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Miljökvalitetsmålet Levande Sjöar och vattendrag anger att "Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas." 
 
För att åstadkomma detta krävs likvärdiga kunskapsunderlag avseende olika 
intresseområden. Natur- och fiskevården har genom biotopkarteringar ett förhållandevis 
bra och detaljerat underlag medan kulturmiljövården saknar detsamma. Genom en 
tvärsektoriell dialog, främst med hänsyn till vattenförvaltningens planerade åtgärder i 
länet, har en lista upprättats över prioriterade vattendrag som bör utredas 
kulturhistoriskt. 
 
Förestående kulturhistoriska utredning längs Stångån norr om Bjärka-Säby ska bidra till 
en effektivare handläggning med målsättningen att vattendraget fortfarande kan berätta 
sin historia samtidigt som förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras. 
 
Undertecknad vill i detta sammanhang passa på att rikta ett särskilt tack till de personer 
som bidragit med information och lokalkunskap under utredningens gång. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbilder: 
Knutsbro kraftstation. 
Gångjärn på dörr till Knutsbro kraftstation. 
Träspång över Stångån. 
Kvarntorp. Vist 81:1. 
Bos sten. Vist 87:1. 

    Samtliga foton: Annelie Claèsson 
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Denna rapport redovisar resultatet av den kulturhistoriska utredning som Länsstyrelsen 
Östergötland låtit utföra längs en del av Stångån i Linköpings kommun med syfte att ta 
fram ett fullgott underlagsmaterial avseende den vattenanknutna kulturmiljön. Arbetet 
har innefattat kart- och arkivstudier, inventering av utvalda områden i fält samt 
dokumentation. Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivningar av 
påträffade lämningar. Totalt har 16 lämningar registrerats i FMIS genom 
Riksantikvarieämbetets registreringsklient. 
 
Utredningen visar att två områden, belägna i och direkt intill vattendraget, är särskilt 
känsliga ur kulturmiljösynpunkt för åtgärder avseende vattenförvaltning. Dessa är 
lämningarna efter borgruinen Bos holme med omgivande kulturmiljö och kraftstationen 
vid Kvarntorp samt området vid Skorpa gamla respektive nya kvarn med Knutsbro 
kraftstation. (figur 1). De två utpekade och särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna är av 
olika karaktär och kan samtliga berätta något om Stångåns historia. 
  



 
 
 

 
 

5 

Länsstyrelsen Östergötland deltar sedan år 2010 i projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning 
– planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt. I projektet, som samordnas av 
Länsstyrelsen Kalmar län, deltar samtliga sju länsstyrelser i vattendistriktet: Skåne, 
Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Gotland och Östergötland. Projektet inleddes 
med att ta fram en gemensam modell för sammanställandet av kunskapsöversikter över 
huvudavrinningsområden i Södra Östersjöns vattendistrikt. Syftet med översikterna var 
att redovisa kunskapsläget per huvudavrinningsområde samt föreslå prioritering av 
fortsatt kunskapsuppbyggnad för kulturmiljön, dels i förhållande till 
vattenförvaltningens åtgärder, dels för kulturmiljövårdens egna behov. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har i enlighet med ovan sammanställt sammanlagt nio 
kunskapsöversikter inklusive kartbilagor och därmed slutfört denna del av arbetet. Sedan 
senare delen av år 2012 har länsstyrelsen utfört ett antal kulturhistoriska utredningar och 
fältinventeringar av i översikterna prioriterade vattendrag. I kunskapsöversikten för 
Stångåns avrinningsområde är bland andra Stångån norr om Bjärka-Säby utpekad (Klotz 
2011). 
 
En översiktsplan har tagits fram för Linköpings stad där Stångån och Kinda kanal utgör 
områden som ska utvecklas gällande besöksmål och rekreation (Linköpings kommun 2010). 

Kulturmiljövården har dock tämligen bristfälliga planeringsunderlag i området vilket 
utgör ett problem då enskilda lämningar och kulturmiljöer inte sällan berörs av aktuella 
åtgärder. 
 
