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Marseholmskajen från söder. En av stenindustrins utskeppningsplatser.
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Tack!

För hjälpsamma och trevliga samtal med boende i 
Påskallavik och Vånevik. Ett särskilt tack till Ann-
Marie Flisberg som hjälpt oss med stora delar av det 
historiska bildmaterialet.

Utredningens disposition

Utredningen redogör för bebyggelsens utveckling 
inom de båda orterna Påskallavik och Vånevik. För 
varje ort görs en kort historisk sammanfattning av 
hur orten vuxit fram. Därefter följer en beskriv-
ning av orterna idag. Inom varje ort har ett antal 
karaktärsområden identifierats utifrån historik och 
bebyggelsens utseende i dag baserad på en över-
gripande fältinventering. Varje karaktärsområdes 
framväxt beskrivs. Dessutom redogörs för bebyg-
gelsens utformning idag och vilka karaktärsdrag 
denna ger respektive område. För varje karaktärs-
område redovisas vad som är av särskilt kulturhis-
toriskt värde att beakta vid framtida planering. Det 
kan gälla bebyggelsens utformning, gator och andra 
kommunikationsstråks placering samt relationen 
till hamnen eller andra verksamheter.  

Arbetet avslutas med en händelselista där viktiga 
årtal i de båda orternas historia har sammanfattats 
kronologiskt.

Utredningsområdet

Avgränsning

Utredningen har fokuserat på de båda orterna 
Påskallavik och Vånevik som utgör kärnan av 
det nydefinierade riksintresseområdet Smålands 
stenhuggarkust. Den historiska utvecklingen av 
Påskallavik omfattar även byn Emmekalvs utveck-
ling. 

En viktig del av utredningsområdet är de lämningar 
av stenhuggeriindustrins verksamhet som finns kvar 
i landskapet. Det handlar om stenbrott, transport-
vägar, lastplatser, kajer, byggnader och skrotsten. 
Dessa lämningar har inventerats av Stefan Höglin 
och finns redovisade i rapporten Våneviks stenhug-
garmiljöer. En inventering och registrering av be-
byggelse och kulturlämningar i södra Oskarshamns 
kommun från 2012. Det föreliggande arbetet be-
handlar därför inte dessa spår i landskapet annat än 
som företeelse i förhållande till bebyggelsen. 

Utredningen redogör inte för samtliga byggnader 
och anläggningar av särskilt kulturhistoriskt värde 
inom det avgränsade området.  

Aktuell skyddsstatus

Utredningsområdet är i sin helhet en del av riksin-
tresset Smålands stenkust och den motivtext och 
den beskrivning av riksintressets uttryck som just 
nu är under bearbetning. 

Inom utredningsområdet finns också byggnadsmin-
net Oskarshamn nr 2 Stenvillan i Vånevik. Bygg-
nadsminnen skyddas enligt 3 kap Kulturmiljölagen. 

I övrigt gäller de generella krav på underhåll och 
varsamhet etc som regleras i Plan- och Bygglagen. 

Uppdragets bakgrund

Denna kulturhistoriska utredning behandlar bebyg-
gelsen i samhällena Påskallavik och Vånevik i Os-
karshamns kommun. Utredningen genomförs som 
en del av beskrivningen av riksintresset för kultur-
miljövården som omfattar Emmekalv-Påskallavik-
Vånevik i Döderhults socken. Efter en översyn 
2014-2015 av riksintresseområdena i Kalmar län 
har det aktuella området avgränsats till de tre or-
terna Emmekalv, Påskallavik och Vånevik och sten-
huggeriverksamheten har tydligare lyfts fram som 
den centrala verksamheten för området bland annat 
genom det nya namnet Smålands stenhuggarkust.

Utredningen är avsedd som planeringsunderlag in-
för detaljplaneläggning. Den beskriver områdets 
kulturhistoriska utveckling samt hur denna avspeg-
las i de båda orterna idag. Fokus ligger på karaktärs-
drag och kvaliteter inom området, som är av särskilt 
kulturhistorisk intresse, och som idag kännetecknar 
orterna. Utifrån detta ges även övergripande anti-
kvariska rekommendationer.

Texterna baseras på arkivmaterial, litteratur, ge-
nomgång av äldre kartor och bildmaterial samt fält-
studier. Arbetet har utförts hösten 2015 av Richard 
Edlund och Magdalena Jonsson, antikvarier vid 
Kalmar läns museum. Underlag för fornlämnings-
situationen i området har tagits fram av arkeolog 
Cecilia Ring, Kalmar läns museum.

INLEDNING
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Generalstabskartan från 1870-talet. Källa: Lantmäteriet.
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Förhistorisk tid

Liksom i Vånevik är det ont om fornlämningar i 
Påskallaviks samhälle. Två lämningar kan dateras 
till förhistorisk tid. RAÄ 54 är en möjlig boplats-
lämning i anslutning till skolan men viss tveksamhet 
råder om de fynd av flinta som gjorts kan härledas 
till platsen eller kommer från påförda massor. Söder 
om samhället finns RAÄ342 som är en stensättning, 
det vill säga en gravmarkering, som inte daterats 
närmare. 

Medeltid till början av 1700-talet

Den mark som kom att bli platsen för Påskallaviks 
samhälle hör till de båda byarna Emmekalv och Älv-
hult. Gränsen utgörs av Kristdalavägen. Söder om 
denna har Emmekalv mark och norr om Älvehult. 
Det äldsta skriftliga belägget som redovisas i Det 
medeltida Sverige är för Emmekalv som omnämns i 
en handling från 1311. Frälsegården omnämns i en 
bytesaffär mellan Birger Petersson (Finstaätten) och 
en kvinna vid namn Katarina i Steninge. I början 
av 1500-talet förefaller antalet gårdar ha utökats 
till ytterligare en frälsegård som vid Gustav Vasa 
maktövertagande blev ett så kallat arv- och eget och 
därmed lades till kungens privata förmögenhet. De 
båda gårdarna hade lite åker, relativt gott om ängs-
mark för hö och bete, ollonskog för svinen och fiske 
i saltsjön. De förefaller för tiden och i synnerhet för 
området vara relativt bra gårdar. I Älvehult fanns 
en frälsegård omnämnt 1351 som en del av Israel 
Birgerssons (Finstaätten) godsinnehav. Även denna 
gård överfördes till arv- och eget. Liksom gårdarna 
i Vånevik saknar gården i Älvehult åkermark, ängs-
marken är, totalt sett, relativt god och det komplet-
teras med fiske i saltsjön samt biodling. 

HISTORIK PÅSKALLAVIK

Under de följande århundradena fram till 1700-ta-
lets början kommer frälsegårdarna i de båda byarna 
att ägas av flera kända svenska adelsfamiljer så som 
Sture, Bielke, Sparre, Banér, Gyllenstierna och Rap-
pe. De bor naturligtvis aldrig här och det är mycket 
osäkert om de någon gång besökte gårdarna. Går-
darna var en del av en förmögenhet.

