
0 

Bjursby kvarn vid Sviestadån 

Kulturhistorisk utredning 2018 

Rystads socken 

Linköpings kommun 





Bjursby kvarn vid Sviestadån 

2 

Innehåll 
 
Inledning      3 
 
Syfte      4 
 
Metod      4 
 
Befintliga kunskapsunderlag    5 
 
Fornlämningsmiljö     6 
 
Den vattenanknutna kulturmiljön    7 
 
Kulturhistorisk bedömning    11 
 
Referenser      12 
 
Tekniska uppgifter     13 
 
Bilaga. Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet. 
  





Bjursby kvarn vid Sviestadån 

3 

Inledning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheten 
Bjursby 1:2 vid Sviestadån i Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av Natur-
vårdsenhetens planerade åtgärder avseende vattenverksamhet. Med vattenverksamhet 
menas åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar 
mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. 
Även åtgärder i vattenområden som härrör till uppförande, ändring, lagning eller utriv-
ning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden samt fyllning och pålning i 
vattenområden klassas som vattenverksamhet. 
 
Arbetet har innefattat kart- och arkivstudier, inventering av utvalda områden i fält samt 
dokumentation. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbild: 
Bjursby kvarn och dammvall vid Sviestadån. 

   Foto: Annelie Claèsson. 
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Syfte 
 
Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott underlags-
material avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet, Bjursby 1:2, 
samt längs aktuell del av Sviestadån. Detta för att kvalitetssäkra pågående och kom-
mande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 

 
Metod 
 
Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av tidi-
gare registreringar i fornminnesregistret (FMIS) och en karthistorisk analys. I vissa fall 
har även sökningar i Ortnamnsregistret (SOFI) och Riksarkivet (SVAR) gjorts. Utöver 
detta insamlades i någon mån tips ur arkiv och litteratur. 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken 
omfattning det inom området för Bjursby kvarn förekom tidigare ej registrerade forn-
lämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna materialet utgjorde 
därefter underlag för en riktad fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering vid Bjursby kvarn samt längs utvald sträcka av vatten-
draget. Dokumentation av påträffade lämningar har skett i enlighet med Riks- 
antikvarieämbetets anvisning för beskrivning av forn- och kulturlämningar samt  
rådande antikvarisk praxis. Materialet har därefter registrerats i FMIS genom Riksantik-
varieämbetets registreringsklient. 
 
Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivningar av påträffade lämningar. I 
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk 
synpunkt. 
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Befintliga kunskapsunderlag 
 
Bjursby kvarnmiljö ingår i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Linköpings kom-
mun, K19 Idingstad m fl, Östra Hargs och Rystads socknar (Natur Kultur 1983). Inom 
området finns omfattande hagmarker med tolv gravfält, varav fyra är av ansenlig storlek. 
Här finns även ett flertal ensamliggande fornlämningar. I västra och sydvästra delen fö-
rekommer gravfält av äldre järnålderstyp. I anslutning till gravfälten finns omfattande 
stensträngssystem, vilka ställvis omgärdas av fossila åkrar. Övriga gravfält är av yngre 
järnålderskaraktär innehållande gravhögar och flacka, övertorvade stensättningar. I slu-
tet av 1500-talet var Idingstad en by bestående av fem gårdar. De uppgick senare i 
Idingstad säteri. Själva Bjursby, belägen vid Sviestadån, var ursprungligen en by som 
tillhörde Idingstad och Tuna Kungsgård. Av bebyggelsen återstår Västergården, vars 
mangårdsbyggnad är uppförd kring år 1780. Över Sviestadån leder en äldre stenvalvsbro. 
 

 
Figur 2. Stenvalvsbron vid Bjursby kvarn (Rystad 181:1). Foto: Annelie Claèsson. 