Denna rapport redovisar resultatet av den kulturhistoriska utredning som Länsstyrelsen 
Östergötland låtit utföra längs Stångån norr om Bjärka-Säby. Ansvarig för arbetet har 
varit Annelie Claèsson, natur- och kulturmiljövårdskonsulent, med bidrag från Malin 
Svarvar, antikvarie, båda vid länsstyrelsens Kultur- och samhällsbyggnadsenhet. 
Finansieringen har skett genom Havs- och vattenmyndighetens bidrag från anslag 1:12 
Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt från Riksantikvarieämbetets statliga 
kulturmiljövårdsanslag 7:2. 

Syftet med den kulturhistoriska inventeringen har varit att ta fram ett fullgott 
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och lämningar längs aktuell del av Stångån. 
Detta för att kvalitetssäkra pågående och kommande åtgärdsarbeten ur både ett 
kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 

Fältarbetet föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av 
tidigare registreringar i fornminnesregistret (FMIS) och en karthistorisk analys. Vid 
behov har även sökningar i Ortnamnsregistret (SOFI) och Riksarkivet (SVAR) gjorts. 
Utöver detta insamlades i någon mån tips ur arkiv och litteratur. 
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Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i 
vilken omfattning det inom Stångån norr om Bjärka-Säby och dess närområde förekom 
tidigare ej registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriskt värdefulla lämningar. 
Det framtagna materialet utgjorde därefter underlag för riktade fältinventeringar. 
 
Fältarbetet har inbegripit inventering längs utvalda sträckor av vattendraget. 
Dokumentation av påträffade lämningar har skett i enlighet med Riksantikvarieämbetets 
anvisning för beskrivning av forn- och kulturlämningar samt rådande antikvarisk praxis. 
Materialet har därefter registrerats i FMIS genom Riksantikvarieämbetets 
registreringsklient. Revidering av tidigare registrerade lämningar har endast utförts i ett 
fall då detta ansetts vara nödvändigt. 
 
En stor del av dokumentationsmaterialet består av digitala foton. I samband med 
fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk synpunkt. 
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Figur 1. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Stångån norr om Bjärka-Säby från dess inlopp 
från sjön Stora Rängen vid Bjärka-Säby till Hamra slussar där Kinda kanal rinner samman med Stångån. De två i rapporten utpekade 
och särskilt bevarandevärda vattenanknutna kulturmiljöerna är markerade. 
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Stångån norr om Bjärka-Säby i Linköpings kommun utgör en del av Stångåns 
avrinningsområde. Den kulturhistoriska utredningen innefattar en cirka 7,5 kilometer 
lång sträcka från sjön Stora Rängen till Hamra slussar där Kinda kanal rinner samman 
med Stångån. Totalt har drygt 4 kilometer fältinventerats varav vissa sträckor endast 
översiktligt rekognoscerats. 
 
Den aktuella delen av Stångån ringlar fram i övergången mellan slättbygd och skogslandskap 
söder om Linköping. Små forsande partier förekommer men vanligen flyter ån sakta genom 
ett landskap av åkrar och betesmarker. Här breder ett av Europas mest betydande 
eklandskap ut sig, präglat av de stora godsen Sturefors, Bjärka-Säby och Brokind. 
Bebyggelsen är tämligen gles. Största samhället är Sturefors. 

Stångån norr om Bjärka-Säby är sedan tidigare utpekad som särskilt värdefull ur 
kulturmiljösynpunkt (figur 3). I södra delen utgör Bjärka-Säby [E27] ett riksintresse för 
kulturmiljö. Bjärka-Säby är en storslagen herrgårdsmiljö med en slottsanläggning från 
1630-tal samt ett nyare slott från 1700-tal. Tillsammans med stora ekonomibyggnader, 
arbetarbostäder, torp och en lantbruksskola från 1800-talet speglar området ett storgods 
utveckling och påverkan på det omgivande landskapet sedan medeltiden. I riksintresset 
ingår även lämningar efter en medeltida borg uppförd av stormannen Bo Jonsson Grip 
liksom Bjärka-Säby järnvägsstation utmed Stångåbanan. 
 
I norra delen finns riksintresset Kinda kanal [E28], som anlades på 1800-talet och går 
samman med Stångån vid Hamra slussar. Kanalen är intressant då den utgör en 
oförändrad kanalmiljö utmed Stångåns sjösystem med sluss, brovaktarboställen samt 
slusstrappor vid Tannefors och Hovetorp. De spridda fornlämningar som finns i 
området såsom gravar (exempelvis Vist 65:1 och 215:2), gravfält (Vist 3:1), borgruinen 
Bos holme (Vist 53:1) och fyndet av en dolkklinga av brons (Vist 150:1) antyder likaså 
dalgångens vikt som kommunikationsled under förhistorisk tid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Hovetorps slussvaktarbostad invid Kinda 
kanal. Foto: Annelie Claèsson. 

