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Den här skriften har kommit till i samband med 
kommunens exploateringsplaner i Vånevik enligt 
byggnadsplanen från 1944. De hotar resterna av 
den Engelska Parken och kulturlämningarna efter 
stenindustrin som helt kommer att försvinna eller 
hamna inom privat område. Området är klassat 
som riksintresse enligt Riksantikvarieämbetet.

Den unika våneviksgraniten har lämnat bestående spår över hela världen. Som på bilden ovan 
med granitlejon – huggna av de mycket skickliga stenhuggarna i Vånevik – på Tjolöholms slott i 
Kungsbacka.
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Kulturhistoria av riks intresse i  
Våneviks gammelskog
Detta material uppdateras hela tiden. Här är några av de saker som tillkommit:

Nya rapporter, inventeringar och skrivelser
Förarbete gjort av Länsstyrelsen Kalmar län inför bildandet av länets första 

kulturreservat   2011 fanns långt gångna planer på att låta kulturområdet i Våneviks 
gammelskog ingå i ett planerat nationellt kultureservat vilket i så fall också skulle bli länets 
allra första. Dessa planer är, på grund av kommunens exploateringsplaner, för närvarande 
vilande men inte på något sätt avgjorda. ➜ sid. 11

Studie av naturparken i anslutning till Stenvillan gjord av Kristina Johansson 
Slutsatsen blev att även området runt Stenvillan borde innefattas i byggnadsminnet. 
 ➜ sid. 10
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Kulturvärdet

Vånevik är av central betydelse för förståelsen av stenindustrins  
utveckling i norra Kalmar läns kustbygder. Länsstyrelsen gjorde ett förarbete inför 
kulturreservatsbildandet 2011 (se sid. 11). Man påtalar värdet av att ta till vara minnet 
av en 80 år lång stenhuggeriepok med många synliga avtryck i landskapet. 
 En kulturreservatsbildning blir en bekräftelse på områdets kulturhistoriska 
betydelse lokalt, regionalt och nationellt och förbättrar förutsättningarna för en 
långsiktigt hållbar förvaltning.
 Det aktuella området ingår sedan drygt 20 år tillbaka i Stenhuggarmuseum Vånevik 
& Näset som har iordningställts av Oskarshamns kommun och musei föreningen Hård 
Klang. I museet ingår utemuseer med faktarum, verkstäder och kulturstigar. Längs 
kulturstigarna finns många intressanta lämningar från sten huggeri epoken, och  
15 tavlor med QR-koder som ger utförlig information om platsen. Områdets natur- 
och kulturvärden bildar idag en unik miljö av riksintresse, tillgänglig för alla.
 Oskarshamns kommun planerar sedan våren 2014 att exploatera en del av det 
område som föreslagits ingå i kulturreservatet för privata villatomter.

Bilden:  I nära anslutning till det föreslagna tomtområdet ligger Stenvillan, uppförd som bostad 
och kontor åt firma Kessel & Röhl som inledde stenbrytningen i Vånevik på 1870-talet. Huset 
byggnadsminnesförklarades 1985. De planerade tomterna kommer att breda ut sig över spåren av 
Engelska Parken som hörde till Stenvillan.

Fo
to

: M
ar

it 
St

ig
sd

ot
te

r



200915  |  Kulturhistoria i Våneviks gammelskog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

5

Riklig förekomst av kulturminnen  
från stenepoken

Området som planeras att säljas som tomtmark är rikt på lämningar från 1870-talet 
och några decennier framåt. Vid en exploatering kommer flera av dem att försvinna 
eller hamna inom privat område. De som inte berörs direkt kommer att helt tappa sitt 
sammanhang.
 Området är idag en helhet som berättar om vårt gemensamma kulturarv från en 
mycket viktig epok som alltjämt präglar traktens historia. Platsen har besökare från 
både Sverige och utlandet. Denna möjlighet att ta del av kultur i naturen riskerar nu 
att raderas ut.

