Skapa i sten
Stenhuggarkusten och platsen Vånevik i Kalmar län – ett riksintresse
På grund av sitt unika kulturarv som belyser hur bruksmiljön för stenindustrin var av
central betydelse för förståelsen av stenindustrins utveckling i länets norra kustland är
området Vånevik-Påskallavik en av Kalmar läns mest spännande platser som är klassad
som riksintresse.
Begreppet ”Stenkusten” hänger samman med stenindustrin som var en direkt följd av
1800- talets urbaniseringsprocess både här och i Europa. Stadsbyggande krävde sten.
På 1860- och 1870-talen började brytningen och bearbetningen av den östsmåländska
graniten. En av platserna var Vånevik, där både råvara och utskeppningsmöjligheter
fanns. På Näset, en udde i Smälteviken, finns mängder av mindre stenbrott, stenhuggeriarbetsplatser, upplag av råsten och färdighuggen sten, skrotstenstippar, transportvägar,
lastkajer, utskeppningshamn m m. I Vånevik finns ”Stenvillan”, byggd 1877 som kombinerat kontors- och bostadshus åt ägarna i en stenhuggarfirma. Villan uppfördes i granit.
Vid 1900-talets början fungerade Påskallavik som utskeppningsort för sten från Vånevik.
I Påskallavik kan man än idag se det stora sädesmagasinet i hamnen och längre upp gästgiveriet och herrgården.
För att aktivera platsen, främja regionens besöksnäring och den konstnärliga praktiken
inom konstområdet skulptur med fokus på stenhuggeri vill museiföreningen Hård Klang
undersöka förutsättningar för att utveckla en nationell nod inom stenhuggeri med regionala, nationella och internationella samverkanspartners.
Hård Klang
Museiföreningen Hård Klang bildades 1988. Föreningen har som syfte att fördjupa
kunskapen om stenindustriepoken i Vånevik och på Näset. Genom att platsen Vånevik
är klassad som riksintresse samverkar föreningen med Länsstyrelsen Kalmar och Oskarshamns kommun för att levandegöra kulturarvet på platsen. Sedan föreningen bildades
har det pågått ett omfattande dokumentationsarbete med insamling av faktamaterial,
som fotografier, filmer, intervjuer och olika skriftliga källor. Museiföreningen vårdar idag
delar av platsen och visar området för intresserade. Det finns också ett stenhuggarmuseum på plats vid Ångkransbrottet och ett utemuseum på Näset samt Stenhuggarleden.

Förstudie om utveckling av en nationell nod för stenhuggeri
Under de senaste åren har stenhuggerihantverk och dess konstnärliga praktik fått allt
större fokus nationellt eftersom det inte är många som utövar det historiska hantverket
med sina speciella tekniker och den historiska kunskapen håller på att försvinna. Samtidigt finns det en stor efterfrågan efter att skulptera i sten, bland från nationella universitet och högskolor.
Historiskt sätt har Kalmar län varit ett av Sveriges viktigaste områden för stenindustrin.
Kalmar läns så kallade ”Stenkust”, kustområdet mellan Kalmar – Västervik och området
Norra och Södra Öland, har haft några av de nationellt mest viktiga och mest unika stenindustrier i Sverige. Här finns det en lång historia av stenhuggerihantverket och internationella utbyten med bl.a Tyskland och England.
I Kalmar län finns det också en specialisering på olika slags sten och tekniska bearbetningstekniker, allt från den röda graniten i Påskallavik och Emmaboda till kalkstenen
på Öland. Därför har Kalmar län unika förutsättningar för stenhantverkets utveckling.
Dessutom lever stenhuggerihantverket i Kalmar län och håller på att utvecklas genom att
det finns ett antal professionella företag som arbetar med stenläggningar och stenhuggeri på olika sätt, framförallt med anläggningsarbeten, men även inom mer individuella
arbeten inom inredning och begravningsindustrin.
På grund av dessa unika förutsättningar samt platsen Våneviks kulturhistoriska betydelse inom stenindustrin vill föreningen Hård Klang i en förstudie undersöka hur man kan
skapa en nationell nod för stenhuggeri. Förstudien ska öka samverkan och nätverk med
nationella och internationella institutioner samt öka professionell konstnärlig kunskapsproduktion, forskning och praktiker. Förstudien ska också undersöka hur man kan öka
kontakt och samverkan mellan utövare och företag inom stenhuggerihantverket.
Projektets syfte
Syftet är att göra en förstudie för att undersöka förutsättningar för hur man kan skapa
en nationell nod för stenhuggeri i Vånevik med föreningen Hård Klangs verksamhet som
utgångspunkt. Förstudien ska öka samverkan och nätverk med regionala, nationella och
internationella institutioner och organisationer samt öka professionell konstnärlig kunskapsproduktion, forskning och praktiker.
Förstudien ska dessutom undersöka hur man kan öka kontakt och samverkan mellan
utövare och företag inom stenhuggerihantverket samt bygger upp nätverk med möjliga
matchmaking-funktioner och produktutveckling.

Projektet avser att skapa långsiktiga effekter genom att utmana och skapa nya förutsättningar för att utveckla innovativa konstnärliga praktiker som främjar utforskande gränsöverskridande processer och skapa nya förutsättningar för utveckling, innovation och
samhällsbygge i regionen vad det gäller området form och kulturarv.
Mål och resultat
1. Undersöka möjliga samverkanspartner för en framtida nationell nod för stenhuggeri
2. Undersöka möjliga nätverk för en framtida nationell nod för stenhuggeri
3. Undersöka en möjlig struktur för en framtida nationell nod för stenhuggeri
4. Undersöka möjliga affärsmodeller för en framtida nationell nod för stenhuggeri
5. Skapa en handlingsplan/genomförandeplan för att utveckla en nationell nod
Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har ett utformande och beslutande uppdrag och möts regelbundet i
olika konstellationer. Föreningen Hård Klang utgör kärnan i arbetsgruppen med Bild- och
formutvecklaren Kalmar län och Oskarshamns kommun (representanter för näringsliv,
kultur, landsbygdsutvecklare samt Destinationen) som närmaste samarbetspartner.
Kontakt
Projektledarna:
Anneli Karlsson
anneli.mariedahl@gmail.com
Edwin Böck
edwinboeck@gmail.com
Samverkanspartner:
Unika historiska Kalmar län
Maja Heuer
Telefon: 0480-45 13 01, 070 27 59 160
www.kalmarlansmuseum.se