 
 

Nästan samma utbredning som Bjärka-Säby [E27] har K53 Bjärka-Säby i Länsstyrelsens 
kulturminnesprogram för Linköpings kommun (Natur Kultur 1983). Även här 
omnämns de båda slottsanläggningarna med sitt rika antal byggnader liksom Bo Jonsson 
Grips fäste Bjärkaholm. Tillsammans med det av herrgårdsdriften starkt präglade 
odlingslandskapet bestående av stora åkrar och öppna ekhagar har området ett mycket 
högt bevarandevärde. I sammanhanget kan även nämnas Fornhemmet med sina 
allmogebyggnader. 
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I norra delen ligger K51 Kinda kanal (ibid). Kanalen stod färdig år 1870 och blev ett 
uppsving för bygdens träindustri då vattenleden bland annat användes till flottning av 
timmer. I anslutning till slussarna uppfördes vaktstugor i för perioden typisk 
byggnadsstil. Värdet ligger i att kanalen endast i liten omfattning ändrats samt att den 
går fram i ett naturskönt landskap som sedan medeltiden präglats av godset Bjärka-Säby. 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan över Stångån norr om Bjärka-Säby från sjön Stora Rängen till Hamra 
slussar där Kinda kanal rinner samman med Stångån. De fyra områden som sedan tidigare är utpekade som särskilt 
värdefulla ur kulturmiljösynpunkt är markerade. 
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Under år 1978 utfördes en kvarninventering i Östergötlands län, vilken innefattade 
arkivstudier och okulära besiktningar. Originalhandlingarna finns på Östergötlands 
museum. Längs denna del av Stångån dokumenterades Skorpa kvarn. 
 
Under åren 1978-79 utfördes en broinventering i Östergötland (Moderatho). Broarna 
indelades i olika klasser utifrån utseende och funktion, samt deras representativitet för 
typen. 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 1B, nämligen bron över Stångån 
vid Kvarntorp, Bjärka-Säby. Byggnadsåret är okänt. Underbyggnaden är av betong, 
medan överbyggnaden är av trä och byggd i en ålderdomlig teknik som ett spännverk i 
tre spann (ibid). Bron ligger naturskönt belägen och är ett vackert inslag i miljön. 
 

 
Figur 4. Bron över Stångån vid Kvarntorp, Bjärka-Säby. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under åren 1945 och 1947 med en revideringsinventering 
år 1980. Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis 
lågprioriterat. I direkt anslutning finns här bland annat en minnessten över 
sjösänkningen (Vist 241), en skafthålsyxa (Vist 242) och ett tegelbruk (Vist 245) 
registrerat i fornminnesregistret. 
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Området kring Stångån norr om Bjärka-Säby utgörs av ett förhistoriskt kulturlandskap 
innehållande betydande fornlämningsmiljöer. De ovan mark synliga förhistoriska 
fornlämningarna återfinns på de ej uppodlade markerna, i första hand i 
utredningsområdets södra och mellersta del. Fornlämningarna kan härledas till perioden 
yngre bronsålder till järnålder och utgörs främst av ensamliggande eller i grupp belägna 
gravar, gravfält och stensträngar (Vist 60:1, 3:1 och 205:1). Spridda lösfynd i form av tre 
tunnackiga stenyxor väster om Säbybro (Vist 199:1) samt den tidigare omnämnda 
skafthålsyxan från stenåldern (Vist 242) berättar om än tidigare mänsklig aktivitet i 
området. 
 
År 1914 och 1915 utfördes en arkeologisk undersökning av Bjärkaholm, också kallad 
Bos holme. Fynden förvaras på Bjärka-Säby nya slott tillsammans med en samling 
lösfynd från Bjärka-Säby gods ägor (Vist 78:2). År 1947 utförde Riksantikvarieämbetet 
en fornminnesinventering av Bjärkaholm. Undersökningen och inventeringen visade att 
här finns ett borgområde med husgrunder (Vist 53:1). 
 