100 m
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Rapporter, skrivelser och yttranden om 
kulturvärden i Våneviks gammelskog

2002
▶ Stenvillan i Vånevik – Historisk dokumentation över naturparken och fruktodlingen 

| Kristina Johansson | 26 mars 2002

2011
▶ Kulturreservat Vånevik – förarbete | Länsstyrelsen Kalmar län | 7 april 2011

2014
▶ Noteringar angående park strukturer, växtmaterial samt frukt- och bärodlings-

historia vid Stenvillan och Naturparken, Vånevik, Oskarshamns kommun |  
Henrik Morin | 28 maj 2014

2015
▶ Skrivelse till Kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun |  

Museiföreningen Hård Klang | 20 april 2015

2016
▶ Kulturhistoriskt utlåtande av området ”Våneviks gammelskog” i södra Vånevik, 

Oskarshamns kommun | Michael Dahlin | 2 maj 2016
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Museiföreningen Hård Klang ställde sig redan 
2015 negativ till exploateringsplanerna
Museiföreningen Hård Klang har sedan starten 1988 ägnat sig åt att fördjupa och 
dokumentera kunskapen om den drygt 80-åriga stenindustriepoken i Vånevik.
Frågan om exploateringsplanernas påverkan på kulturarvet i södra Vånevik togs upp 
på föreningens årsmöte. Det resulterade i en skrivelse ställd till kommunstyrelsen om 
det olämpliga i att bebygga området.
 I skrivelsen summerar föreningen sitt ställningstagande, som enhälligt antogs av 
styrelsen:

”Med tanke på de många synliga avtrycken i landskapet som den drygt 80-åriga 
stenindustriepoken lämnat anser Museiföreningen Hård Klang att det är en dålig 
idé med ny bebyggelse i området södra Vånevik.”

Skrivelsen i sin helhet kan begäras ut 
från Oskarshamns kommun eller hämtas 
på bloggen Våneviks gammelskog: 
https://vaneviksgammelskog.
wordpress.com
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Arkeologen och kulturgeografen  
Michael Dahlin är kritisk till planerna
På uppdrag av intressegruppen ”Vi som värnar om Vånevik” utförde arkeologen och 
kulturgeografen Michael Dahlin 160501 en preliminär och översiktlig bedömning av 
gammelskogens kulturhistoriska värde. Han lyfter specifikt fram platsens betydelse 
som identitetsskapare för de människor som lever här idag och skriver bl.a.:

”Att genom exploatering sudda ut betydande delar av Våneviksområdets 
stenhuggerihistoria och kulturhistoriska lämningar är att beröva Våneviksborna 
på ett stycke av traktens identitet. Det kommer också på ett oåterkalleligt sätt att 
ytterligare utarma allas vår gemensamma historia.”

Michael Dahlin påtalar även betydelsen av summan av alla spår av vardagliga 
aktiviteter och hur de kan bidra till att fördjupa kunskapen om vad som faktiskt en 
gång skedde på platsen:

”En annan intressant företeelse i 
området är alla dessa stigar och 
mindre vägar som vid en första 
anblick verkar oansenliga. [...] De 
är ytterligare ett av alla exempel 
på anläggningar som bidragit till 
områdets komplexitet och utgör 
därför en viktig del i förståelsen 
av områdets uppbyggnad och 
funktion.”

Kulturhistoriskt	  utlåtande	  av	  området	  ”Våneviks	  gammelskog”	  	  i	  södra	  Vånevik,	  Oskarshamns	  kommun	  Michael	  Dahlin	  160502	  
1	  

	  
	  

Kulturhistoriskt	  utlåtande	  av	  området	  ”Våneviks	  gammelskog”	  i	  södra	  Vånevik,	  Oskarshamns	  kommun	  
Michael	  Dahlin,	  	  

fil.lic.	  arkeolog	  och	  kulturgeograf,	  Blankaholm	  2016-‐05-‐02	  
	   	  

Utlåtandet i sin helhet kan hämtas på 
bloggen Våneviks gammelskog: https://
vaneviksgammelskog.wordpress.com
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Trädgårdskonsulent Henrik Morin har 
uppmärksammat det biologiska kulturarvet
På uppdrag av Länsstyrelsen genomförde trädgårdshistoriker Henrik Morin en 
inventering av Engelska parken 2013. Han beskriver syftet med parker av denna typ 
och påpekar att få finns bevarade på samma sätt som i Vånevik:

”Anläggningar av vildparkskaraktär skapades kring herrgårdar, sanatorier och även 
kring de framväxande turistanläggningarna. Promenad och rekreation var många 
gånger det viktigaste motivet för en sådan anläggning men man hade också gärna 
något hortikulturella inslag – gärna i form av ovanliga barrträd. [...] I Vånevik 
finns helheten bevarad och den unika kombinationen med stenhuggerimiljön är 
särskilt intressant.”