När Sverige får ett postväsende 1636 inrättas ett 
system med postbönder som utmed postförande vä-
gar skötte transporten. Strandavägen som går ge-
nom Emmekalv var en sådan väg och Emmekalv 1 
blev postgård. 

Före 1800-talets mitt, när Sverige fick lag om nä-
ringsfrihet, var handel och industri hårt reglerat. 
Preindustriella verksamheter, manufakturer, fick 
bara anläggas med statligt tillstånd. Handel fick 
bara bedrivas i städerna för att staten skulle kunna 
kontrollera och beskatta verksamheten. Ett fåtal 
av de svenska hamnstäderna var så kallade stapel-
städer som hade tillstånd att handla med utlandet. 
Kalmar och Västervik var Ostkustens stapelstäder. 
Men utmed kusten fanns flera bra hamnar och vid 
de här platserna kunde så kallade köpingar uppstå 
där handel bedrevs. Köpingen stod då under någon 
av stapelstäderna och det var borgarna i stapelsta-
den som hade rätt att bedriva handeln. En sådan 
plats var Påskallavik. Platsen omtalas redan i mitten 
av 1500-talet som ”Poska Wik” och på 1630-talet 
som ”Porskalla Wijk”. Man har tolkat namnet som 
ett berg där det växer pors och som ligger nära en 
vik. Hit kom en kalmarborgare vid namn Ivar Böös. 
Han köpte Emmekalv 2 som också omfattade en 
krogrörelse. Böös hade också gård på Nötö och en 
handelsrörelse i köpingen Påskallavik. 

Utsnitt av karta från 1688 som visar Emsfors och Påskallavik. Källa: Lantmäteriet.
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Början av 1700-talet till tidigt 1900-tal – 
Callerströmepoken

Ivar Böös dotter Sophia gifte sig med en driftig man 
som hette Lars Callerström. Släktnamnet hade man 
tagit från gården Kallersbo i Målilla varifrån släk-
ten stammade. Lars Callerström friköpte övriga ar-
vingar och blev på så sätt ägare till svärfaderns går-
dar samt, genom köp, till Emmekalv 1. Med honom 
inleddes Påskallaviks storhetstid. 

Lars och Sophia fick två söner som båda gifte sig 
med döttrar till sjökaptenen Nicolas Wijkström. 
Casper valde att bli sjökapten men Edvard övertog 
faderns rörelse och utvecklade den. Förutom en om-
fattande handelsverksamhet startade han en klädes-
fabrik och en såg som drevs av en väderkvarn, Det 
var också Edvard Callerström som lät bygga Gula 
Febern, Minnet, Lyckan och Herrgården.

År 1799 dog Edvard Callerström och hans maka 
Elisabeth övertog ansvaret för det växande familje-
imperiet. Det var hon som fick privilegiebrev för att 
1814 starta Emsfors pappersbruk. Vid den här tiden 
fanns ytterligare ett pappersbruk på andra sidan ån 
på byn Skruvshults marker. 

När Elisabeth dog 1922 ärvde sönerna Erik och 
Nils verksamheten. Även dessa båda bröder star-
tade flera nya verksamheter. På Nötö byggdes ett 
skeppsvarv med en mekanisk verkstad, mjölkvarn 
och en vadmalsstamp. Skogen började vid den här 
tiden få ett större värde och Påskallaviks hamn var 
en av de orter som blev utskeppningshamn för stora 
mängder trävaror. 

Alla dessa olika verksamheter ledde naturligtvis till 
en omfattande inflyttning till Emmekalv men fram-
förallt till Påskallavik. Under 1800-talet växte ett 
samhälle fram med service. Krogen i Emmekalv flyt-
tades 1820 till Påskallavik och kallades därefter för 
gästgiveriet. Kyrkan byggdes på Nils Callerströms 
initiativ och utan tillstånd från kyrkoherden och 
sockenstämman i Döderhult som var den försam-
ling som Påskallavik tillhörde. För påskallaviks-
borna var resan till Döderhults kyrka lång och 
besvärlig, i synnerhet när döda skulle forslas till 
sockenkyrkan för begravning. I Döderhult var man 
mera intresserad av kyrkofrågan i det framväxande 
Oskarshamn. Överintendentsämbetet som skulle 
godkänna ritningar för kyrkobyggnader fick först 
i början av 1900-talet veta att det fanns en kyrka 
i Påskallavik. Nära hamnen och utmed vägen mot 
Kristdala byggdes bostäder på såväl Emmekalvs 
som Älvehults marker. 

När de båda driftiga bröderna Erik och Nils drog sig 
tillbaka var det Nils son Erik Lorentz som löste ut 
övriga arvtagare och drev verksamheten vidare. Un-
der 1800-talets andra hälft lärde man sig tekniken 
att koka pappersmassa av trä och bruket i Emsfors 
moderniserades 1873. Man satsade också nya verk-
samheter som frörenseri, benkvarn och garveri men 
det var skogsprodukter som sågade varor, träolja, 
beck med mera som var basen i verksamheten. Un-
der Erik Lorentz tid ska som mest 500 personer ha 
varit anställda i olika verksamheter. Parallellt med 
Callerströms verksamhet blomstrade vid den här 
tiden i slutet av 1800-talet stenindustrin i Vånevik. 

Foto från 1925, ett av familjen Callerströms hus i Påskallavik. Huset fick med tiden namnet Gula Febern. Foto: KML.

Påskallaviks kyrka 1989. Foto: familjen Flisbergs samling. Påskallaviks hamn, tidigt 1920-tal. Till vänster kolbryggan. Foto: familjen Flisbergs samling.
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På en plan över ”Herrgården” med tillhörande park från 1925 återfinns inga bygg-
nader i parken.

I en broschyr från 1979 återfinns gångar i parken. Södra skogsägarna, 1979.

Teckning föreställande de Callerströmska gårdarna 1856. Till vänster med flyglar mot sjön ligger ”Gula febern”. Bakom fartyget skymtar gamla herrgården 
med flyglar. Herrgårdsbyggnaden från 1780-talet skulle brinna ett år senare 1857. Det är inte helt lätt att tolka bilden men huvudbyggnaden kan ha haft 
en låg envånings utbyggnad på vänstra gaveln. Ett brutet tak och en fronton över ingången är andra detaljer som framgår av teckningen. Foto av teckning, 
KLM. Fotografiet är bearbetat. Herrgården finns beskriven på följande sätt: ”Hr Edv. Callerström på Påskalleviks Köping, med mycket kostnad och arbete, 
på ny plan, ej allenast anlagt en vacker Corps de Logis, hvarifrån åt sjö sidan är en vidsträkt, angenäm och varierad vuë, med Flygel byggnader, samt en 
kostbar Ladugård, utan användt mycken möda och depense på anläggning af Trädgård.” 
Ur Matrikel öfver Embetsmän m.m. i Calmar län och Öland, Roosval 1799.