Historiskt kartmaterial visar att uppodlingsgraden sedan länge ställvis har varit mycket hög i 
området. Detta medför att här sannolikt även förekommer ett omfattande dolt 
kulturlandskap, främst bestående av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på 
topografiskt fördelaktiga lägen. 

Östergötland var i historisk tid uppdelat i två områden, Östanstång och Västanstång. 
Gränsen mellan områdena utgjordes av Stångån. På 1500-talet var Gustav Vasas son 
Hertig Magnus hertig över Västanstång (Klotz 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. 
Slussarna vid 
Hovetorp. Foto: 
Annelie 
Claèsson. 
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Redan under 1700-talet fanns planer på att anlägga en kanal mellan Östergötlands 
skogsbygd och Roxen vid Linköping. År 1799 omsattes planerna i praktiken och mellan 
åren 1865-1871 byggdes dagens Kinda kanal. Kanalen följer till stora delar Stångåns 
naturliga lopp. Mellan sjön Stora Rängen och Hovetorp behövde en kanal grävas och 
längs Stångån upp mot Linköping behövde ett tiotal slussar anläggas. I första hand 
skulle kanalen fungera som transportled av timmer, spannmål och andra 
jordbruksprodukter. År 1948 upphörde godstrafiken på kanalen och idag utgör den en 
turistattraktion där den reguljära trafikbåten Kind samt fritidsbåtar passerar (Klotz 2011 
och Svahn 2001). 
 
Några år innan Kinda kanal byggdes utfördes en sjösänkning av sjön Stora Rängen. 
Syftet var att frigöra ny bördig jordbruksmark. I åfåran nordväst om Säbybro finns en 
minnessten över sjösänkningen, daterad år 1857 (Vist 241). Enligt uppgift ska sjön ha 
sänkts cirka 1,7 meter (Lundberg 2008). Främst utmed sträckan vid Bos holme kan man 
se sprängsten utmed åkanterna efter berg som sprängts bort från ån för att underlätta 
vattnets framfart. 
 
I början av 1900-talet byggdes Östra Centralbanan, en ny järnväg som gick mellan 
Linköping och Hultsfred. Järnvägen drogs över Säby gods ägor. I samband med 
järnvägens framdragning ändrades godsets namn till Bjärka-Säby. År 1902 invigdes 
sträckan Linköping-Vimmerby. I samband med invigningen kompletterades Bjärka-
Säbys bebyggelse med stationshus, hotell och bostäder (Riksintresse Bjärka-Säby 2002). 
Efter Östra Centralbanans tillkomst kom kanalens betydelse som godstransportled att 
minska. Tågtrafiken gick snabbare och konkurrerade till slut ut kanalbåtarna (Svahn 
2001). 
 

     
Figur 6. Till vänster en del av bebyggelsen som ingår i Fornhemmet (Vist 77:1). Foto: Annelie Claèsson. Till höger utsnitt 
ur en karta från år 1685 (LMS Akt D13:126-27). Den röda markeringen visar Fornhemmets ungefärliga utbredning i 
den tidiga djurgården. 

 
I närheten av Säbybro ligger hembygdsgården Fornhemmet (Vist 77:1). Initiativtagare 
var godsägare Oscar Ekman den yngre som i början av 1920-talet flyttade hit byggnader 
från Bjärka-Säbys ägor. Syftet var att för eftervärlden visa hur bondgårdar och 
torpställen i trakten fungerade vid den här tiden. Fornhemmet ägs av godset Bjärka-Säby 
men vårdas och disponeras numera av Wist hembygdsförening (FMIS). 
 
Invid Fornhemmet kan man på en karta från år 1685 och fram till häradsekonomiska 
kartan från åren 1868-77 se en markering för djurgård. Djurgårdar var jaktparker vilka 
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började uppträda i Sverige på 1500-talet. Jaktparkerna utgjorde större inhägnade 
skogsområden med djur, främst hjort. De anlades nästan alltid i anslutning till slott och 
större herrgårdar och kunde även fungera som lustparker och promenadområden. Ofta 
hade de en geometrisk och symmetrisk form (Riksantikvarieämbetet). I rapporten över 
riksintresset Bjärka-Säby omnämns att det redan år 1660 ska ha funnits ett 32 hektar 
stort hägn för hjort- och rådjur norr om Säbybro (Riksintresse Bjärka-Säby 2002). Idag 
utgör delar av området fortfarande hägn för hjortar. 
 
