklats på en ås, något som 
sedan 1700-talet präglar både bebyggelse, gator och tomtstrukturer. 

Uttryck för riksintresset: 

Storgatan som sedan medeltiden följer en rullstensås med branta tvärgator och utblickar mot 
hamnen och havet.  
Långsmala tomter utmed Storgatan och Sjögatan. 
Bebyggelse och trädgårdar i samma läge sedan tidigt 1800-tal.  
Puts- och trähusbebyggelse utmed Stor- och Sjögatan målade i ljusa färger och med 1½ till 2½ 
våningars höjd. 



 

 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 

Mönsterås utgör en av de för Smålandskusten karakteristiska handelsplatser av medeltida 
ursprung som uppstått där vägar från land mötte Östersjökusten. Orten har med tiden utvecklats 
till en betydande köping för att idag vara centralort i en egen kommun. 
Mönsterås har utvecklats på en plats där landsvägen från inlandet som följde rullstensåsen mötte 
kusten vid en skyddad vik av Kalmarsund. Denna ås, som gett Mönsterås dess namn, kommer 
från nordväst och fortsätter genom köpingen vidare ut i Kalmarsund via Oknö. 

Mönsterås omtalas första gången 1326 och troligtvis har det funnits bebyggelse här åtminstone 
sedan början av 1300-talet. Från början var detta främst en marknadsplats som hade uppstått där 
vägar från inlandet mötte kustens vägar och där det även fanns en naturlig hamn. De 
handelsbodar som fanns här under medeltiden var därför lokaliserade både utmed landsvägen på 
åsen och nere vid sjökanten. 

Medeltid till 1700 

Marken på och kring åsen i dagens Mönsterås hörde under slutet av 1300-talet och fram till 
1500-talet till Vadstena kloster och klostergården i Åsevad. Det är troligt att en betydande 
handelsverksamhet pågick på platsen redan då. 1505 härjades och brändes dock Mönsterås efter 
att ha hamnat i striderna mellan Unionspartiet och Sturepartiet. 

Den goda hamnen och det rika upplandet ledde snart till nya handelsaktiviteter på platsen. Detta 
ledde på 1520-talet till att Gustav Vasa införde ett förbud av vad som kallades ”olaga hamnar". 
1532 påbjöds istället att köpmännen skulle flytta till staden Kalmar, vilket dels visar att 
Mönsterås vid denna tid var bebott av köpmän och att de var konkurrenskraftiga. 
Trots förbudet växte Mönsterås och under en kort tid i början av 1600-talet hade orten dessutom 
egen stadsrättighet och därmed rätt att bedriva egen handel. Invånarna bestod vid denna tid av 
hantverkare, köpmän samt folk som sysslade med seglation. Under Kalmarkriget 1612 brändes 
dock Mönsterås helt. Detta innebar att stadsrättigheterna drogs in och att Mönsterås återgick till 
att vara en lydköping under Kalmar. 

1726 års karta 

Den omfattande handel som förekom i Mönsterås innebar att bebyggelsen utvecklades allt mer. 
En karta från 1726 visar att det vid denna tid fanns två sammanhängande rader med bodar i 
köpingen. Dels fanns en lång  rad av tätt stående hus utmed landsvägen uppe på åsen, men det 
fanns även ett flertal bodar och sjöbodar nedanför  denna vid strandkanten.  Denna bebyggelse-
struktur som framträder på 1700-talskartan kan man anta var gammal redan då, troligen 
medeltida. Trots att dessa byggnader med åren bytts ut har ändå denna struktur och bevarats 
liksom de långsmala tomter som strålar ut från Storgatan. Enligt kartan från 1726 var husen vid 
denna tid gavelställda mot huvudgatan. De har därefter ersatts med nya hus med långsidan mot  
gatan men där bakomliggande  gårdshus i form av magasin, verkstäder mm behållit sin placering  
i tomtens längdriktning.  