Han menar också att det fortfarande är fullt möjligt att delvis återställa denna i dubbel 
bemärkelse levande kulturhistoria:

”För besökaren som är ute för 
uppleva den speciella miljön 
kring den äldre stenindustrin är 
Naturparken och området kring 
Stenvillan ett säreget och spännande 
inslag. Med varsam hand skulle 
området kunna återfå ännu mer av 
sitt ursprungliga utseende. Mycket 
finns kvar och behöver bara röjas 
lätt. Även för boende i området 
bör Naturparken ha en viktig roll 
som rekreationsområde. För att 
behålla och kunna förstärka de 
här värdena är det helt centralt 
att områdets system av gång- och 
ridvägar bevaras.”

Noteringar angående park
strukturer, växtmaterial samt 
frukt och bärodlingshistoria 
vid Stenvillan och Naturparken, 
Vånevik, Oskarshamns kommun

Henrik Morin, trädgårdskonsulent
Landsjö 2014-05-28

Dokument hos Länsstyrelsen i Kalmar län

(Detta förtydligande försättsblad bifogat i efterhand av Föreningen Våneviks Gammelskog.  Resten av dokumentet detsamma som inkommit till Länsstyrelsen.)

Dokumentet i sin helhet kan hämtas på 
bloggen Våneviks gammelskog: https://
vaneviksgammelskog.wordpress.com
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Kristina Johansson betonar värdet av 
Stenvillans kontakt med naturparken 
Under mars 2002 genomförde Kristina Johansson en studie av naturparken i 
anslutning till Stenvillan. Arbetet var både ett avslutande praktikarbete på Dacapo 
hantverksskola och ett uppdrag åt länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen, som 
initierat projektet, ville få underlag till om området runt Stenvillan också skulle kunna 
innefattas i byggnadsminnet. Parken skulle då bevaras och skötas som ett natur-
område med markerade promenadstigar som kan användas av stenhuggeri museets 
besökare och de boende i närheten. Johansson skriver bland annat:

”Till byggnadsminnet hör endast tomten intill huset, inte den gamla engelska 
parken, fruktodlingen eller de gamla stenbrotten. Önskvärt vore att även dessa fick 
ingå i byggnadsminnet och på så sätt säkra att det bevaras som en naturområde till 
kommande generationer.”

Även om det givetvis inte i alla delar 
går att återställa parken som den en 
gång var menar hon att:

”... viss skötsel av gångsystemen 
och växterna i parken skulle göra 
mycket. Den så igenväxta dalen 
borde röjas upp och likaså måste 
man öka utrymmet runt de träd och 
buskar som är betydelsefulla för 
parken om de ska kunna överleva.”

Dokumentet i sin helhet kan hämtas på 
bloggen Våneviks gammelskog: https://
vaneviksgammelskog.wordpress.com
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Länsstyrelsen såg tidigt möjligheten att här 
bilda Kalmar läns första kulturreservat!
På Länsstyrelsens hemsida står följande:

”Länsstyrelsen i Kalmar län vill i samråd med Oskarshamns kommun, Museifören-
ingen Hård Klang, Våneviks samhällsförening och andra berörda, utreda förutsätt-
ningarna för att göra stenbrytningens lämningar vid Vånevik-Näset till kulturreser-
vat. Vånevik är av central betydelse för förståelsen av stenindustrins utveckling i 
norra Kalmar läns kustbygder och har därigenom en central plats även i länets 
industrialiseringshistoria. Här finns också redan en betydande del av den ’infra-
struktur’ i form av p-platser, kulturstigar och information som krävs i ett kulturre-
servat. [...] En reservatsbildning skulle kunna bli en bekräftelse på områdets kultur-
historiska betydelse sedd i lokalt, regionalt och nationellt perspektiv och förbättra 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning av området.”