Sedan medeltiden har omgivningarna kring Stångån norr om Bjärka-Säby präglats av de 
närliggande godsen. Det har i sin tur lett fram till det idag betydande och 
bevarandevärda eklandskapet i området som kan förklaras med kombinationen av ett 
gynnsamt klimat samt fasta godsägarstrukturer. 

Äldre sätesgårdar och slott 
På 1300-talet bytte Bo Jonsson Grip till sig gården Bjärka. Idag finns endast lämningar 
efter en brunn kvar i området (Vist 216:1). Några år senare anlade han borgen 
Bjärkaholm, belägen på en dåvarande ö i Stångån (Vist 53:1). Platsen ligger cirka 1 
kilometer nordväst om Bjärka gamla tomt och benämns Bos holme. På platsen finns 
bland annat lämningar efter flera husgrunder. I åkermark strax nordväst om holmen står 
den så kallade Bos sten (Vist 87:1). Enligt tradition ska Bo Jonsson Grip ha utövat 
domsrätt som lagman i Östergötland vid denna sten. 
 
I slutet av 1500-talet ägdes Bjärka av ätten Natt och Dag, vilka kom att etablera en ny 
sätesgård vid byn Säby. Ortnamnet Säby betyder gården vid sjön. Den medeltida gården 
Bjärka kom på 1500-talet att läggas under Säby och år 1553 slogs de samman till säteriet 
Säby. År 1632 stod det så kallade gamla slottet klart (Broocman 1760, Erixon 1984 och 
Riksintresse Bjärka-Säby 2002). 
 

 
Figur 7. Utsnitt ur en ägomätning över Säby sätesgård från år 1704 (LMS Akt D129-63:1). 

 
Från slutet av 1600-talet till år 1841 ägdes Bjärka-Säby av ätten Cederhielm. År 1795 
uppförde de ett nytt slott, idag kallat nya slottet. Sedan slutet av 1800-talet ägs Bjärka-
Säby av släkten Ekman och sedan år 1980 ägs nya slottet av Sionförsamlingen i 
Linköping. År 1997 förklarades nya slottet med närliggande slottspark som 
byggnadsminne (ibid). 
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Figur 8. Den vänstra bilden visar Bjärka-Säby gamla slott. Den höger bilden visar Bjärka-Säby nya slott. Foto: Annelie 
Claèsson. 

 
Kring godset har flera industriella verksamheter bedrivits. En omtalad verksamhet var 
Cedersbergs glasbruk. Glasbruket grundades år 1781 av Germund Carl Cederhielm och 
låg cirka 2 kilometer norr om slottsområdet. År 1789 övertog sonen Germund Ludvig 
Cederhielm driften och blev den som fick störst betydelse för brukets utveckling. Bruket 
blomstrade under 1800-talet. Här blåste, slipade och graverade man glas. Produktionen 
bestod främst av hushållsglas såsom brännvinsflaskor, dricksglas och skålar. Många glas 
tillverkades som gåvor och graverades med fina motiv samt ägarens initialer. 
Kundkretsen var till stor del bönder, vilket märks på motiven i form av exempelvis 
sädesax. Produktionen höll hög klass, men var förhållandevis liten, och lönsamheten 
blev dålig. Bruket slogs igen år 1838. Glassliperiet hölls igång fram till år 1850. 
Glasbruket med intilliggande byggnader är numera rivna (Vist 188:1). Östergötlands 
museum har en rik glassamling från Cederbergs glasbruk (Kulturarv Östergötland och 
Östergötlands museum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Cederbergs 
glasbruks 
försäljningslokal och 
tjänstemannabostad. 
Byggnaden revs år 
1998. Källa: Wist 
hembygdsförening. 

 
 
Torp och arbetarbostäder 
Det äldre historiska kartmaterialet uppvisar minst femton torp belägna i omgivningarna 
kring Stångån norr om Bjärka-Säby. De flesta finns kvar än idag. Ett av torpen 
förekommer i slutet av 1600-talet, sju av dem i slutet av 1700-talet och resterande har 
ursprung i 1800-talet. Tre av torpen är registrerade i fornminnesregistret sedan tidigare 
(Vist 81:1, 188:1 och 244), medan ett har påträffats och registrerats i fornminnesregistret 
i samband med denna utredning (Vist 265), se rubriken Husgrund öster om Bos holme. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Germund_Ludvig_Cederhielm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Germund_Ludvig_Cederhielm
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Figur 10. Kvarntorp, uppfört i slutet av 
1700-talet, belägen invid Bos holme (Vist 
81:1). Foto: Annelie Claèsson. 