 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Bebyggelsen 

Under 1700-talet fick flertalet köpingsgårdar den karaktär som dessa har än idag. Gårdarna 
sträckte sig från Storgatan ned mot sjön. De byggdes med ett boningshus mot gatan med 
handelsbod på nedre botten. På tomtens sluttning ner mot sjön låg ett antal uthus. 
Modéerska handelsgården är ett hus utmed Storgatan i Mönsterås gamla handelscentrum som 
bevarat dessa typiska karaktärsdrag för köpingen. Huset som är från 1700-talet är Mönsterås 
äldsta trähus. Till gården hör även en välbevarad brygghuslänga och en trädgård. Denna byggnad 
är idag byggnadsminne. 
De säregna förhållandena på åsryggen innebar att tomtindelningen alltid har varit långsmal här. 
Då de hus som byggts inte har sträckt sig över mer än en tomts bredd eller haft en höjd högre än 
två våningar, har detta särskilt kommit att karaktärisera gatans bebyggelsemiljö. Traditionellt har 
fasaderna varit målade i ljusa färger med enhetlig höjd och takvinklar. 
Den bebyggelse som var kopplad till köpingens sjöfart låg utmed Sjötorgsgatan och Sjögatan. 
Från början utgjordes den av mindre sjöbodar som inte låg lika tätt placerade som de vid 
landsvägen. Med tiden tätnade bebyggelsen även här och ersattes med både bostadshus och 
större magasin. Allt eftersom området fylldes ut kom denna bebyggelse att hamna längre från 
själva hamnen, varför deras betydelse som handelshus för sjöfarten minskade. En del av denna 
bebyggelse har med tiden försvunnit. 
Ny bebyggelse som ersätt äldre har väl behållit sin placering på de  gamla tomterna med en 
anpassad höjd och färgsättning.  
Mönsterås blev en självständig kommun 1862. Detta innebar ett uppsving för köpingen med 
fabriker av olika slag. Hamnen utökades och fylldes ut och fick en mer industriell karaktär. På 
den utfyllningsmark som tillkom vid hamnen byggdes 1903 köpingens järnvägsstation. 
Köpingens näringsliv dominerades från 1800-talets mitt och framåt av två personer som hette 
Rosén och Fornander. De lät uppföra villor åt sig vid Storgatans norra del, vilka ännu finns kvar. 
Den marknadshandel som bedrivits nere vid sjön flyttades upp till torget vid kyrkan, som delvis 
trädplanterades. 
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Karta H56: 

Riksintressets utbredning:  Mönsterås äldsta delar utmed Storgatan och angränsande  gator så  
som det i stort framgår av en avmätningskarta  från 1726 och av Generalstabens karta från 1870- 
talet, samt intilliggande hamn och vattenområde.  



   
 

 
 

 

    
 

 
 

  

  

 
 

  

H57 ALEBO – GELEBO 

Områdesnamn: H57  Alebo –  Gelebo  
Områdeskod: 86101057  
Kommun: Mönsterås 

Motivering: 

Fornlämningsmiljöer från brons- och järnålder samt odlingslandskap och bymiljöer från 
medeltid till 1900-tal som tillsammans visar på en lång kontinuitet i bebyggelse- och 
markanvändning. 

Uttryck för riksintresset: 

Omfattande fornlämningsområden med monumentala gravrösen från brons- och järnålder. 
Odlingslandskap som framhäver det visuella sambandet mellan gravrösen på höjderna och de  
närliggande byarna med bebyggelse från 1800- och 1900-tal.  
Gårds- och bymiljöer på  gamla bytomter i bland annat Alebo, Gelebo och Forsa,  vilka  
tillsammans med äldre agrara lämningar och mindre vägar framhäver strukturer i 
odlingslandskapet som är utmärkande för tiden före 1900 och före jordbrukets mekanisering.  



 

 

 
 

 
 

 

  
  

  
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 

Området mellan Europaväg 22 och byarna Alebo och Gelebo utgörs av en övergångsbygd mellan 
det kustnära och moränbundna slättlandet och den mer kuperade skogsbygden på urbergsgrund. 
De uppodlade leriga jordarna i sydöst var under bronsåldern en havsvik med moränskärgård.  