Förarbetet från 2011 innehåller en 
diger uppräkning av kulturvärdena i 
området och är en intressant läsning 
som rekommenderas.

På grund av kommunens 
exploateringsplaner är frågan om 
kulturreservat f.n. vilande men inte 
på något sätt avgjord. Här finns 
alltså en fantastisk möjlighet att sätta 
Oskarshamn på kulturkartan för 
hela länet och regionen!

 


 

        Foto: Sylvia Kinberg 

 
 

Förarbete 
inför eventuellt kulturreservat i Vånevik, 

Oskarshamns kommun. 
 
 

 2011-04-07 Dokumentet i sin helhet kan hämtas på 
bloggen Våneviks gammelskog: https://
vaneviksgammelskog.wordpress.com
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Byggnader

Krutkällaren
Den gamla krutkällaren, belägen bara ett 
stenkast från Lusthuset.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Byggnader

Lusthuset
Byggdes av stenpatronerna Kessel & Röhl 
på 1870-talet. Huset döptes till Adolfshöhe 
efter Adolf Kessel. Det ligger högt och fritt 
med gammelskogen bakom sig och utsikt 
mot Kalmarsund och Blå Jungfrun. Platsen 
är mycket välkänd och välbesökt. Hård Klang 
förvaltar idag Lusthuset. 

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Byggnader

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Stentrappan
Trappan upp mot Lusthuset och den mycket 
speciella platsen där uppe. Trappan är delvis 
uthuggen direkt ur berget.
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Övriga kulturminnen

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Inhuggna namn
Den 14 juli 1889 hade bolagsägarna i Stenvillan 
besök från Tyskland. En promenad upp till 
Lusthuset ingick uppenbarligen, då gästernas 
namnteckningar likt hällristningar höggs in i 
berget på platsen. Theodor Baumanns signatur 
är en av många välbevarade inskriptioner.
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Vägar och stigar

Nätverket av gamla 
stigar och rallvägar
I Våneviks gammelskog finns sedan slutet på 
1800-talet ett nätverk av stigar från stenepoken. 
Gamla stigar kan vid en första anblick se 
anspråkslösa ut. De är dock mycket handfasta 
tecken på mänskliga aktiviteter i det förflutna. 
Stigar som användes mycket blev oftast bredare 
och bättre underhållna än andra. Nätverket bär 
därför på vittnesbörd om samband mellan och 
betydelse av andra spår av kultur. Helt enkelt 
vilka platser som var viktiga och vilka som var 
mindre betydelserfulla. Detta är kunskap om 
historien som kan vara svår att få på andra sätt.
Därför är också nätverket av stigar viktigt att 
bevara i sin helhet.
 Trädgårdshistoriker Henrik Morin besökte 
Engelska parken på Länsstyrelsens uppdrag 
2013. Han skriver: ”Upplevelsen av att man 
rör sig i en speciell miljö förstärks ytterligare 
när man börjar röra sig längs de stensatta rid- 
och promenadvägarna. Här har funnits både 
resurser och ambitioner att utifrån de speciella 
naturförhållandena i stenbrottsmiljön skapa en 
både spännande och representativ parkmiljö [...] 
Utifrån platsens förutsättningar har man enligt 
tidens anda varsamt lagt in ett välbyggt rid- och 
gångvägssystem. På en promenad passerade 
man gamla stenbrott, små åkerlappar och 
byggda inslag i form av lusthuset på höjden och 
kapellet.”

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Vägar och stigar
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Vägbron
En gammal vacker stenbro på vägen mot 
utskeppningskajen Marseholm.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Vägar och stigar
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Stenbron
Det kärrliknande området Våneviks mararna 
avvattnas genom ett dike, delvis stensatt, som 
rinner ut i havsviken söder om Rävberget. 
Skogsstigen löper över diket via en liten stenbro. 

