
10 Eksjö

Hitta vägen

Du kan åka tåg eller buss till Eksjö (hållplats järnvägsstation, 10 minuter från gamla stan) eller så tar du
bilen, parkeringsmöjligheter finns det mycket gott om och de är gratis.

Vi börjar promenaden vid kyrkan på Stora Torget. Mitt emot kyrkan ser du stadshotellet, gå gärna dit in,
miljön är välbevarad och du får en bra frukost eller lunch. Den pampiga statyn framför stadshotellet som
föreställer en ryttare från 30-åriga kriget på 1600-talet restes till minne av Smålands Husarregimentet. Än
idag har Eksjö starka kopplingar till en lång militär tradition, bland annat äger Nordens största militärmu-
sikfestival rum i Eksjö.

Vi börjar att utforska gamla Eksjö på Norra Storgatan. På hörnet ligger Lennarts konditori, en välkänd in-
stitution i Eksjö. Nästa hus på höger sida av Storgatan är Aschanska gården. Fortsätt på Storgatan, du pas-
serar fler fina hus till höger och vänster. Efter 100 meter ser du en stor bebyggelselucka på höger sida. Här
brann ett helt kvarter ned år 2016. Du kommer nu till Lilla torget och efter det ligger till vänster tu-
ristbyrån. Direkt efter turistbyrån kan du gå in på Krusagården. Gå vidare från gården tillbaka på Storga-
tan, och snett över den mot Arend byggmästares gata. Huset på hörnet är en unik hantverksgård som kallas
Fornminnesgårdeng. Fortsätt ut från gården och du kommer fram till Eksjö museum. 

Från museet kan du fortsätta på olika vägar:

Om du vill se mer av det historiska Eksjö kan du fortsätta bakom museet på Öster-långgatan norrut, Hant-
verkaregatan–Regementsgatan–Kaserngatan till Itolv--området. Om du vill se en del av det nya Eksjö läm-
nar du museigården på höger sida om museet, fortsätt bakom museet på andra sidan Österlånggatan utmed
den lilla gångvägen längs ån 200 meter tills du ser nybyggda trähus på andra sidan ån. Ännu lite längre
fram finns en träbro över ån som leder in i kvarteret. På andra sidan ån ser du Eksjös fina vattentorn och
Olsberg Arena, där många sport- och kulturevenemang äger rum.
Hitta vägen

Sevärt nära Eksjö

1) 6 km väster om Eksjö centrum ligger Skedhults friluftsområde (kör riksväg 40 mot Nässjö, sväng höger
1,5 km efter Aborrarondellen, skylt mot Skedhult, GPS 57.64507/14.90068).

2) 3 km söder om Eksjö centrum ligger Kvarnarp (kör Vetlandavägen, som börjar vid järnvägsstationen,
söderut och följ skyltarna, GPS 57.64454/14.98394). 

3) Om du vill lyxa till utflykten kan du besöka Hotell Ullinge (www.ullinge.se), 10 km väster om Eksjö
(kör riksväg 40 mot Nässjö, sväng vänster 5 km efter Aborrarondellen, och följ sedan skyltningen, GPS
57.62270/14.86656). 

4) 11 km norr om Eksjö finns Skullaryd Älgpark (www.skullaryd-algpark.se). Mittemot ligger en fin bad-
plats med brygga och hopptorn.

5) Ytterligare ett fint utflyktsmål nära Eksjö är Norrby ängar (kör söderut från Eksjö, samma väg som mot
Kvarnarp, men kör vidare på väg 894 mot Mellby och Värne, GPS 57.56599/15.08517). Om du kör hä-
rifrån tillbaka till Vimmerbyhållet, ta landsvägen via Västraby–Östraby–Mariedal–Myckaflon Camping,
härliga vägar på landsbygden och du kan avsluta dagen med bad i Myckaflon …

Böcker från Basebo förlag:

Dagsutflykter i Småland:

Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärd-
heter runt om Vimmerby, från Eksjö till ostkusten.

#hikinghultsfred:

Guidebok för mer än 150 km av Hultsfreds kommuns vandringsleder och



kommunens elva naturreservat. Många fina bilder och intressanta historier om

händelser och föremål längs vägen.

Hitta naturen:

Guidebok med 13 vandringar i Eksjö, Vimmerby, Hultsfreds och Oskarshamns

kommun. Finns även på tyska. 

Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat:

Wanderführer zu 13 Ausflügen in den Gemeinden Eksjö, Vimmerby, Hultsfred

und Oskarshamn kommun. Auch auf Schwedisch erhältlich.

Småland för barn / für Kinder / for children:

En bok om Småland för barn mellan 3-12 år, på tre språk. Magi, berättelser

och information om Småland och dessutom en kreativ del som stimulerar bar-

nens fantasi. 

Finns hos adlibris.com, i bokhandeln och direkt hos förlaget, www.basebo.se.