Fornlämningar 

Kring Alebo och Gelebo finns ett av länets fornlämningsrikaste odlingslandskap. På höjderna 
kring byarna finns omfattande brons- och järnålderslämningar, främst gravrösen. Dessa 
lämningar ligger idag i marker kring byarna som är betesmarker eller skog men kan antas ha 
tillkommit ursprungligen i en tid då detta var en kustnära bygd intill en vik av Kalmarsund. 
Troligtvis fanns även bosättningar nära kusten och nära de gravrösen som ännu finns kvar. 
Byarna Alebo, Gelebo och Forsa ligger på platser som under bronsåldern kan ha varit attraktiva 
som kustbosättningar. Utifrån dessa omfattande fornlämningar kan man till viss del förstå hur 
detta landskap sett ut vid en tid då området först koloniserades. 
I skogsmarken på urbergshällar och på impediment i åkrarna finns totalt ca 200 fornlämningar, 
rösen och stensättningar. Dessa kan till stor del dateras till bronsålder. De är samlade i åtta 
gravfält med 6-25 anläggningar och ca 80 är enskilt belägna. I anslutning till gravar finns ett 
antal lokaler med skärvsten som kan indikera lägen för boplatser samt fossila åkerytor. En stor 
del av dessa lämningar ligger på platser som under forntiden kan antas ha varit en kustnära miljö. 

Odlingslandskapet 

Då jordbruket fick en större betydelse i området började man att odla på moränkullarnas 
sluttningar kring dessa byar. Där var jorden väldränerad och relativt lätt att bruka med den tidens 
redskap. Den gamla havsviken i områdets sydöstra del som dränerats ut som en följd av 

landhöjningen, har traditionellt varit en fuktig kärrmark. Först i slutet av 1800-talet när man fick 
de tekniska möjligheterna att dika ut dessa gamla kärrmarker och odla upp de betydligt tyngre 
men bördigare lerjordarna där, flyttade odlingen från sluttningarna till slättbygden. I de gamla 
odlade markerna kring Alebo, Gelebo och Forsa, som numera delvis hävdas som betesmarker, 
finns äldre agrara spår som odlingsrösen, stenmurar och en del odlingsterrasser. 
Bebyggelsen i byar som Alebo, Gelebo och Skräckemåla ligger kvar på de  gamla bytomterna. 
Den är delvis orienterad utmed vägarna, vilka  följer samma sträckor som under mitten av 1800-
talet. I områdets södra del passerar även en slinga  av den gamla Strandavägen som är 
föregångare till dagens Europaväg.  
I det regionala bevarandeprogrammet för odlingslandskapet framhävs fornlämningarna kring 
Gelebo som en av länets märkligaste bronsåldersmiljöer. Vägarna i området är 
uppmärksammade i länets utredning över värdefulla vägmiljöer, vilka här har en traditionell 
anpassning till det kringliggande odlingslandskapet. 
I  Lilla Forsa  finns Mönsterås sockens gamla komministerboställe som är en parstuga från 1700-
talet .   
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Karta H57: 

Riksintressets utbredning: Gränsområdena mellan de stora skogsbygderna i väster och det 
öppna odlingslandskapet i sydöst, från byarna Alebo och Gelebo och fram till Europaväg 22. I 
området ingår även byarna Forsa och Älmhult samt de norra delarna av byarna Bo och Torp. 



 
 

 
 

  

 

  

 

 
  

  
    

 
  

  
   

   
 

  
 

  
 

 
 

  

H70 EMÅDALEN 

Områdesnamn: RIK H70 Emådalen  
Områdeskod: 82103058  
Kommun: Hultsfred, Högsby, Mönsterås 

Motivering: 

En mångfald väl sammanhållna system av kulturmiljöer  –  fornlämningsmiljöer, bymiljöer, 

odlingslandskap, bruksmiljöer, herrgårdslandskap, kommunikationsmiljöer, och tätortsmiljöer –  
vilka sammantaget återspeglar utvecklingen av naturresursnyttjande, markanvändning, 
bebyggelse, näringsliv, teknik och sociala förhållanden i en småländsk dalgångsbygd från 
förhistorisk tid fram till nutid.  