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Vägar och stigar

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Rallväg
Från stenbrotten anlades rallvägar till 
utskeppningskajerna. Den här vägen förbi 
Brödlösa är en tydlig banvall, där man fyllt ut 
låglänta partier och sprängt genom bergknallar 
för att få den raka och plana sträckningen. 
Rallen drogs med hjälp av hästar och senare 
lokomobiler. Rallvägen skar igenom Engelska 
Parken och fortfarande kan man se gullregn, 
naverlönn och silvergran bland de vanliga 
tallarna och granarna vid sidan om. Brofästena 
till den välvda promenadbron finns vid den här 
vägen.
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Industriminnen

Bräckmaskinerna
Mycket välbevarade rester efter en gammal 
industriell teknik. Har också en intressant 
historia av patentstöld och arbetarnas villkor för 
hundra år sedan.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Industriminnen

Smedjan
Välbevarade rester efter en av de smedjor som 
alltid hade en nyckelroll i stenbrottens dagliga 
verksamhet. I det här fallet det intilliggande 
brottet Brödlösa.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Stenbrott

Brödlösa
Ett stort kant- och gatstensbrott som fick sitt 
namn på grund av den sämre kvaliteten på 
berget här med många sprickor och slag. Det 
ökade mängden kassationer och minskade 
stenhuggarnas förtjänster.
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Rävberget
Det första brottet som öppnades i Vånevik på 
1870-talet. Rävberget är till skillnad från många 
andra brott inte vattenfyllt, men dramatiskt med 
sina höga bergväggar och stora block. Läget är 
också ett tecken på att det är ett av de äldsta i 
Vånevik. Man började ofta bryta vid stranden 
för att ha så nära till utskeppningskajen som 
möjligt.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Stenbrott
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Provbrott
På många platser i terrängen finns småbrott 
som detta som ligger utmed skogsvägen längs 
stranden. Antagligen var stenkvaliteten inte 
tillräcklig för att man skulle fortsätta ta upp ett 
större brott.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Stenbrott
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Engelska Parken
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Naturparken
Engelska Parken genomkorsas av rid vägar 
och promenadstigar. I huvudsak var det byns 
arbetarkvinnor som ställde iordning stigarna 
och lade stenar längs kanterna. När parken var 
färdig hade inga arbetare tillträde till den, det 
var bolagsägarnas privata område.
 Engelska Parken berörs av Florens-
deklarationen, en internationell deklaration från 
1982 som syftar till att skydda historiska parker 
och trädgårdar med kulturhistoriskt värde. 
Helheten får inte skadas.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

En av Engelska Parkens promenadstigar som även användes som ridväg. Man kan fortfarande se 
spåren av de kantstenar som arbetarkvinnorna lade dit en gång i tiden.
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Engelska Parken

Ridstigar
En ridstig böljar mjukt fram genom 
Engelska Parken. Idag en vacker och populär 
promenadstig i det kulturhistoriska landskapet.
 Till en klassisk engelsk park i slutet av 1800-
talet hörde ridvägar, tennisbana, bassäng, 
fruktträdgård och lusthus. Allt det anlades runt 
Stenvillan i Vånevik.
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De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Engelska Parken

Fo
to

: M
ar

it 
St

ig
sd

ot
te

r

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Valvbron
Mellan Prästgården och Engelska Parken 
promenerade herrskapet i slutet av 1800-talet 
över rallvägen via en välvd träbro. Brofästena 
finns kvar tämligen intakta. Bron hade en 
spännvid på närmare sex meter. Höjden är 
okänd, men från brofästena ner till rallvägen är 
det 2,7 meter.

Valvbron, forts. ➜ ➜ ➜
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Engelska Parken
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Valvbron
På båda sidor om bron planterades gullregn 
som fortfarande finns kvar. De är några av de 
åtskilliga växter som planterades och odlades 
under stenhuggarepoken. Detta s.k. biologiska 
kulturarv är något som allt mer börjat 
uppmärksammas av Riksantikvarieämbetet.
(Läs mer om detta på sid. 36 – 38.)