”Herrgården” uppfördes 1860 på samma plats som den gamla och detta är ett foto som kan vara taget 
redan på 1860-talet är från trädgårdssidan. Foto: KLM.
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Gästgivaregården 1925. Foto: Wallin, KLM.
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År 1888 ombildades Emsfors Bruk till ett aktiebo-
lag och Callerströms lämnade ifrån sig ledningen av 
företaget. Skeppsvarvet lades ner när segelskutorna 
ersattes med ångfartyg. Eriks Lorentz son Erik över-
tog trävaruhandeln som fortfarande blomstrade. 
Men 1916 avled Erik barnlös och 1922 även fadern 
Erik Lorentz. Det innebar slutet för den Caller-
strömska eran i Påskallavik. 

Efter Callerström – Påskallavik under 
1900-talet

Den omfattande handelsrörelsen med andel i Ems-
fors pappersbruk köptes av konsul Örn. Handeln 
med trävaror var fortfarande omfattande och på 
flygfoton från mitten av 1900-talet kan man se 
stora mängder virke av olika slag ligga lagrade på 
hamnplanen. Hamnmagasinen byggdes ut för att 
förvara råvara och färdiga produkter från bruket. 
Verksamheten på pappersbruket och i hamnen var 
så omfattande att Påskallaviks samhälle fortsatte att 
utvecklas. Här fanns grundläggande samhällsservice 
och nya bostäder byggdes ända in på 1980-talet. 

Familjen Örns engagemang i Påskallavik varade 
till 1965 då familjen sålde Emsfors Bruk. Under de 
följande åren avlöste Klippans bruk, Södra Sveriges 
Skogsägarförbund och Oskarshamns kommun var-
andra som ägare. 1989 lades bruket ner. Trots att 
arbetstillfällena på bruket och i hamnen försvunnit 
är Påskallavik ett livaktigt samhälle som fungerar 
som sovstad åt omgivande städer. Närheten till ha-
vet gör det attraktivt att bo i Påskallavik.

Påskallaviks hamn 1947. Foto: familjen Flisbergs samling.

Påskallaviks brandkår uppställd framför stationen. Foto från 1930-talet. Foto: familjen Flisbergs samling.

Kristdalavägen 52 före 1930. Foto: familjen Flisbergs samling.

Uddegatan 14 före 1930. Foto: familjen Flisbergs samling.
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Flygfoto 1964, KLM.
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Flygfoto 2010. Foto: Oskarshamns kommun.
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Karta över Påskallavik med de fem olika 
kulturhistoriska karaktärsområdena. De små 
vimplarna markerar välkända byggnader och 
verksamheter.
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Samhället kom att växa fram mellan gårdarna Älve-
hult i nordväst och Vånevik i nordöst, samt Emme-
kalv i sydväst och Nötö i sydost. Påskallavik hade 
ett bra hamnläge. Söder ifrån kom landsvägen in 
mot hamnen och marknadsplatsen innan den vek av 
väster ut mot Forshult där den närmaste järnvägs-
stationen låg. Kustvägen som gjorde att förbindel-
sen med Oskarshamn förbättrades tillkom 1931 -32 
och stensattes med smågatsten från Vånevik.

Karaktärsområde 1. 
Det Callerströmska – Örnska Påskallavik

När Lars Callerström vid mitten av 1700-talet blev 
ägare till den av gårdarna i Emmekalv med största 
markinnehavet inleddes en avgörande tid i Påskalla-
viks historia där fem generationer av samma familj 
helt skulle dominera samhället. Kring hamnen i nu-
varande Påskallavik startades verksamheter som 
skeppsvarv, export av trävaror och spannmål med 
mera. Under 1800-talet blev hamnen mer och mer 
en import och exporthamn för Emsfors bruk startat 
av Callerström redan år 1814. I norr ligger Knar-
rudden där det tidigare fanns en lotsutkik. Idag åter-
står ett litet cylinderformat skyddsrum från andra 
världskriget. Det faluröda hamnmagasinet uppför-
des av Callerströmsfamiljen och ska eventuellt ha 
flyttats dit. År 1937 byggde den lokala Rödakors-

KULTURHISTORISKA KARAKTÄRSOMRÅDEN 
PÅSKALLAVIK

kretsen ett varmbadhus på Nedre Lotsgatan. Sedan 
1973 är det PRO lokal.

Herrgården kallas den miljö där ägarfamiljen Cal-
lerström och senare Örn hade sin bostad. Herrgår-
den med två flyglar har fortfarande en central plats 
i samhället och den byggdes 1860 efter det att den 
gamla herrgården brunnit 1857. Förutom huvud-
byggnad med flyglar återfinns i parken en rotunda, 
en kägelbana samt en loftbod som ursprungligen 
ska ha flyttats från Emmekalv. Till miljön hör även 
ett trädgårdsmästeri som senare blev en handels-
trädgård.

Det finns en uppgift om att innan de tre byggna-
derna Herrgården, Minnet och Lyckan uppförts 
bodde Callerströms i den träbyggnad som senare 
kom att kallas Gula febern på den plats där Min-
net står idag. På ett fotografi från 1911 framgår det 
att Gula febern var rödfärgad vid denna tid.  Gula 
febern flyttades sen till sin nuvarande plats.

Söder om Gula febern uppfördes Lyckan på 
1890-talet. Huset är idag hotell men har tidigare va-
rit både folkhögskola, karamellfabrik och bostad. 
I nuvarande gästhamnen finns tre rödfärgade för-
rådsbyggnader som alla har anknytning till Emsfors 
pappersbruksepok, det stora fyrkantiga pappersma-
gasinet längst norr ut och ett magasin i mitten samt 
ett svavelmagasin längst söder ut av de tre. Svavel 
behövdes i papperstillverkningen och importerades 
bl a från Sicilien. Svavelmagasinet är idag ett som-
markafé. Söder om Lyckan ligger Callerströms fis-
karestuga samt en äldre rödfärgad ålderdomlig bod. 
Längst i söder återfinns Påskallaviks kyrka som 
byggdes på initiativ från Erik och Nils Callerström 
men med starkt stöd i bygden med mycket frivil-
ligt arbete. Tre år tog det men 1865 kunde kyrkan 
överlämnas till Påskallaviks köping som vid denna 
tid bestod av omkring 150 personer. Sakristian var 
stor och ska ha fungerat som skolsal tills det att nya 
skolan stod klar 1910. På västra sidan om Kustvä-
gen ligger Gästgiveriet med anor från tidigt 1800-tal På Knarrudden ligger ett skyddsrum från andra världskriget. Callerströmska magasinet i Påskallaviks hamn.
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Av särskilt kulturhistoriskt värde

• Karaktären av öppna allmänna ytor mellan flera 
av byggnaderna öster om Kustvägen samt ham-
nen som helhet.