Uttryck för riksintresset: 

Järnåldersgravfält på höjdstråk i dalgångens kanter samt på rullstensåsen Högsbyåsen och dessas 
visuellt tydliga samband med Emån, tillsammans med byarnas placering samt Kungs-, lands- och 
sedermera riksvägens terränganpassade sträckning visar på Högsbyåsens betydelse som 
bebyggelseläge och transportstråk från järnålder till modern tid. 
Agrara lämningar från före 1900, såsom åkerterrasser och odlingsrösen, på sluttningarna 
tillsammans med mer sentida och dränerade jordbruksmarker i dalgången beskriver 
odlingslandskapets utveckling och modernisering. 
Byar i höjdlägen – ofta radbyar som Drageryd, Gillberga, Trånshult, Tulunda och Östra Årena – 
med bebyggelse från 1700- till 1900-talen i form av enkelstugor, parstugor, salsbyggnader och 
ekonomibyggnader – timrade eller i skiftesverk och målade i slamfärger – visar på utvecklingen 
av bebyggelse- och hantverkstraditioner. 
Herrgårds- och bruksmiljöer kring Bankeberg, Fliseryd, Ruda, Berga, Staby, Rynningsnäs och 
Em med bland annat för 1800-talet tidstypiska huvudbyggnader i nyklassicistisk stil, mindre 
byggnader som timrade flyglar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder samt tillhörande parker, 
trädgårdar, alléer och jordbruksmarker tillsammans med Rosenfors bruksmiljö från 1900-talet 
med magasin, fabriksbyggnad, brukskontor, bruksherrgård samt kringliggande arbetarbostäder 
återspeglar den tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom jordbruket, fisket och 
industrin. 
Emådalens industrimiljöer och deras tydliga samband med vattendragen samt kvarnar och 
vattenkraftmiljöer vid Blankaström och i Högsby som tillsammans illustrerar Emåns betydelse 
för kraftutvinning under skilda tider. 
Högsby tätort med jämnhög stadsbebyggelse i ljusa kulörer från 1800- och 1900-talen orienterad 
längs landsvägen och med topografisk anpassning till Högsbyåsen, ortens läge mellan två 
vadställen över Emån, stenvalvsbron vid Tingebro samt platsnamn som Frövi, Odensvi och 
Huseby uttrycker ortens utveckling från vikingatida centralort till nutida kommuncentrum. 



   
  

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

Emåns mynning vid Em med värdefull damm och bebyggelsemiljö, vilka har en stark koppling 
till det betydelsefulla fiske som här förekommit under lång tid. 

Beskrivning av kulturmiljön 

Inledning 

Emådalen har bildats genom en naturlig spricka i den underliggande berggrunden. Stora mängder 
smältvatten från den senaste inlandsisen har runnit här, vilket med tiden skapat de rullstensåsar 
som tydligt följer ån och som på många ställen utgör ett karakteristiskt inslag kring Emån. När 
de inre delarna av Småland började koloniseras följde människor och djur landskapets bördiga 
dalgångar, där det var lättare att finna bete och odlingsbara marker. Av den anledningen har de 
småländska dalgångarna ofta en väl sammanhängande och lång kontinuitet av kulturbygder. 
Emån är en av dessa och troligtvis den mest kända då den är berömd idag bland annat för sitt 
rena och fiskrika vatten.  
Dalgången är en bördig slättbygd som sträcker sig lång in mot de höglänta delarna av Smålands 
inland. Området har till största delen legat under den högsta kustlinjen. Emåns regelbundna 
översvämningar under långa tider har inneburit att de kringliggande slätterna blivit särskilt 
bördiga. 
De bördiga leriga jordarna vid ån har dock traditionellt varit svåra att bruka. Dessa fuktiga  
marker har istället varit värdefulla som slåttermarker, vilket gynnat boskapsskötseln i området 
under lång tid. Odling bedrevs istället på de mer sandiga och lättdränerade  markerna på slutt-
ningarna ner mot ån. Först under de senaste århundradena har det funnit tekniska möjligheter  att  
dränera de fuktiga slätterna kring  ån och odla upp de tunga lerjordarna där. Som en följd av detta  
minskade arealen slåttermarker för att istället bli en fullåkersbygd inte helt olik de kustnära  
slätterna.  