 
Nordväst om Bjursby kvarnmiljö ligger Tuna Kungsgård som liksom Idingstad ingår i 
Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Linköpings kommun, K20 Tuna, Rystads 
socken (Natur Kultur 1983). Tuna Kungsgård ligger på en flack lerslätt vid Roxen och har 
anor från förhistorisk tid. Mangårdsbyggnaden är belägen på en tidigare vattenfluten 
moränhöjd, medan ekonomibyggnaderna ligger på en moränbunden bergsklack sydväst 
om huvudbyggnaden. Under Gustav Vasas tid var Tuna fogdesäte och kungsgård, under 
1600-talet, stamgård för ätten Mörner av Tuna. Efter reduktion och fram till år 1876 var 
det översteboställe vid Östgöta kavalleriregemente. Gården är fortfarande kronoegen-
dom. I miljön vid Tuna ingår två mindre gravfält av yngre järnålderskaraktär. 
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Tuna Kungsgård blev byggnadsminnesmärke (numera statligt byggnadsminne) år 1935. 
Enligt Bebyggelseregistret har Tuna sedan 1300-talet tillhört centralmaktens innersta 
krets. Sedan år 1994 förvaltas Tuna Kungsgård av Statens fastighetsverk (Bebyggelsere-
gistret). 
 
Under åren 1978-79 utfördes en broinventering i Östergötland (Moderatho). Broarna in-
delades i olika klasser utifrån utseende och funktion samt deras representativitet för ty-
pen. Till klass 1A och 1B hänfördes broar som ansågs vara goda representanter för sin 
tids brobyggnadskonst och exemplifierade den tekniska och kommunikationshistoriska 
utvecklingen. Till klass 2 hänfördes broar som vid inventeringen inte bedömdes äga de 
kulturhistoriska värden som motiverade placering i klass 1. 
 
En bro längs den aktuella sträckningen är klassad som 1A, nämligen stenvalvsbron över 
Sviestadån vid Bjursby kvarn (Rystad 181:1). Bron byggdes år 1870 och är uppförd i tre 
valv med huggen, kilad sten i valven. Räcket, som är ursprungligt, består av tuktade sten-
ståndare ställda på bron förbundna med dubbla rader av rundjärn. Bron tillhör en yngre 
generation stenvalvsbroar, vilket valvslagningstekniken vittnar om. Bron har, förutom 
en asfaltsbeläggning, bevarats i sitt ursprungliga skick. Bron används även idag. 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1945 med en revideringsinventering år 1980. Un-
der fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågpriorite-
rat och förutom stenvalvsbron (Rystad 181:1) finns inget registrerat i direkt anslutning 
till ån. 

 
Fornlämningsmiljö 
 
Området kring Bjursby kvarn utgörs, som tidigare omnämnts, av ett förhistoriskt kultur-
landskap innehållande betydande fornlämningsmiljöer. De ovan mark synliga förhisto-
riska fornlämningarna återfinns på de ej uppodlade markerna, i första hand norr om ut-
redningsområdet, men även jämnt spritt i landskapet runt om kvarnmiljön. Fornläm-
ningarna kan i första hand härledas till perioden äldre till yngre järnålder och utgörs 
främst av ensamliggande eller i grupp belägna gravar, gravfält och stensträngar (Rystad 
174:1, 213:1 och Östra Harg 81:1). Här finns även hällristningar (Rystad 275:1), främst 
daterade till bronsålder. 
 
Historiskt kartmaterial visar att uppodlingsgraden sedan länge har varit mycket hög i 
området. Detta medför att här sannolikt även förekommer ett omfattande dolt kultur-
landskap, främst bestående av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på 
topografiskt fördelaktiga lägen. 
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Den vattenanknutna kulturmiljön 
 
Rystads socken ligger nordöst om Linköping i det bördiga odlingslandskapet i södra de-
len av sjön Roxen. Landskapet består till stor del av bördig jordbruksmark. Det aktuella 
vattendraget Sviestadån rinner från sjön Svinstadsjön i sydöst och mynnar ut i sjön 
Roxen i norr. Från utloppet i Svinstadsjön heter ån Vårdsbergsån för att vid Vårdsbergs 
kyrka byta namn till Sviestadån. Cirka 2 kilometer söder om mynningen i sjön Roxen vid 
Bjursby gård ligger Bjursby kvarn (figur 3). 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Bjursby kvarn vid 
Sviestadån. Det berörda området är markerat på kartan. 