• Gästgiveriet som miljö och funktion

• Hamnfunktionen

• Tillgängligheten för allmänheten

• Herrgården, trädgårdsmästeri samt parkområde 
med där i liggande byggnader: kägelbanan och 
rotundan. Området som helhet bör skyddas och 
karaktären av park bevaras

• Hamnmagasinet, Minnet, Gula febern, Lyckan, 
Fiskarestugan, De tre magasinen från Emsfors-
bruks-perioden samt Gästgiveribyggnaden bör 
alla få förhöjd bygglovplikt

då rörelsen succesivt kom att flyttas över från närbe-
lägna Emmekalv. Gästgiveribyggnaden är en välbe-
varad rödfärgad byggnad som ligger längst norr ut 
i en rad av bostadshus. Gästgiveriet i Påskallavik är 
ett av en handfull i Kalmar län med historiska röt-
ter som fortfarande är i drift. De 11 tomterna med 
hus söder om gästgiveriet som sträcker sig ner till 
rektorsbostaden tillhör de äldsta tomterna i samhäl-
let. På flera av dem finns det även äldre bostadshus 
bevarade och samtliga har uthus. Fram till det att 
Skolgatan tillkom på 1950-talet så anslöt Emme-
kalvs ägor direkt till tomternas västra gräns.

”Gula febern” är en av de byggnader som familjen Callerströms lät uppföra.

”Lyckan” är idag B&B och restaurang.
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Kustvägen genom Påskallaviks samhälle.

Gästgiveriet i Påskallavik. Här kan man äta och sova sedan 1820-talet.

Pappersmagasinet i hamnen hörde till Emsfors bruk. Påskallavik var brukets hamn.

På Kustvägen i närheten av Gästgiveriet ligger denna välbevarade byggnad från sent 1800-tal.
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”Herrgården” är en central byggnad i samhället. Till byggnaden hör också en park samt två flyglar.
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I hamncaféet målar Kalle Holmström från Nordic Illustration studios motiv från 
Påskallaviks historia på väggarna. Foto Hamncaféet.

I den hamnbyggnad som på Emsfors bruks tid användes till förvaring av svavel är det 
idag ett sommarcafé.

I parken finns en rotunda som även den, likt kägelbanan, är uppförd efter 1925.

I parken finns en kägelbana som tillkommit efter 1925.

En loftbod återfinns i den skogbevuxna delen av parken. 
Den skall en gång ha flyttats dit från Emmekalv.
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Karaktärsområde 2.  
Vägskälet - eller när Kustvägen kom till byn

Den första någorlunga fullständiga vägvisaren över 
Sverige gavs ut av Georg Bjurman 1943. Här be-
skrivs två vägar från Kalmar till Stockholm. En gick 
över Kalmar-Ålem-Bötterum-Vimmerby och vidare 
norrut. Den andra som han benämner "Strandavä-
gen" går från Ålem-Mönsterås-Emmekalv-Norrby 
(Döderhult)-Ishult-Västervik och vidare norrut.

Kustvägen anlades 1932. Dess namn var Riksväg 4 
och gick mellan Malmö och Norrköping och den 
stensattes genom samhället som ett AK arbete. Idag 
är den stensatta vägen bevarad utanför Källströms-
gården och vid skolan. 

Vid Herrgården går Kristdalavägen väster ut. På 
norra sidan och i viss mån även på den södra sidan 
av vägen utvidgades samhället i sluten av 1800-talet 
och framåt. Tomterna följer vägens svagt slingrande 
form på ett till synes oplanerat sätt. Bagaregatan var 
ursprungligen vägen norr ut mot Vånevik. Udde-
gatan är som namnet antyder förbindelsen ut mot 

Arvid Källströms (1893-1967) hem och arbetsplats 
från 30-talet och framåt. I anslutning till byggna-
den återfinns i trädgården flera av hans skulpturer 
som ”Liggande kvinna”, ”Blå pojken” och ”Fran-
syskan”. En ideell förening driver det museum som 
idag inryms i byggnaden. Vid strandkanten ligger 
RGO parken på Röde gubbens berg. RGO orden 
(Röda gubbens orden) bildades 1945 och en av 
grundarna var Arvid Källström. I parken finns en 
kopia av skulpturen ”Röde gubben” i Påskallaviks 
hamninlopp samt några byggnader och skulpturen 
Fredrika från 1959. 

Sjöhagens bebyggelse är en blandad bebyggelse från 
1800-talets slut och framåt med en viss tyngdpunkt 
på bebyggelse tillkommen på 1930- och 40-talet. 
Pappersbruket var den stora arbetsgivaren i Emsfors 
och Påskallavik. Precis som på flera andra bruksor-
ter gav arbetsgivaren en möjlighet till huslån åt sina 
anställda. År 1933 var det på maximalt 3000 kr. To-
talkostnaden var då någonstans mellan 5000 - 6000 
kr för ett eget hus. Lånet skulle betalas tillbaka på 
10 år och betraktades som förmånligt. Byggnaderna 
ligger i mitten av tomterna med en del bevarade ut-
hus i de inre delarna av trädgårdarna. Det finns flera 
exempel på att fruktträd planterats i stor omfatt-
ning på tomterna och det går att se spår av detta 
än idag. Det naturliga byggnadsmaterialet var från 
början trä och träfasader men även reveterade hus 
förekommer.

Av särskilt kulturhistoriskt värde

• Kristdalavägens slingrande dragning genom sam-
hället samt Kustvägen.

• Gatusträckningar, särskilt Uddegatan och Baga-
regatan

• Hus i två våningar samt bevarade uthus

• De öppna bevarade resterna av ”Hjortelyckan”

• Källströmsgården

• RGO-Parken med skulpturer och byggnader. 
Originell park med vackert läge vid kusten

• Stora trädgårdar

området Udden innanför Knarrudden. Längst väster 
ut i samhället låg Kungslid utefter Kristdalavägen. 
Lite längre öster ut än Kungslid låg Röda stugan, 
ett populärt café utefter Kristdalavägen som bedrev 
verksamhet under flera årtionden. Huset finns fort-
farande kvar.