Avgränsningen 

Dalgången utmed Emån utmärks, tillsammans med närliggande delar av Gårdvedaån och 
Silverån, av de slättbygder som mest tydligt sträcker sig från Bankeberg i Mönsterås kommun i 
söder upp till gränsen mot Jönköpings län vid Kvillsfors i Hultsfreds kommun i nordväst. Denna 
sammanhängande dalgång utgörs till största delen av ett öppet odlingslandskap. Området 
begränsas i kanterna av krönen till de relativt branta sluttningar ner mot ån där de till dalgången 
hörande jordbruksbygderna allt mer övergår till skogsbygder. 

Fornlämningar 

Fynd har visat att det bott människor i trakterna kring Emån i mer än 6000 år. Bebyggelse-
utvecklingen i området kan översiktligt beskrivas som kolonisation under stenåldern, expansion  
under bronsåldern och en mer koncentration av bosättning och verksamhet under järnåldern. 
Även om flera fynd gjorts i området som tyder på  en stor aktivitet både under stenåldern och 
bronsåldern är det främst rösen och gravar från järnåldern ibland i väl sammanhållna  gravfälten 
som främst präglar kulturlanskapet här utmed Emån. De är främst orienterade till krönen utmed 



 

 

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
  

  

dalgångens kanter men finns även på andra mindre höjder nere i dalgången, inte minst på den 
markanta Högsbyåsen. Gemensamt för merparten av gravfälten är att de är väl synliga i land-
skapet. Omfattande fornlämningsområden på höjdlägen finns bland annat vid Gillberga och 
Berga  gård söder om Högsby, Vid Stora Hanåsa och Valåkra norr om Högsby samt i Sinnerstad 
och Gårdveda.  

Odlingslandskapet 

De väldränerade markerna på dalgångens sluttningar och de bördiga jordarna i de fuktiga delarna  
nere i dalgången har varit av stor betydelse för kolonisationen av Emåns dalgång. På sluttning-
arna fanns bra beten och väldränerade jordar att odla i till en början. De  periodvis översvämmade  
markerna i dalgångens nedre var näringsrika och kunde ge rika skörda av vinterfoder till djuren. 
När bland annat tekniska  utvecklingar gjorde det möjligt att dränera och odla upp de bördiga  
jordarna i dalgången försköts odlingen från sluttningarna och ner till de tidigare fuktigare och 
slåtterhävdade markerna  kring ån. Rikligt med lämningar efter tidigare odlingar på sluttningarna  
finns ännu kvar i form av åkerterrasser, odlingsrösen mm, vilka vittnar om odlingslandskapets  
utveckling  i dalgången  
Emån är med sina kringliggande kulturmiljöer är utpekad som en av landets mest värdefulla  
kulturvattendrag och många  av de värden som finns utmed ån är både nationellt och regionalt 
uppmärksammade. Så till exempel har områdena kring Ruda  gård och kring Trånshult pekats ut  
som några av landets finaste odlingslandskap i den nationella bevarandeplanen för odlingsland-
skapet. Större delen av dalgången i övrigt ingår även i länets regionala bevarandeprogram för  
odlingslandskapet, bland annat vid Järeda, Mörlunda och Drageryd. De omfattande utdikningar  
och sjösänkningar som utförts inom hela Emådalen märks troligen mest tydligt söder om 
Ryningsnäs. Där låg tidigare sjön Ryningen. Genom återkommande dikningsåtgärder har delar  
av den tidigare sjön och angränsande våtmarker kunnat bli bördiga  åkermarker. Även 
odlingslandskapet kring  Ryningsnäs är utpekat i den nationella planen för odlingslandskapet.  