➜ ➜ ➜  Valvbron forts. 
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Kapten Thörnblads 
fruktodling
Raoul ”Kapar’n” Thörnblad hade ett rikt och 
omväxlande förflutet. Han var bland annat 
fallskärmskonstruktör och genomförde 1920 
det första fallskärmshoppet i Sverige. Vid sin 
pensionering köpte han Stenvillan i Vånevik 
och startade på 40-talet kommersiell odling av 
trädfrukter och jordgubbar.
 En del rester av hans fruktträdgård som 
finns kvar idag är till och med ännu äldre och 
härstammar från slutet av 1800-talet. De nu 
mycket gamla träden har blivit hem för fåglar, 
insekter, svampar, mossor och lavar och främjar 
den biologiska mångfalden i området.

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Övriga kulturminnen
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”Nedstigning med Thörnblads fallskärm.” 
Från Nordisk Familjebok 1926
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Mausoleet
Familjen Jähkel var av förmögen tysk släkt 
och gjorde stora pengar på stenbrytningen i 
Vånevik i början av 1900-talet. För den eviga 
vilan byggdes ett mausoleum i fruktträdgården, 
som var deras privata mark. Firman kom på 
obestånd och mausoleet såldes år 1930. Det 
flyttades till Påskallaviks kyrkogård där det 
numera står. Mausoleets fundament finns kvar 
i kanten av fruktträdgården som ett vittnesmål 
om det utpräglade klassamhälle Vånevik en 
gång var.

Övriga kulturminnen

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Arbetare i färd med att bygga mausoleet 1926. Bildtext: ”Stendirektör Carl Paul Jähkels gravmausoleum 
då det ännu stod kvar i parken; ’Privatområdet’ i Vånevik.”
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Mausoleet
Bilden till vänster visar fundamentet till 
gravkapellet i Våneviks gammelskog så som det 
ser ut idag. Med en varsam röjning kommer 
konturerna av fundamentet bli mycket tydligare.

Bilden till höger visar gravkapellet på sin 
nuvarande plats vid Påskallaviks kyrka.

Övriga kulturminnen

➜ ➜ ➜  Mausoleet forts. 
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Musikpaviljongen
I fruktträdgården lät släkten Jähkel också 
bygga en liten paviljong för musik och dans vid 
privata fester. Hur själva byggnaden såg ut bör 
efterforskas, kanske liknade arkitekturen det 
närbelägna Lusthusets? Stengrunden ligger kvar 
fullt synlig mitt i trädgården. 
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Övriga kulturminnen

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Dalen
Tidigare öppen yta i skogen som sträcker sig 
mellan Kapten Thörnblads fruktodling och 
Brödlösa stenbrott, en smal remsa odlingsbar 
mark mellan bergknallarna som brukats lång 
tid tillbaka. På en karta från 1796 finns området 
markerat som ”odalägor” som användes 
till odling och bete, om än magert. Ett dike 
löper längs kanten och odlingsrösen kan ses i 
terrängen. 
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Övriga kulturminnen

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Spår efter blocktäkt  
och tillhuggning
Väster om viken vid Snäckholmen finns ett cirka 
2.000 kvadratmeter stort område med ett tiotal 
större gropar.
 Enligt arkeologen och kulturgeografen 
Michael Dahlin, som besökt och rapporterat 
från området, är detta med stor sannolikhet 
lämningar efter blocktäkt. Detta innebar 
att man tog upp och bearbetade större lösa 
stenblock som legat i marken. Runt omkring 
finns spillrester i form av stenskärv och delvis 
bearbetade block som visar var tillhuggningen 
ägt rum.
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Övriga kulturminnen

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Spår efter blocktäkt och tillhuggning, forts. ➜ ➜ ➜
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Övriga kulturminnen
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Spår efter blocktäkt  
och tillhuggning
Täkt av lösa block i terrängen skiljer sig markant 
från den gängse stenbrytningen på trakten, där 
man i stor skala bröt råblock direkt ur det fasta 
berget i dagbrott.
 Det har varit känt att man emellanåt fick 
råmaterial på detta sätt. Denna typ av stentäkt 
utanför de egentliga stenbrotten har dock inte 
uppmärksammats i någon större utsträckning. 
Dessa spår i terrängen i gammelskogen bidrar 
därför med ytterligare information om områdets 
användning och utseende under den intensiva 
stenindustriepoken. Det är ännu okänt hur 
gamla spåren efter blocktäkt i Vånevik är.
 Intressant i sammanhanget är att använ-
dandet av lösa block som råmaterial i princip 
sträcker sig ända bort till vår forn historia. Det 
var så våra förfäder från början fick material 
till gravar, run- och bildstenar, altare och andra 
kultföremål.