Emsfors bruk och de andra verksamheterna gav 
möjlighet till fler att kunna bosätta sig i Påskallavik. 
Den blandade bebyggelsen inom området består av 
mindre villor av egnahemstyp, ofta i två våningar, 
men även större bostadshus och tomter som med-
gav viss självhushållsodling. De större bostadshusen 
inrymde bostäder och ofta någon verksamhet som 
butik eller hantverkslokal.  Bebyggelsen är till en del 
från 1930-talet men det finns även äldre och yngre 
byggnader som ger ett varierat intryck. Det naturli-
ga byggnadsmaterialet var från början trä och träfa-
sader men även reveterade hus förekommer. Husen 
ligger till största delen placerade i mitten av tomten. 
På tomterna mellan Kristdalavägen och Kulturgatan 
samt mellan Övre Lotsgatan och Uddegatan åter-
finns flera exempel på ganska stora uthus i bakre 
delen av tomterna, mot kvarterens mitt. Innanför 
Hjorteviken låg till mitten av 1900-talet ett massa-
vedsupplag. Området kallades förr ”Hjortelyckan” 
och är idag delvis bebyggt med två fastigheter. Om-
rådet Udden beboddes i början av 1900-talet mest 
av fiskare, skeppare och lotsar. På Udden består be-
byggelsen idag både av äldre hus som byggts om 
samt modernare byggnader från 1900-talets andra 
hälft.

I slutet av 30-talet blomstrade pappersbruket med 
bortåt 300 anställda och 12 butiker i samhället. 
Med tiden kom fler verksamheter att etableras ut-
efter Kustvägen mellan brandstationen och Käll-
strömsgatan. Det blev post, bank och ett Konsum 
på Uddengatan runt hörnet från Kustvägen. Idag 
finns det i området både butik, verksamheter och en 
restaurang. I och med Kustvägens tillkomst blev det 
en ökad genomströmning av trafik som av allt att 
döma innebar ett uppsving för Påskallavik. Kustvä-
gen genom samhället blev mer och mer det stället 
där nya verksamheter och butiker etablerades.

Sjöhagen och Källströmsgården ligger i norra delen 
av Påskallavik. Källströmsgården var konstnären 
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Udden fotograferad från brandstationstornet 1937. Husen på rad i förgrunden är alla nyuppförda. Trädgårdarna är inte ännu anlagda men uthusen är på plats. Längst ut 
på Knarrudden syns gaveln på ett litet mörkt hus, det var lotsutkiken. Foto: KLM.
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Frivilligbrankårens brandstation fotograferad när den fortfarande var i drift. Foto:  familjen Flisbergs samling.

Idag 2015 är den samhällets pizzeria.

På norra delen av kustvägen återfinns denna välbevarade villa från 1934.

På Kristdalavägen i närheten av Missionskyrkan ligger denna villa som är uppförd på 1920-talet.
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På Uddegatan ligger detta fd skomakeri som ska ha flyttats dit från Vånevik.

Källströmsgården på norra delen av Kustvägen var under flera årtionden konstnären Arvid Källströms bostad och ateljé.

”Röda stugan” var länge Påskallaviks omtyckta café utefter Kristdalavägen. Foto, Lomell 1909, Flisbergs samling.

”Röda stugan” 2015.
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Karaktärsområde 3.  
Skolgatan och Rundgatan

Skolgatan och Rundgatan är det första moderna 
villagatorna i Påskallavik och tillkom i slutet av 
1950-talet och början av 60-talet. Om det tidigare 
varit Emsfors bruk som genom ett låneförfarande 
stimulerat ett ökat byggande så var det nu de stat-
liga lånebidragen som satte ramarna för småhus-
byggandet. På Skolgatan och Rundgatan har pla-
ceringen av envåningsbyggnaderna på tomterna 
gjorts så att samtliga hus ska få ett fördelaktigt läge 
genom en vridning av huskroppen samt möjliggöra 
en praktisk nedfart till garaget i källaren. Den sam-
manhållna känslan i området förstärks av fasadma-
terialet som är tegel. Miljön är väl sammanhållen 
och näst intill samtliga hus är välbevarade, i flera 
fall finns även trädgårdar med växtmaterial från ti-
den då trädgården anlades.

Av särskilt kulturhistoriskt värde

• Tegelfasader

• Det befintliga antalet våningar och tidstypiska 
detaljer
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På 1950-talet blev det mer och mer vanligt med bil och med det 
blev det också populärt med garage  i källarvåningen.

Flygfoto 1964, KLM.
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På Skolgatan ligger husen snedställda på tomten.
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Karaktärsområde 4.  
Hyreshus Kristdalavägen – Vattugatan

Hyreshusen på Kristdalavägen – Vattugatan byggdes 
i tre omgångar på 1950, 60 och 80-talet men är till 
sin karaktär en väl sammanhållen miljö. En grann-
skapsenhet i miniatyr som utformats under den tid 
då Påskallavik var municipalköping, det vill säga 
före 1956. Svensk bostadspolitik har sedan slutet av 
1940-talet haft målet att skapa ändamålsenliga och 
välutrustade bostäder av god kvalité. De allmän-
nyttiga bostadsföretagen skulle skapa bra boenden 
även på mindre orter. De två välbevarade parställda 
hyreshusen från 1950-talet är utmärkta exempel på 
det. Bostadslängan i söder är från 1960-talet, också 
den välbevarad. Här utnyttjas suterrängvåningen åt 
söder till att blir en egen bostadslänga med egna in-
gångar från gården. På norrsidan återfinns ingångar 
till den övre våningen. Som en tredje pusselbit ligger 
det väl infogade hyreshuset från 1980-talet med ett 
gavelmotiv som för tankar till en herrgård.

Av särskilt kulturhistoriskt värde

• Bevarad stadsplanering och tidstypisk utform-
ning av bebyggelsen från 1950-, 60- respektive 
80-talen.
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De första hyreshusen i Påskallavik är från 1950-talet. Mellan de två hyreshusen från 1950-talet återfinns ett hyreshus från 1980-talet.
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Två huslängor från 
1960-talet har många 
välbevarade detaljer från 
byggnadstiden bevarade.
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Karaktärsområde 5.  
Söder om Röda stugan

Det lilla bostadsområdet på Skolgatan väster om 
skolan i Påskallavik stod klart i början av 1960-ta-
let men bestod enbart av lite drygt 20 småhus. För 
att möta en större efterfrågan planlades ett nytt och 
större bostadsområde söder om Röda stugan utef-
ter den nya Kalmargatan med sex säckgator och en 
rundkörningsgata. På ett behörigt avstånd från den 
nya E66:an (nuvarande E22:an) skapades öster om 
vägen ett nytt villaområde. Flera boende i området 
refererar idag till att de bor ”Söder om Röda stu-
gan”. Villorna ligger som tydliga årsringar som del-
vis överlappar varandra där de äldsta byggnaderna 
i området ligger längst norr ut. Husen ligger nästan 
alla placerade så att den största delen av tomten 
hamnar på gårdssidan vilket skapar avskildhet.