Byarna 

Byarna utmed Emån ligger ofta på naturliga höjdstråk som dalgångens sluttningar eller utmed en 
rullstensås. Det har inneburit att många byar utvecklats som långsträckta radbyar. Trots att 
byarna har skiftats har radbyarnas struktur med långsmala tomer och ägor levat kvar då gårdarna 
ville ha del i både dalgångens bördiga odlingsmarker och de skogliga markerna på höjderna. De 
långsträckta fastighetsbildningarna som sträcker sig vinkelrät mot ån är därför utmärkande för 

Emåns dalgång. Byarnas lägen på höjder innebär att deras samband med Emån, dalgången och 
varandra blir särskilt tydlig. Detta är några av de byar som ingår och som utmärker Emåns 
dalgångsbygd: 
Gillberga by som är exempel på en by som ligger i anslutning till den mäktiga Högsbyåsen, 
vilken härifrån följer ån vidare mot nordväst. Byn har även ett tydligt samband med de rikliga 
fornlämningarna uppe på Högsbyåsen. I Gillberga by finns många äldre ekonomibyggnader och 
boningshus, bland annat i form av parstugor och salsbyggnader. 
Drageryd norr om Högsby är en av Smålands tydligaste radbyar och ett exempel på en radby 
som bestått trots att flera skiften genomförts där. I byn har funnits många boningshus. Eftersom 



 
 

  
 

 
  

 
 

 

  
 

 
  

 

 
 

  

 
  

  

 
 

endast ett mindre antal av dessa blev tvungna att flytta ut i samband med skiftena, har den 
traditionella radbyn kunnat bestå. Drageryd följer väl en rullstensås och där finns boningshus och 
ekonomibyggnader i form av timrade uthus, knuttimrade bodar och ladugårdar i skiftesverk. 
Trånshults by  är en annan radby i dalgången med delvis bevarad medeltida by- och gårdsstruk-
tur. Den ligger på  en smal åsrygg i närheten av den forna sjön Ryningen genom vilken Emån 
passerar. Byn laga skiftades på 1920-talet men har behållit sin äldre bystruktur. När sjösänk-
ningen genomfördes fick Trånshult större arealer med slåttermader. För att de ökade höskördarna  
skulle kunna tas tillvara  byggdes då en hel rad med nya hölador. Åkermarken är koncentrerad till  
sluttningarna ner mot Emån.  
Tulunda är en långsträckt by på åskanten ovanför den till största delen utdikade Mörlundaslätten. 
Byn har formen av en dubbel radby med bebyggelse på båda sidor av landsvägen. Några äldre 
ekonomibyggnader finns även. 
I Östra Årena ligger byn på en mindre höjdrygg ovanför Emån. Den odlade marken har i äldre 
tider främst legat i de kuperade delarna på byns norra sida då de fuktiga slättmarkerna kring den 
här kraftigt slingrande ån främst varit byns slåttermarker. 
I Klövdala finns en välbevarad äldre bymiljö med traditionella boningshus i ett kuperat och 
brutet odlingslandskap. Ett av husen har tidigare varit gästgiveri. Byn ligger på en flack del av 
Järedaåsen. Klövdalas strategiska placering vid en gammal vägkorsning har inneburit att här 
även varit en viktig marknadsplats. 
Fröreda är en gammal by och gårdskomplex i traditionell byggnadsstil på Järedaåsen norr om 
Emån. Fröreda Storegård, som är ett byggnadsminne, representerar en genuint småländsk 
timmerbyggnadskonst. Byggnaderna är delvis panelade och rödfärgade. Gården har fortfarande 
karaktär av en småländsk bondby från 1700-talet. 
Tveta är ett litet sockencentrum kring kyrka och gård med traditionella byggnader belägen på en 
mindre höjd. Kring byn, på slänterna ner mot ån, finns rester efter ett äldre odlingslandskap med 
bland annat odlingsrösen och stenmurar. 
Nära  Gårdveda finns ett större fornlämningsområde på den bördiga slättbygden mellan Gård-
vedaån och Emån, med en tydlig koppling till det tidigare sockencentrat vid Gårdveda  gård.  