 
Flera boställen, arrendegårdar och dagsverkstorp har legat under Bjärka-Säby. 
Närliggande gårdar och torp brukades tillsammans med huvudgården, medan avlägset 
liggande gårdar utarrenderades. Torpet Fiskarestugan från slutet av 1800-talet, är idag ett 
välbevarat torp under godset (Vist 244). Likaså är Kvarntorp ett av de äldre och mer 
välbevarade torpen som ligger inom godsets område. Torpet var ett så kallat 
grenadjärtorp och uppfördes i slutet av 1700-talet (Vist 81:1). Idag är båda 
sommarboenden (Riksintrese Bjärka-Säby 2002). För lägesangivelse av torpen hänvisas 
till kartan i figur 11. 
 
Invid ladugården till Bjärka-Säby uppfördes i slutet av 1800- och början av 1900-talet 
cirka 10 arbetarbostäder som finns kvar än idag. 
 

 
Figur 11. Utdrag ur den digitala terrängkartan över Stångån norr om Bjärka-Säby. De femton i rapporten omnämnda 
torpen är markerade. 
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Nedan följer en beskrivning över de lämningar och lokaler som påträffats och 
besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen. För lägesangivelser på 
samtliga nämnda lokaler i anslutning till ån hänvisas till kartorna i figurerna 16 och 17. 
 
Småindustrier 
Längs Stångån norr om Bjärka-Säby har över tid funnits ett antal småindustrier med 
direkt anknytning till vatten. Idag återstår endast lämningar efter dessa. I några fall finns 
endast kartuppgifter om att en verksamhet pågått på platsen. Några småindustrier har 
krävt tillgång till vatten medan andra drivits av vattenkraft. Till de senare och mer kända 
hör Skorpa kvarn. I området har bland annat flera tegelbruk, kvarnar och en såg legat. 
 
Tegelbruk vid Säbybro 
Strax öster om Säbybro finns ett sedan tidigare registrerat tegelbruk (Vist 245). 
Tegelbruket anlades år 1873 och finns med på häradsekonomiska kartan från åren 1868-
77 (Rak-id J112-45-14). Byggnaderna låg i nära anslutning till Stångån och Säbybro. På 
1940- och 1950-talen tillverkade Barracudaverken plastprodukter, troligen främst nät 
och tält, i lokalerna. Byggnaderna förstördes under en brand på 1950-talet, men fanns 
enligt uppgift kvar in på 1970-talet (Lindberg 2013, Lundberg 2008 och Rosman band 
III, 1923-1927). 
 
Idag finns lämningar efter två husgrunder kvar i området. Husgrunden närmast ån är 
21x14 meter stor, 0,15 meter hög och består av en 0,2 meter bred betongsyll. 
Husgrunden nordöst om ovan nämnda är cirka 12x7 meter, 0,1-0,6 meter hög och 
består av 0,2-1 meter stora kallmurade, huggna och naturliga stenar, endast synliga i 
sydväst. I mitten av husgrunden är en grop där ett antal stenblock och ett kullfallet valv 
av tegel och betong ligger. Enligt ekonomiska kartan från år 1947 ska ytterligare en 
byggnad ha legat i området. Idag går en grusad gångväg genom tegelbruksområdet. 
Tegelbrukets antikvariska bedömning har reviderats i samband med denna utredning. 
 

     
Figur 12. Till vänster foto från 1920-talet som visar Säbybro med tegelbruket i bakgrunden (Vist 245). Foto: Johan E 
Thorin. Källa: Wist hembygdsförening. Till höger utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (Rak-id J112-
45-14) som visar tegelbruket invid Stångån och Säbybro (Vist 245). 

 
Tegelbruk invid Stångån 
Enligt en lantmäteriakt från år 1685 ska ett tegelbruk ha legat invid Stångån nordväst om 
Bjärka gamla tomt (LMS Akt D13:126-27). Några år senare benämns tegelbruket på en 
karta från år 1704 som en ”gammal tegellada” (LMS Akt D129-63:1). Idag utgör större 
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delen av platsen en äldre täkt. Vid inventeringstillfället återfanns inga synliga 
konstruktioner ovan mark, endast enstaka tegelstenar iakttogs, varför tegelbruket 
registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om (Vist 252). 
 

