6 Vånevik

Hitta vägen
Om humöret och barnen tillåter, kan ni starta dagen med hotellfrukost i Oskarshamn. Förslagsvis i Hotell
Ett (Hantverksgatan 17, strax bakom biblioteket) som ursprungligen var en simhall. Från frukostsalen har
du utsikt över hopptornet, och hotellet är ett fynd för arkitekturintresserade. Eller på Hotell Corallen
(Gröndalsgatan 35) som är beläget på en udde vid havet och bjuder på en bedårande utsikt från frukostsalen över vattnet och skärgårdsöarna.
Från Oskarshamn tar du sedan vägen mot Vånevik, och du kör den gamla vackra kustvägen för att komma
dit. Kör Åsavägen (Oskarshamns yttre ring, direkt via stan om du kommer från Hotell Ett eller Corallen,
eller så är det avfart Södra från E20). Vid rondellen svänger du söderut på Applerumsvägen som har vägnummer 650. Efter 7,8 km sväng vänster, in på Putshammarsvägen, och när vägen delar sig efter 200 meter, parkerar du bilen.
Fortsätt till fots på Ritsmejselvägen vidare mot söder, lite över 100 meter, och du är framme vid Ångkransbrottet (även kallad Stockholmsbolagets berg eller Snokebrottet). Här finns en stenhuggeriarbetsplats, en
smedja, en rallväg, några maskiner, och mycket annat. Dessutom finns en mindre utställningslokal (typ
vindskydd, alltid öppet). Där ska du ta en karta över området, du kommer att behöva den! Här startar du
vandringen, det finns flera alternativ att gå.
1) Gå söderut, på asfalterade vägar, se stenbrott och intressanta hus som ”kasernen” (arbetarbostad), ”lusthuset” (utsiktsplats, byggd på 1870-talet av den tyska stenfirman Kessel & Röhl på en höjd med namnet
”Adolfshöhe”) och ”stenvillan”, den byggnadsminnesförklarade disponentbostaden. Vänd vid lusthuset, då
blir vandringen ungefär 2 km.
2) Gå längre söderut, som ovan men en sträcka på totalt 4 km. Du ser ytterligare lämningar av stenbrottstiden (en lastkaj, en krutkällare, och bräckmaskiner för framställning av gatstenar) och du passerar även en
fin badplats.
3) Gå norrut, på asfalterade vägar och små stigar (börja direkt bakom utställningslokalen). Du ser stenbrott
och diverse lämningar. Längd 2 km.
4) Gå långt norrut, härliga stigar och fina badplatser, stenbrott, diverse lämningar, museum på näset. Längd
6 km eller mer.
Alla vägar är markerade och det finns informationsskyltar lite varstans och även QR-koder för vidare information. Stenbrott, rester av verksamheten och kontakt till havet har du på alla rutter. Det sistnämnda
och längsta alternativet är dock mest spännande att gå, du passerar ett fantastiskt landskap och kan hitta
fina badplatser. Dessutom går du vid Smältesund över en riktigt häftig bro, högt över vattnet. Studera noga
kartan du tog vid museet och bestäm dig för ett av alternativen, beroende på intressen, kondition och
vädret.
Alla markerade stigar tillsammans är på cirka 22 km och det finns hundratals stenbrott, det räcker gott för
en utflykt till! Området drivs av museiföreningen ”Hård klang” som har en utmärkt hemsida med mycket
information om stenbrotten och livet på den tiden (www.hardklang.se).
Bonustips i närheten
1) Bara 2 km söder om Vånevik ligger Påskallavik, där finns ett gästgiveri där du kan äta lunch och middag i fin gammal miljö. Kör ut på väg 650 igen, fortsätt söderut (vägen byter nummer till 642) och på höger sida i Påskallavik ligger gästgiveriet (Kustvägen 31, GPS 57.16219/16.46251). Strax innan passerar du
Källströmsgården på höger sida, där det finns stora skulpturer av konstnären Arvid Källström
(1893–1967). Han arbetade här som konstnär och skulptör i cirka 30 år. Speciellt och sevärt.
2) I Oskarshamns omgivning finns det fina havsbadplatser och gångstråk på Gunnarsö (GPS 57.25124/
16.49486), Ernemarvägen (GPS 57.26062/16.49125), Havsslätt (GPS 57.28085/16.48413), Uvö (GPS
57.29342/16.49880) och kanske allra vackrast Dragskärbadet (GPS 57.31078 och 16.56740). Om du vill
se en riktig gammaldags småländsk by rekommenderas Stensjöby, 10 km norr om Oskarshamn (GPS
57.34565/16.46619). Läs mer om den i boken Hitta Naturen, se litteraturförteckningen.

3) Oskarshamn själv är en rätt vanlig för att inte säga trist industristad. Sevärt är dock området runt Besvärsgatan (där det finns Charlottes Trädgårdscafé, GPS 57.26570/16.44988), Stora Torget med sin mångfald av olika byggnadsstilar och framförallt Döderhultarmuseet i Forumhuset (GPS 57.26217/16.44632).

Böcker från Basebo förlag:
Dagsutflykter i Småland:
Coffee table-book med många bilder som beskriver tjugo dagsturer till sevärdheter 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 barnens fantasi.
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