 

   
Figur 4. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1771 som visar platsen för Bjursby kvarn. (LMS Akt D86-
33:1). Till höger utsnitt ur en karta från år 1855 som visar en byggnad på platsen för Bjursby kvarn 
(LMA Akt 05-rys-95). 
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Vid Bjursby kvarn har det på platsen funnits en kvarn sedan åtminstone slutet av 1700-
talet. Enligt en lantmäteriakt från år 1771 kan man se en kvarn benämnd ”Björsby qvarn” 
utmed Sviestadån (LMS Akt D86-33:1). Kartmaterialet i området är i övrigt bristfälligt 
och nästa karta är från år 1855 (LMA Akt 05-rys-95). Den visar återigen en byggnad på 
platsen där 1771 års kvarn låg. På samma plats ligger också dagens kvarn. Byggnadsåret 
är oklart, men enligt muntlig utsago drevs den fram till år 1960 av Karl-Erik Claesson. 
Kvarnen brann år 1959 och Karl-Erik Claesson övervägde att bygga upp kvarnen igen, 
men valde att lägga ner verksamheten. Även i ortnamnsregistret finns en uppgift om att 
kvarnen brunnit (SOFI). Kvarnbyggnaden är idag till stora delar raserad. Endast delar 
av byggnaden liksom en del av interiören finns kvar. 
 
Till kvarnen hörde en damm och en dammvall. Dammvallen finns kvar idag och är cirka 
70 meter lång och dämde vatten som sedan reglerades utifrån vattenbehov till kvarnen. 
Dammvallen har två utskov och är i senare tid förstärkt med betong. Luckorna i utskoven 
är numera uppdragna och vattnet flödar fritt, men en dammspegel kan fortfarande ses 
på platsen. 
 

         
 

   
Figur 5. De övre bilderna visar ett av utskoven i dammvallen samt en drivaxel. De nedre bilderna visar 
kvarnen idag. Foto: Annelie Claèsson. 
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Till kvarnen hörde även en 
kvarnbostad som finns kvar 
och är bostad än idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Bilden visar den före detta 
kvarnbostaden. Foto: Annelie 
Claèsson. 

 
Öster om kvarnen, på andra sidan Sviestadån, har det enligt häradsekonomiska kartan 
från åren 1868-77 legat en såg (RAK Akt J112-55-23). Idag finns inga synliga konstrukt-
ioner på platsen varför sågen registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om (Rys-
tad 398). Enligt muntlig utsago låg det en såg i anslutning till dagens kvarn. När verk-
samheten upphörde flyttade kvarnägaren Karl-Erik Claesson byggnaden en bit söder ut, 
till andra sidan den väg som går förbi Bjursby. 
 
Cirka 70 meter nedströms kvarnen på åkantens östra sida är en stengrund. Eventuellt 
utgör lämningen grunden efter den ekonomibyggnad som syns på häradsekonomiska 
kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-55-23). 
 

 
Figur 7. Stengrund, möjligen efter en ekonomibyggnad. Foto: Annelie Claèsson. 
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Figur 8. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 som visar att det legat en såg mittemot 
Bjursby kvarn. Kartan visar även att det på platsen för stengrunden nedströms kvarnen legat en ekono-
mibyggnad (RAK Akt J112-55-23). 

 

 
Figur 9. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Bjursby kvarn. Den lokal som påträffats och besik-
tigats i samband med den kulturhistoriska utredningen är markerad. 
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Kulturhistorisk bedömning 
 
Vattnet har nyttjats av människor under alla tider för fiske, tvätt, transporter och inte 
minst för vattenkraft. Spåren efter människors vedermödor är många och varierade. Det 
kan röra sig om tämligen stora förändringar av vattendrag såsom rensningar och för-
dämningar för flottning, hyttor, kvarnar och andra småindustrier. Men även tillsynes 
obetydliga spår där endast ett par grundstenar eller en halverad kvarnsten vittnar om 
platsen för en skvaltkvarn, ålkista eller en bykstuga. 
 