➜ ➜ ➜  Spår efter blocktäkt och tillhuggning, forts. 
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Biologiskt kulturarv

Kulturvärdet hos det levande
De levande växternas betydelser för kulturen – och det omvända – är något som uppmärksammats 
sedan flera decennier tillbaka. Bland annat internationellt av organisationen ICOMOS, grundad 1965 
som ett resultat av Venedigfördraget (UNESCO 1964). Nu senast nationellt här i Sverige på ett mer 
organiserat sätt av Riksantikvarieämbetet inom ramen för projektet ”Biologiskt kulturarv”.

Florensdeklarationen 1982
Florensdeklarationen antogs av ICOMOS ”International Council on 
Monuments and Sites”. ICOMOS uppgift är att verka för att bevara 
världsarven och vara rådgivare till UNESCO:s Världsarvskommittén.
 I Florensdeklarationen slås fast att ”En historisk trädgårdsanläggning 
är en arkitektonisk och hortikulturell komposition av allmänt 
historiskt eller konstnärligt intresse. Som sådan utgör den ett historiskt 
minnesmärke.” Även om deklarationen främst tillkom för att skydda stora 
parkanläggningar, är den tillämplig i alla skalor och alla sammanhang där 
växter på något sätt arrangerats i en kulturell/historisk kontext och blivit ett 
”levande minnesmärke”.

Biologiskt kulturarv, Riksantikvarieämbetet
Biologiskt kulturarv är ett projekt som sedan 2009 drivits av 
Riksantikvarieämbetet. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om 
kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, 
utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet 
och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av 
brukande och skötsel. Det är ett begrepp som sätter fokus på förståelsen av 
sambanden mellan naturen och människans brukande av den. Dessa 
samband kan användas för historisk och biologisk kunskapsuppbyggnad 
och tillämpning inom natur och kulturmiljövård.
 Riksantikvarieämbetet har fortlöpande publicerat sina råd och 
rekommendationer i en serie mycket läsvärda skrifter som kan hämtas på 
RAA:s hemsida: 
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/





 
































Inventering av 
biologiskt kulturarv  

R i k s a n t i k va R i e ä m b e t e t

Vårda väl  
Biologiskt kulturarv Riksantikvarieämbetet | januari 2013 

Träd och buskar 
Månghundraåriga historieberättare 

Människans nyttjande av markerna har skrivits in i 
träd och buskar som i en levande historiebok. Spår 
av lövtäkt, bete och andra aktiviteter kan läsas i 
enskilda individers växtsätt så länge de lever – ja, 
ibland till och med längre än så. Detta faktablad 
handlar om hur man kan känna igen och tolka 
sådana spår, men även om vad det betyder att en 
viss träd- eller buskart växer på en viss plats. 

Författare: Tommy Lennartsson, naturvårdsbiolog 
vid Centrum för biologisk mångfald, SLU. 
Foto författaren där ej annat anges. 

Hagmarksek. Hammarskog, Uppland. 

HISTORISK BAKGRUND 
Träd och buskar har alltid varit viktiga i den traditionella försörjningen. Vilda träd och buskar har beskurits och huggits för att ge virke, ved och lövfoder. Vissa trädslag som fallit människan särskilt väl i smaken har planterats och gynnats på olika sätt. Ett trädslag som från högre ort betraktades som särskilt värdefullt var eken, som fredades som kronans egendom från mitten av 1600talet eftersom ekvirke var så viktigt för rikets skeppsbyggen. Detta så kallade ekregale hävdes successivt med början vid 1789 års riksdag (Eliasson 2003). 