     
Figur 13. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1704 (LMS Akt D129-63:1) som visar den gamla tegelladan invid 
Stångån (Vist 252). Till höger utsnitt ur samma karta som visar byggnaden nedströms Bos holme (Vist 254). 

 
Husgrund nedströms Bos holme 
En bit nedströms Bos holme, på västra sidan av Stångån, finns uppgift om en byggnad. 
På ovan nämnda karta från år 1704 kan man se en byggnad alldeles invid åkanten (LMS 
Akt D129-63:1). Vid inventeringstillfället återfanns inga synliga lämningar ovan mark, 
däremot rikligt med sprängsten i området efter sprängningarna i samband med 
sjösänkningen av sjön Stora Rängen. Byggnaden har därmed registrerats under 
antikvarisk bedömning uppgift om (Vist 254). 
 
Uppgift om torp öster om Bos holme 
Strax öster om Bos holme har det år 1695 legat ett torp. Idag är inga synliga 
konstruktioner på platsen, varför torpet registrerats under antikvarisk bedömning 
uppgift om (Vist 265), se rubriken Torp och arbetarbostäder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Utsnitt ur en karta från år 
1695 (LMS Akt D18:63) som visar 
torpet öster om Bos holme (Vist 265). 
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Figur 15. Översiktlig bild 
över stora delar av det 
vattenanknutna 
kulturarvet längs Stångån 
norr om Bjärka-Säby. 
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Figur 16. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över norra delen av Stångån norr om Bjärka-Säby från i höjd med Bos 
sten till Hamra slussar. De lämningar och lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska 
utredningen utmed denna sträcka är markerade. 

 

 
Figur 17. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över södra delen av Stångån norr om Bjärka-Säby från sjön Stora 
Rängen till i höjd med Bos sten. De lämningar och lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den 
kulturhistoriska utredningen utmed denna sträcka är markerade.  
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Såg vid Skorpa gamla kvarn 
Enligt en äldre lantmäteriakt från år 1695 (LMS Akt D18:63) har det legat en såg 
mittemot Skorpa gamla kvarn, på motsatt sida Stångån. Sågen finns även markerad på 
platsen på häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (Rak-id J112-45-9). I området 
finns idag en 16x6 meter stor och 2 meter hög såggrund (Vist 267). Främst är den 
nordöstra delen synlig. I åfåran nordöst om grunden är en möjlig vattendelare. 
 

     
Figur 18. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1695 där nummer 29 beskriver en såg på platsen (LMS Akt D18:63). 
Till höger lämning efter sågen mittemot Skorpa gamla kvarn (Vist 267). Foto: Annelie Claèsson. 

 
Skorpa gamla kvarn 
Redan år 1370 omnämns Skorpa kvarn i de så kallade medeltidsbreven (SVAR). På 1695 
års karta kan man norr om Skorpa bro, på östra sidan av ån, se två kvarnar och en 
mjölnarbostad (LMS Akt D18:63). Kvarnarna liksom mjölnarbostaden finns även på en 
karta från år 1705 (LMS Akt D129-56:1). På häradsekonomiska kartan från åren 1868-
77 finns uppgift om ”Skorpa qvarn”, vilken ser ut att vara den norra av de två som 
tidigare funnits på platsen. Även bostaden är kvar (Rak-id J112-45-9). 
 
Enligt Rosman från åren 1923-1927 fanns vid fallen i Skorpa två sädeskvarnar. Den 
stora kvarnen, sannolikt den norra, utgjorde Skorpa tullkvarn och den mindre kvarnen, 
sannolikt den södra, undantogs ett arrende redan år 1725 då den var förfallen. 
 
Idag finns mjölnarbostaden kvar som sommarboende samt lämningar efter en 
kvarngrund, en hjulgrav och en kvarnsten (Vist 263). Kvarngrunden är 30x10 meter 
stor, 2 meter hög och består av kallmurade, tuktade stenar. I den bevarade långsidan 
syns två öppningar. Intill kvarngrunden finns en välbevarad kvarnsten. I åfåran är en 5 
meter bred hjulgrav som avgränsas på motsatt sida kvarngrunden av en 7 meter lång 
stenrad. 
 