Tätorter 

Högsby samhälle har utvecklats mellan två vadställen över Emån där det sannolikt redan under 
vikingatid och tidig medeltid fanns ett viktigt maktcentrum. Bebyggelsenamn som Frövi, 

Odensvi och Huseby inom Högsby vittnar bland annat om detta. 
Den äldsta bebyggelsen i dagens Högsby grupperar sig kring den slingrande landsvägen uppe på 
åsen. Det har inneburit att bebyggelsen skickligt kommit att följa denna säregna naturformation 
med sina branta kanter. Denna anpassning av bebyggelsen till åsen är särskilt utmärkande för 

stadsbilden i Högsby. Byggnaderna har tillkommit successivt från början av 1900-talet och 
framåt, vilket skapat en bebyggelse med varierande formspråk utmed huvudgatan. På grund av 
sitt höjdläge och en jämnhög bebyggelse har samhället kunnat bibehålla en ljus karaktär. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
  

  
 

  
    

  
  

 
 

  
 

 

 
 

 

Stenvalvsbron över Emån söder om Högsby bedöms med sina 10 spann vara en av landets 
mäktigaste och mest välbyggda stenvalvsbroar och är utpekad i en nationell plan för 

bevarandevärda broar. 

Herrgårdsmiljöer 

Om man närmar sig riksintresset söderifrån övergår det kringliggande landskapet från att vara en 
tätare skogsbygd till att bli mer öppet och uppodlat. I riksintressets södra delar finns flera av 
dalgångens större herrgårdar och herrgårdsmiljöer. Dessa vittnar om den rika bygd som 
dalgången utgjort här med bördiga jordar och rika naturtillgångar. Fliseryds och Bankebergs 
gårdar, som är medeltida frälsegods, är två av ett flertal herrgårdsmiljöer som utmärker framför 

allt Emådalens södra del. Här finns bland annat lantbruksbyggnader från 1800-talet, vissa med en 
rik snickarglädje. I området finns även en banvall efter den tidigare järnvägen från Ruda till 
Oskarshamn. I anslutning till dessa gårdar låg tidigare Fliseryds gamla sockenkyrka, vilken 
brann ner i början av 1800-talet. Fliseryds nya kyrka återuppfördes på sin nuvarande plats i det 
som därefter utvecklades till Fliseryds samhälle. 
Längre mot nordväst ligger Berga gård som också är en frälsegård med medeltida anor. Området 
kring Berga gård är särskilt rikt på lera, vilket tidigt utnyttjats för tegeltillverkning. Vid slutet av 
1800-talet påbörjades en mer industriell tillverkning av tegel då ett större tegelbruk anlades söder 

om gården. I området finns även lämningar efter ett stort antal byggnader med anknytning till 
tegelbruket. I området finns rikligt med lämningar efter Berga gamla tegelbruk med flera grunder 
samt ruin efter magasin/torklada. I markerna norr om gården finns vattenfyllda sänkor som är 
lämningar efter den lertäkt som bruket här bedrev. Till lertäkterna gick tidigare en transportbana 
efter vilken det ännu vallen finns kvar. 
Ruda gård är en annan herrgårdsmiljö av medeltida ursprung belägen på Högsbyåsens sluttning. 
Kring gården finns stora arealer med värdefulla betesmarker. Rudalund är en fin ädellövhage och 
en traditionell festplats. 
Staby storgård och by ligger på Högsbyåsen. En storgård och by med bland annat arbetarbostä-
der, större  ekonomibyggnader och en lång allé  från den gamla landsvägen. Byn har ett nära  
samband med de fornlämningar som ligger på åsen nära ån. Bland annat gjordes på 1890-talet 
fynd av praktfulla  flintyxor från stenåldern i samband med rensningsarbeten vid bron i Emån. 
Vid landsvägen i Staby  fanns redan under 1500-talet ett gästgiveri och i anknytning till det en tid 
även ett tingshus. Från 1688 till 1782 var Staby ängar mötesplats för Kalmar regemente men 
även för det småländska  kavalleriregementet.   
Ryningsnäs är ett gammalt frälsegods, där det fram till 1960-talet fanns en slottsliknande 
herrgårdsbyggnad från 1800-talets slut samt en omfattande parkanläggning. Kvar idag finns 
några äldre ekonomibyggnader och en del torpbebyggelse. På höjderna kring Ryningsnäs har det 
påträffats rikligt med spår efter förhistoriska boplatser. 