1 

Vårda väl  
Biologiskt kulturarv Riksantikvarieämbetet | april 2014  

Gamla trädgårdsväxter 
Nyttans och nöjets biologiska kulturarv 
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Det unika Våneviksäpplet
I fruktträdgården finns ett äppelträd som hösten 
2016 bar rikligt med frukt. Ett antal av dessa 
skickades till SLU i Alnarp för examination. 
Man konstaterade att det inte rörde sig om 
någon känd sort, utan troligen en mycket lokal. 
Efterforskningar har visat att enstaka träd av 
samma sort finns vid Stenvillan och Thörnblads 
trädgårdsmästarbostad. Äpplet skulle kunna 
vara ett resultat av Thörnblads förädlingsförsök 
och därmed unikt för platsen. 
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Biologiskt kulturarv

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.
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Biologiskt kulturarv

De av Oskarshamns kommun planerade tomterna – mitt i Våneviks gammelskog.

Den unika Manneviks
jordgubben

Raoul Thörnblad ägnade sig, som 
tidigare nämnts, åt odling och 
förädling av frukt och bär. Bland 
annat odlade han på 1940-talet fram 
en helt ny jordgubbssort som fick 
namnet ”Mannevik Original”. Den 
rönte en hel del uppmärksamhet på 
grund av sina förträffliga egenskaper. 
Förutom att storlek, färg och smak 
var tilltalande sades den klara 
transporter bättre än många andra. 
 Manneviksjordgubben försvann 
från marknaden i samband 
med Thörnblads bortgång 1954, 
men plantor som skulle kunna 
härstamma från ursprungsplantorna 
har hittats i gammelskogens 

odlingsområde. Exemplar av dessa har skickats 
till Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, 
POM, Programmet för odlad mångfald, som 
syftar till att bevara gamla odlingsvärda sorter 
som riskerar att försvinna helt. Plantorna från 
Vånevik ska nu dokumenteras och utvärderas. 
Vi ser med spänning fram mot resultatet.

Annonser för ”Mannevik 
Original” från början av 
50-talet.
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”Vånevik är av stor betydelse för förståelsen av  
stenindustrins utveckling i Kalmar län.”
”Minnena från stenhuggarepoken är naturligtvis många. Hundratals större och mindre 
stenbrott i Påskallaviks- och Våneviksområdet minner om det hårda arbetet som lagts 
ner på att bryta och bearbeta graniten. Dessutom finns ett tiotal kajanläggningar på en 
relativ kort kuststräcka. I terrängen återfinns många rester efter krutkällare, rallvägar 
och smedjor.”

Museiföreningen Hård Klang
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Hitta till Våneviks gammelskog

Oskarshamn

Våneviks  
gammelskog

Stockholm

Vånevik ligger ca. 10 km söder om Oskarshamn. Vånevik 
gammelskog sträcker sig från södra Vånevik till norra 
Påskallavik.

Gammelskogen nås lättast från Våneviks badplats, där det 
också finns goda parkerings möjligheter.

Våneviks badplats

100 m
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Vi står bakom Rädda Våneviks gammelskog
Föreningen Våneviks Gammelskog
vaneviksgammelskog@gmail.com

Skogsgruppen i Oskarshamn
www.skogsgruppen.se

Döderhults Naturskyddsförening
http://doderhult.naturskyddsforeningen.se

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn
www.bimon.se

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
http://forening.oskarshamn.se/forening/visa.aspx?id=OBF

Naturskyddsföreningen Kalmar län
http://kalmarlan.naturskyddsforeningen.se

Östra Smålands Ornitologiska Förening
http://birdlife.se/start1.0.5493.1/

Döderhult

Kalmar län

Kampanjen Rädda Våneviks gammelskog
Facebook Vi som värnar om Vånevik
https://svse.facebook.com/varnaomvanevik

Blogg Våneviks Gammelskog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com

Kontakt
vaneviksgammelskog@gmail.com
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 VÅNEVIKS GAMMELSKOG

Hasselmusen bor i gammelskogen
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