Av särskilt kulturhistoriskt värde

• Husets byggnadsstil vid respektive gata/årsring.

• Bebyggelsens tidstypika utformning.
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Oljekrisen 1973 resulterade i att bestämmelserna ändrades så 
att fönstren blev mindre. Hus från 1970-talet.

Det så kallade mexiteglet lanserades 1965 och var som mest populärt i mitten av 1970-talet. Hus från 1960-talet.
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Det röda fasadteglet var populärt i början av 1960-talet. Villorna är i ett plan med inredd källare. Uppvärmningen skedde ursprungligen med olja.

Enplansvilla med källare från 1960-talet. Kombinationen mexitegel och träfasad blev 
mycket populärt.

Denna villa ingick från början i en bostadsrättsförening. Detta hus uppfördes på 
1980-talet. Typiskt för tiden är burspråket.

På 1970-talet började man blicka bakåt och det spröjsade fönstren fick en renässans.Den mest populära hustypen på 1970-talet var 1½ plans huset. Uppvärmningen skedde 
nu med direktverkande el så det var inget behov av en källare med oljepanna längre.

Detta mexitegelhus med bruna träpartier är från cirka år 1970. Det var vid denna tid 
populärt med åretruntgröna växter framför huset som på bilden.
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Flygforo 2010 över Vånevik. Källa: Oskarshamns kommun.
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Förhistorisk tid

Trakten kring Våneviks samhälle är ett fornläm-
ningsfattigt område. Den karga klippkusten har inte 
inbjudit till bosättningar under sten-, brons eller 
järnålder. Fisket och jakten på säl kan ha lockat till 
tillfälliga bosättningar under jakt- och fiskesäsong-
en men dessa har man idag inga spår efter. 

Medeltid till slutet av 1800-talet

Första skriftliga belägget för Vånevik är från 1351 
då här ska ha funnits en frälsegård som ägts av Is-
rael Birgersson (Finstaätten). Antalet frälsegårdar 
hade 1495 utökats till tre stycken som alla ägdes av 
Sten Sture. Som så många andra frälsegårdar över-
fördes gårdarna i Vånevik till Gustav Vasas privata 
godsinnehav, som benämns ”arv och eget”. Beskriv-
ningen av gårdarna i boken Det medeltida Sverige 
berättar att ingen av gårdarna har någon åkermark 
men äng, som mest till 10 lass hö, och naturligtvis 
fiske i saltsjön. Utan åkermark och med så lite ängs-
mark framstår fisket som helt avgörande för män-
niskorna i Vånevik.

Ett hopp fram i tiden till 1796 visar att det då fanns 
två stomhemman, Södergården och Norrgården. 
Den förstnämnda var en gård men den ska ha haft 
två brukare. Norrgården bestod av tre små gårdar 
som alla ägdes av baron Gustaf Johansson Ulfsparre 
och disponerades av handelsmannen Edvard Caller-
ström. Både Norrgården och Södergården låg norr 
om den plats som man idag uppfattar som Våne-
viks centrum. Byn bevarade också sitt läge under 
laga skifte som genomfördes 1871. Men i mitten av 
1870-talet stod Våneviks by inför en omvälvande 
förändring.

HISTORIK VÅNEVIK

Utsnitt av karta 1790. Källa: Lantmäteriet.
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Stenindustriepoken - slutet av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet

På några år förvandlades den lilla byn till ett sten-
industricentrum. På flera platser utmed Kalmar läns 
kust öppnades stenbrott. Stenen behövdes för de 
växande städernas byggnation. Den användes dels 
till byggnader men också som gatubeläggning. Den 
röda ”våneviksgraniten” blev ett begrepp. En del av 
produktionen gick till projekt i Sverige men en stor 
del såldes utomlands, framförallt till Tyskland. 

År 1875 köpte den tyska firman Kessel&Röhl mar-
ken i Vånevik av en man som hette Nils Anders-
son. Det var den tyska marknadens efterfrågan som 
gjorde det intressant för tyska intressen att inves-
tera i den svenska stenindustrin. Stenbrott öppnades 
och hamnar för utskeppning anlades. Järnvägsspår 
mellan brotten och utskeppningsplatserna ordnades 
och bostäder för personalen byggdes. En av de för-
sta arbetarbostäderna var den så kallade Kasernen. 
Från samma tid är Stenvillan som var bostad för 
ägarna och företagets kontor. 

År 1898 sålde Kessel&Röhl verksamheten till den 
tyska firman Stenzel&Co. Två av ägarfamiljens sö-
ner fick uppdraget att på plats leda verksamheten. 
Fritz Jähkel flyttade med familj in i Stenvillan och 
brodern Hans lät bygga en trävilla i grosshandlar-
stil. Det är den byggnad som idag kallas för Präst-
gården efter att under flera år på 1900-talet varit 
komministerbostad i Påskallaviks annexförsamling. 

Som på de traditionella bruksorterna växte ett sam-
hälle fram i anslutning till verksamheten. Bostäder 
för arbetarna byggdes men till skillnad från många 
av bruksorterna blev Kasernen i Vånevik, med rum 
för många familjer, ett undantag. De flesta bostäder-
na i Vånevik byggdes av arbetarna själva. Antingen 
byggde man nytt eller köpte man in ett bostadshus 
som flyttades till platsen. Den vanligaste typen av 
hus var 1½-plans trävillor med veranda. Ett så-
dant hus delades vanligtvis av tre familjer, ofta med 
många barn i varje familj. Till Påskallavik var det 
ett par kilometer så även i Vånevik öppnades affä-
rer. På 1920-talet bodde ca 230 personer i Vånevik. 

Familjen Jähkels första tid i Vånevik blev mycket 
lyckosam. Stenindustrin blomstrade. Högkonjunk-
turen höll över första världskriget men i spåren av 
fredsuppgörelsen drabbades tyska företag av de 
hårda fredsvillkoren och de ersättningar som skul-
le betalas till segrarna. Stenzel&Co såldes och de 
båda bröderna Jähkel ruinerades. Ny ägare blev 
det svenska företaget Förenade Granit AB. Man 
lyckades få verksamheten på fötter igen. Våneviks 
stenindustri fick uppleva en sista större blomstrings-
period när Tyskland mitt under andra världskriget 
beställde sten för att bygga den tyska nationens se-
germonument. Men historien tog en annan väg och 
Tyskland förlorade kriget. Stenindustrin i Vånevik 
fick dock betalt för den sten som man gjort klar för 
leverans men en del av denna sten ligger fortfarande 
kvar i stenbrotten.

I slutet av 1940-talet minskade verksamheten i Vå-
nevik drastiskt och i mitten av 1950-talet stängdes 
stenbrotten helt. Den siste ägaren till stenhuggeri-
verksamheten var A K Fernström som köpt företa-
get av Förenade Granit AB 1947. Sten hade spelat 
ut sin roll som byggnadsmaterial. Det blev för dyrt 
att bygga stenhus. Som vägbeläggning hade stenen 
konkurrerats ut av asfalt. Kvar i landskapet finns 
spåren av brytningen. 