Industrier 

Då Emån är ett betydande vattendrag har den även varit en viktig kraftkälla för många industrier 
som etablerat sig utmed dalgången. Blankaströms kraftverk samt Fröviområdets kvarn och 
kraftverk i Högsby utgör tillsammans en illustration av vattenkraftens betydelse för olika tider i 



 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

   
  

   
   

 
    

  
    

 
 

  

Emån. Fröviområdet är utpekat som värdefullt i länets regionala industriinventering, liksom 
vattenkraftverken i Högsby och Blankaström. Vattenkraftverket i Högsby har bedömts vara av 
mycket högt kulturhistoriskt värde i en regional dokumentation av länets vattenkraftverk. 
Rosenfors är en bruksmiljö som vuxit fram vid forsar i Silverån just innan denna rinner ut i 
Emån. Till en början fanns här en stångjärnshammare som utnyttjade råmaterial från det 
närliggande Hagelsrums bruk. Vid slutet av 1800-talet övergick verksamheten till spiksmedja 
och mekanisk verkstad. 

Landsvägen 

Utmed hela Emån löper en ofta tydlig och hög  rullstensås som varit av stor betydelse för 

kulturlandskapets utveckling. Mycket av den bebyggelse som finns utmed ån har orienterat sig  
till åsen och dess sluttningar. Åsen har även varit viktig som transportstråk under långa tider. På 
den har bland annat den så kallade Kungsvägen gått, då det var här man färdades då man skulle 
ta sig från Kalmar till Stockholm. Dagens riksväg  34 följer ännu denna  gamla sträckning på  eller 
nära intill Högsbyåsen, varifrån man ofta har in fin utsikt över Emån och kringliggande land-
skap. Vägen som följer de åsar som hör till Emån är historiskt känd för att  ha mycket gamla  
anor, vilket bland annat återspeglar sig i milstolpar och andra väghistoriska  lämningar utmed 
denna.  
Vid Emsfors nära Emåns mynning passerar Europaväg 22 över ån. Där vägens föregångare, 
benämnda som riksväg 4, riksväg 15 och Europaväg 66, tidigare passerade över ån finns en äldre 
stenvalvsbro. Den är väl synlig från väg E22 och ligger i direkt anslutning till en välbesökt 

rastplats intill denna. 

Em 

Emåns mynning och utlopp i Östersjön, med Ems herrgård och sin sedan länge kända fiskeplats, 
ingår som en fristående del av riksintresset. I de mellanliggande bygderna mellan Bankeberg vid 
Fliseryd och Em passerar Emån huvudsakligen genom områden som är betydligt mera slutna och 
som inte präglas av samma typ av öppna odlingslandskap som längre uppströms. 

Em vid Emåns mynning är känd som kvarn- och fiskeplats långt innan säteriet anlades på platsen 
i slutet av 1600-talet. Vid herrgården finns idag en starkt vattenpräglad och kulturhistoriskt 
mycket värdefull gårdsmiljö, i vilken flera byggnader och anläggningar med var för sig mycket 
höga kulturhistoriska värden ingår. Miljön kring Em visar på flera sätt hur man utnyttjat ån som 
en resurs, just där den strömmar ut i Östersjön. Mest utpräglade är de fiskeanläggningar som 
finns i ån tillsammans med byggnader där omkring som har koppling till det långvariga fisket på 
platsen. En äldre rökbod är ur den aspekten den kulturhistoriskt viktigaste. Vid åmynningen finns 
en damm som både till utformning och till konstruktion är särskilt kulturhistoriskt intressant, då 
den lämnar mittfåran, den så kallade Kungsådran, fri. På detta sätt visualiserar den en institution 
av medeltida anor som innebar att man var skyldig att hålla vattendragen öppna så att fisk kunde 
vandra upp i dem. 
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 Riksintressets utbredning: De slättbygder i Emåns, samt närliggande delar av Gårdvedaåns 
och Silveråns, dalgång som sträcker sig från länsgränsen vid Kvillsfors i nordväst till Bankeberg 
väster om Fliseryd i söder. Dessutom ingår bygderna närmast kring Emåns mynning med Ems 
herrgård och de fiskeplatser som varit kopplade dit. Området, som till största delen utgörs av 
öppet odlingslandskap, begränsas i kanterna av branta sluttningar till det kringliggande 
höglandet. Området kring Emåns mynning ingår i riksintresset som en fristående del skild från 
den övriga dalgången högre upp i dalgången. 
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