Redan under medeltiden började man bygga ut och utnyttja vattenkraften i mindre och 
mellanstora vattendrag. Detta innebar att dammar byggdes för att driva kvarnar, såg-
verk och andra vattenanknutna industrier. I och med bildandet av markavvattningsfö-
retag under 1900-talet utgjorde dammarna ibland ett hinder och många sänktes av el-
ler revs ut. De flesta av de kvarvarande dammarna i mindre vattendrag har byggts före 
tillkomsten av dikningsföretag (Klotz 2012). 
 
Det är av stor vikt att bevara de vattenanknutna kulturmiljöerna så att värdefulla histo-
riska samband kan tolkas och förstås i landskapet. Vid återställande av vattendrag i syfte 
att värna den biologiska mångfalden måste hänsyn tas till de kulturhistoriska lämning-
arna så att vattendraget även fortsättningsvis kan berätta sin historia. Kulturmiljövärden 
är i många avseenden en resurs som svårligen kan återskapas. Det som förstörs eller för-
vanskas är borta för alltid. 
 
Bjursby kvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om Bjursby 
kvarns och de närliggande enheterna Idingstad säteris, Tuna Kungsgårds och Bjursby 
gårds historia. Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under olika tider. 
Platsen innehar dessutom ett upplevelsevärde. En kulturmiljö som denna där de yttre 
iakttagbara strukturerna alltjämt kan förstås och upplevas är skyddsvärd. När anlägg-
ningarna tagits ur bruk har inte sällan dammar och liknande rivits ut. Detta gör att det 
ur kulturmiljösynpunkt är än mer angeläget att bevara de delar av kulturmiljön som trots 
allt är välbehållen och finns kvar. 
 
Utredningen visar att den berörda dammen och dammvallen tillhör Bjursby kvarn i Svi-
estadån, Rystads socken. Bjursby kvarn med dess omgivande miljö är en viktig plats ur 
kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits en kvarn sedan åtminstone slutet av 
1700-talet, vilket kan ses på en karta från år 1771. När den nuvarande kvarnbyggnaden 
är uppförd är oklart. Kvarnverksamheten lades ner år 1960 efter att kvarnen brann år 
1959. Kvarnbyggnaden är idag i dåligt skick och i det närmaste raserad. Intill kvarnen 
finns dammvallen med två permanent uppdragna dammluckor. Intill kvarnen har även 
en såg legat, vilket kan ses på häradsekonomiska kartan från åren 1868-77. Platsen har 
både ett vetenskapligt samt pedagogiskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 6 april och 4 maj år 2018. 
 
Totalt har 1 lokal registrerats i FMIS genom Riksantikvarieämbetets registreringsklient. 
 
Vid återskapande av bottenbiotoper och då sten och block planeras läggas i vattendraget 
ska dessa inte tas från anläggningar. Det är av största vikt att de kulturhistoriska läm-
ningarna fortfarande kan ses, upplevas och förstås. Stenar som människan redan flyttat 
får ligga kvar och istället hämtas sten från annan plats. Icke att förglömma skyddas forn-
lämningar av Kulturmiljölagen (1988:950), vilket innebär att alla ingrepp inklusive att 
rubba eller täcka över dem kräver tillstånd. 
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Bilaga 
 
Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utrednings- 
området 
 
I fältet bedömning anges varje lokals antikvariska status. Enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) definieras fornlämningar som varaktigt övergivna lämningar efter männi-
skors verksamhet under forna tider och som tillkommit genom äldre tiders bruk. Av 
lagen följer att de enskilda lämningar som uppfyller rekvisiten ovan samt kan antas ha 
tillkommit före år 1850 är fornlämningar. Lämningar som kan antas ha tillkommit år 
1850 eller senare och därmed inte bör ha ett omedelbart skydd enligt Kulturmiljölagen 
benämns övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar där den antikvariska sta-
tusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste utredas vidare vid en even-
tuell exploatering bedöms vanligen som bevakningsobjekt. I Östergötland gäller detta 
även bebyggda bytomter. De platser som kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kart-
material men där inga ovan mark synliga lämningar påträffats har vanligen registrerats 
under den antikvariska bedömningen uppgift om i de fall antikvarisk praxis inte anger 
annat. 
 

RAÄ-nummer Lämningstyp Bedömning 

 

Rystad 398 Träindustri Uppgift om 
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