Utvecklingen för Våneviks samhälle stannade upp. 
Befolkningen minskade och servicen försvann. Men 
läget utmed den flikiga stenkusten var vackert och 
när svenskarna fick mer fritid vaknade intresset 
för Vånevik igen. Den här gången som fritidsort. 
På Näsudden växte ett sommarstugeområde fram. 
Områdets attraktionskraft har vuxit under 2000-ta-
let då närheten till vatten och sjöutsikt har börjat 
värderas allt högre. 

Foto omkring 1910-15. Fastigheten Vånevik 10:1 och 2. Huset byggdes omkring 1875 och är ett exempel på de typiska arbetarbostä-
der som byggdes för stenhuggarna i Vånevik. Källa: familjen Flisbergs samling.

På den här platsen nära Marseholm höggs gatsten i början av 1900-talet.
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Våneviks skola troligen före 191Foto:  familjen Flisbergs samling. Våneviks skola 2015, idag privatbostad.

Kasernen 2015. Emsfors konsumtionsförenings butik i Vånevik. Troligen 1940-talet. Foto:  familjen Flisbergs samling.
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Karta över Vånevik med de tre olika kulturhis-
toriska karaktärsområdena. De små vimplarna 
markerar viktiga byggnader och verksamheter.

Flygfoto 2010 över Vånevik. Foto:  Oskarshamns kommun.
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Karaktärsområde 1: Bondbyn

Karaktärsområde 1 består av två fastigheter som 
utgör de kvarvarande resterna av bondbyn Våne-
vik. Det är de båda gårdarna Gabrielsgården och 
Karl- Eriksgården. Södergården i Vånevik bestod i 
börja av 1800-talet av tre gårdar av vilka idag Nils- 
Olsgården inte finns kvar. Inte heller Norrgården 
finns kvar idag. Gårdarnas marker köptes av sten-
huggerifirman Kessel&Röhl. En rektifiering av laga 
skifteskartan från 1860 talet visar dock att Karl-
Eriksgården och Gabrielsgården har bevarat sina 
tomtlägen fram till idag. Enligt Sveriges bebyggelse 
uppfördes det nuvarande boningshuset på Karl-Er-
iksgården omkring 1810 medan det nuvarande bo-
stadshuset på Gabrielsgården är byggt 1870. Båda 
bostadshusen är träbyggnader och i båda bostads-
husen kan ett äldre ursprung spåras i byggnadsde-
taljer. Idag är dock båda husen om och tillbyggda. 
Ett fåtal ekonomibyggnader återstår. Som de enda 
bevarade representanterna för historien före sten-
huggeritiden är dessa båda gårdar viktiga för Våne-
viks historia.

Av särskilt kulturhistoriskt värde

• De ursprungliga tomtlägena. 

• Bostadshus och ekonomibyggnader tillsammans 
bidrar till en ålderdomlig och lantlig karaktär.

KULTURHISTORISKA KARAKTÄRSOMRÅDEN VÅNEVIK

Gabrielsgården.

Karl-Eriksgården.



36 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSEHISTORISK UTREDNING FÖR PÅSKALLAVIK OCH VÅNEVIK. KALMAR LÄNS MUSEUM 2015.

Av särskilt kulturhistoriskt värde:

• Vånevik och dess omgivning har ett industrihis-
toriskt värde med många bevarade lämningar 
från stenhuggeriepoken. Området skyddas 
därför genom att förklarats vara riksintresse 
kulturmiljövården enligt 3. kap miljöbalken.

• Stenvilla med trädgård som sedan 1985 är bygg-
nadsminnesförklarad.

• Bebyggelsens utveckling som styrts av områ-
dets vägsträckningar. Denna karaktär är värd 
att värna och bygga vidare på vid en eventuell 
nybyggnation i området.

• Den småskaliga bebyggelsen, kopplad till sten-
industrin, med varierande grad av bevarade 
detaljer. 

Inför framtiden krävs en strategi för hur de kultur-
historiska värdena i området skall hanteras på ett 
långsiktigt och hållbart sätt..

lång tid också varit så. Falu-rödfärg har förekommit 
och förekommer fortfarande men har aldrig varit 
det dominerande färgvalet som det kan vara i mer 
agrara bostadsmiljöer.

Området hyser höga kulturhistoriska värden såväl i 
landskapet som i delar av bebyggelsen. För att värna 
dessa värden behövs en strategi för hur man skyd-
dar och bevarar i framtiden. Frågan bör utredas 
närmare. Ur ett rent antikvarikt perspektiv skulle 
man kunna tänka sig en utökning av byggnadsmin-
net Stenvillan så att detta även omfattar parken, 
Kasernen och Gamla Prästgården. Andra tänkbara 
lösningar är kulturreservat, områdesbestämmelser 
med förhöjd bygglovplikt eller detaljplan med var-
samhets- och/eller skyddsbestämmelser.

Karaktärsområde 2: Stenhuggeritiden

När stenhuggerifirman Kessel&Röhl startade upp 
sin verksamhet innebar det en omvandling av den 
lilla bondbyn Vånevik. Under några årtionden väx-
te ett samhälle fram. Centrum i det nya samhället 
försköts söderut till området kring Flatmejselvägen 
och södra delen av Ritsmejselvägen. Den äldsta kär-
nan i denna nya bebyggelse är den så kallade Sten-
villan, bostad och kontor för stenhuggerifirman, 
och Kasernen, som var den första arbetarbostaden. 
Båda byggnaderna uppfördes 1876-77. Denna för-
sta bebyggelse kompletterades snart med ytterligare 
arbetarbostäder utmed Flatmejselvägen, Bredmej-
selvägen, Ristmejselvägen ända upp till Kryssham-
marsvägen, Putshammarsvägen och Spetsmejsel-
vägen. Den typiska arbetarbostaden var ett litet 
1½-planshus, exempelvis Vånevik 1:37 eller Stens-
lund 1:1. Hus byggdes här på platsen men det verkar 
också ha förekommit att man köpte in hus och flyt-
tade dem hit. Ett exempel på det sistnämnda är Vå-
nevik 1:20. I dessa små hus beräknades tre familjer 
få bostad. I barnrika familjer blev det förstås trångt. 

Servicen i samhället bestod av ett par handelsbodar, 
charkuteributik och missionskapell. Några kilome-
ter söder om Vånevik, på Älvehult 1:4 byggdes sko-
la omkring år 1900. En bit in på 1900-talet fanns 
också två handelsträdgårdar – Älvehult 2:2 och Vå-
nevik 7:6. Den först nämnda med bostadshus från 
1900 och den andra med bostadshus från 1940.

Bebyggelsen har vuxit fram utmed de vägar som 
fanns i området eller som anlades då stenhuggeri-
verksamheten startats. Denna äldre arbetarbebyg-
gelse är än idag permanentboende. Under 1900-ta-
lets andra hälft har flera av husen moderniserats, 
byggts om och till. Träpaneler är fortfarande det 
vanligaste fasadmaterialet. Reveterade fasader fö-
rekommer också och har troligen varit vanligare i 
mitten av 1900-talet enligt bildmaterialet i Sveriges 
bebyggelse. Många av de mindre bostadshusen hade 
ursprungligen papptak. En av få äldre byggnader 
som idag har kvar sitt papptak är Stenvillan. Idag är 
rött lertegel det vanligaste takmaterialet men flera 
andra typer av material förekommer också. Flera av 
byggnaderna har också bevarade rester av snickeri-
detaljer i verandaräcken, vindskivor och fönsterfo-
der. Husens färgsättning är idag mycket varierad. 
Bildmaterialet i Sveriges bebyggelse och andra äldre 
bild som funnits tillgängliga visar på att det under 
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Gamla Prästgården.
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Stenvillan 1940-talet. Källa: Peder Ivarssons samling. Stenvillan 2014.

Vånevik 7:2. Vånevik 7:18

Vånevik 5:2. Älvehults Handelsträdgård, Älvehult 2:2.Vånevik 7:3.
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Karaktärsområde 3: Sommarstugeidyllen

Efter stenhuggeritiden avstannade utvecklingen 
i Vånevik och många flyttade från platsen för att 
söka arbete på annat håll. Men samhället fick ett 
nytt uppsving från slutet av 1950-talet i och med 
svenskarnas utökade semester och allt större intres-
se av att skaffa sig ett fritidsboende. Under den här 
perioden såldes tomter på Näsudden. Här byggdes 
enkla sportstugor på stora, ofta kuperade naturtom-
ter, utan tomtavskiljare som staket eller liknande. 
Området hade, i synnerhet de östra delarna, bara i 
mindre grad utnyttjats av stenhuggeriindustrin och 
saknade infrastruktur. I anslutning till det ostligaste 
brottet, kallat Gustafssons brott, finns ett äldre bo-
stadshus och väg. I övrigt har vägnätet byggts ut när 
området blev fritidsområde. 

Idag har enstaka fritidshus byggts om till permanent 
boende och enstaka nybyggda villor har tillkommit 
i områdets västra del. Ute på Näsudden är de tidsty-
piska sportstugorna välbevarade. Tomterna har inte 
styckats upp utan området har fortfarande kvar sin 
karaktär med ett litet enkelt hus på en stor natur-
tomt. Husen är byggda av trä med liggande paneler 
målade i gult, brunt, rött eller grönt. Ett vanligt tak-
material är betongtegel i rött eller svart. 

En bit ut på Näsudden finns en liten festplats med 
dansbana och ett par enkla bodar för försäljning 
och lotterier. Utbytt virke visar att platsen fortfaran-
de används i viss mån och att stugägarna i området 
månar om platsen. Festplatsen utgör ett karaktäris-
tiskt inslag i miljön på Näsudden. 

Av särskilt kulturhistoriskt värde:

• Sportstugeområdets bevarade karaktär med 
små stugor på stora naturtomter utan tomtav-
gränsningar.

• Festplatsen som en del av områdets historia.
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Vånevik 9:41.
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Vånevik 9:43, kataloghus från BE-GE.

Festplatsen på Näsudden.

Vånevik 9:30

Vånevik 9:21. Vånevik 9:46.

Vånevik 9:44.
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HÄNDELSELISTA

ÅRTAL HÄNDELSE

1311 Första kända skriftliga belägg för Emmekalv.

1351 Första kända skriftliga belägg för Vånevik och för Älvehult.

1500-talet, mitten av Påskallavik omtalas som köping till Kalmar.

1731 Ivar Böös köper skattekronohemmant Emmekalvs krog av löjtnant Erik Rappe.

1739 Ivar Böös omkommer och en stor del av hand fastighetsinnehav ärvs av dottern Sophia eller köps av Sophias make Lars Callerström. Därmed inleds familjen 
Callerströms storhetstid i Påskallavik.

1766 Lars Callerström dör och sonen Edvard övertar rörelsen. 

1770-80-talet Edvard Callerström låter uppföra herrgården i Påskallavik.

1799 Edvard Callerström dör och verksamheten övertas av hans änka Elisabeth.

1814 Elisabeth Callerström startar Emsfors pappersbruk.

1820-talet Emmekalvs krog brann och verksamheten flyttade till Påskallavik, Påskallaviks Gästgiveri.

1822 Elisabeth Callerström avlider och sönerna Erik och Nils övertar verksamheten.

1827 Herrgården brann ner och ersattes av den byggnad som står på platsen i dag. 

1850 Erik Callerström dör och brodern Nils övertar verksamheten. 

1857 Herrgården i Påskallavik förstörs i en brand. En ny Herrgårdsbyggnad, den nuvarande, uppförs åren efter branden. 

1865 Påskallaviks kyrka står klar.

1871 Lagaskifte genomförs i Vånevik.

1874 Nils Callerström dör och sonen Erik Lorentz Callerström övertar verksamheten. 

1873 Emsfors pappersbruk moderniseras.

1875 Den tyska firman Kessel&Röhl köper marken i Vånevik och startar stenhuggeri.

1876-77 Stenvillan och Kasernen byggs i Vånevik.

1888 Emsfors bruk ombildas till aktiebolag. 

1898 Kessel&Röhl säljer verksamheten i Vånevik till den tyska firman Stenzel&Co under ledning av bröderna Hans och Frits Jähkel.

1916 Erik Lorentz Callerströms som Erik dör.

1917 Konsul Örn köper den Callerströmska rörelsen.

1919 Tågförbindelse mellan Emsfors bruk och Påskallaviks hamn tas i bruk.

1922 Erik Lorentz Callerström dör. Släkten Callerströms era i Påskallavik är över.

1926 Stenzel&Co säljer verksamheten i Vånevik till Förenade Granit AB. 

1947 Förenade Granit AB säljer verksamheten i Vånevik till A K Fernström.

1950-talet Stenhuggeriverksamheten i Vånevik läggs ner.

1965 Familjen Örn säljer Emsfors bruk till Klippans bruk. Pappersbruket kommer under de följande åren att byta ägare vid ett par tillfällen.

1975 Tågtransporterna mellan Emsfors bruk och Påskallaviks hamn upphör.

1985 Stenvillan i Vånevik byggnadsminnesförklaras.

1989 Emsfors bruk läggs ner av ägaren Oskarshamns kommun.
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