I området finns ytterligare en husgrund som, enligt äldre kartmaterial, skulle kunna 
utgöra lämningen efter den södra kvarnen i området (Vist 261). Grunden är 19x6 meter 
stor, 0,4-1,2 meter hög och består av sten, varav vissa är huggna. Enligt 
häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 förefaller byggnaden användas som uthus. 
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Figur 19. Den övre bilden till vänster visar utsnitt ur en karta från år 1695 (LMS Akt D18:63), där nummer 28 
beskriver två kvarnar på platsen. Fotot till höger visar mjölnarbostaden idag. Foto: Annelie Claèsson. Den nedre bilden till 
vänster visar lämningen efter den äldre kvarnen i Skorpa invid vattnet samt mjölnarbostaden år 1920. Foto: Johan E 
Thorin. Källa: Wist hembygdsförening. Den nedre bilden till höger visar samma kvarnlämning som den ser ut idag. Man 
kan fortfarande se öppningarna i väggen (Vist 263). Foto: Annelie Claèsson. 
 

Husgrunder vid Knutsbro kraftstation 
Strax norr om Knutsbro kraftstation 
har enligt ekonomiska kartan från år 
1947 legat två mindre byggnader 
(Rak-id J133-8f2j49). Den norra 
husgrunden är idag 7x5 meter stor 
och 0,1-0,5 meter hög. Grunden 
består av en kallmurad stensyll av 
tuktade stenar. I husgrundens södra 
del är en betongplatta. Cirka sex 
meter söder om husgrunden är 
enstaka större stenar som möjligen 
kan utgöra grundstenar. Eventuellt 
kan lämningarna utgöra grunderna 
efter två uthus (Vist 260). 

 
Figur 20. Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1947 (Rak-id J133-8f2j49) som visar de två mindre byggnaderna norr 
om Knutsbro kraftstation (Vist 260), på kartan angivet som Hovetorps kraftstation. 
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Skorpa nya kvarn 
År 1897 byggdes en ny kvarn i området Skorpa. Denna gång på västra sidan av ån, cirka 
150 meter norr om Knutsbro kraftstation. Grunden utgjordes av kvaderhuggen sten 
med två våningar i tegel och resterande våning i trä. Fasaden utgjordes av stående, slät, 
gråmålad panel. Till en början drevs kvarnen av vattenkraft, men övergick med tiden att 
drivas av en elmotor. Verksamheten upphörde år 1964. Vid kvarninventeringen år 1978 
var kvarnen övergiven och interiören i det närmaste utriven. Likaså var fönster och 
dörrar borttagna. 
 
Idag är kvarnen riven och kvar på platsen finns en kvarngrund och en vattenränna (Vist 
264). Kvarngrunden är 25x10 meter stor och 3 meter hög. Norra gaveln och östra 
långsidan består av en 0,8-3 meter hög betonggrund. Endast delar av västra långsidan är 
bevarad. Södra gaveln är utrasad. I botten av norra gaveln är ett vattenutsläpp. Direkt 
invid vattenutsläppet, på ömse sidor om åfåran, är strandförstärkningar varav den östra 
övergår i en vattenledare av natursten. I området påträffades också två 
kvarnstensfragment. 
 
Från kvarngrunden mot söder löper en vattenränna som är 70 meter lång, 6 m bred, 1,2-
2 m djup och består av stora kvaderhuggna stenar. Bitvis har den karaktär av en jordvall. 
Från vattenrännan mot kvarngrunden i norr finns spår i sidorna efter en dammlucka 
samt en öppning mot öster. Södra delen av vattenrännan har fyllts igen. 
 

 
 

     
Figur 21. Den övre bilden visar kvarngrundens södra del som är utrasad. Till höger i bild ser man spår efter en 
dammlucka. Den nedre bilden visar Skorpa kvarn år 1920. Till vänster ser man den långvägg som syns på bilden till höger 
samt dammluckor. Foto: Johan E Thorin. Källa Wist hembygdsförening. Bilden till höger visar den del av kvarngrunden 
som är bäst bevarad idag (Vist 264). Foto: Annelie Claèsson. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

23 

Kraftverk 
I slutet av 1800-talet började vattenkraften användas för att producera el i större skala. 
Utmed sträckan har två kraftstationer funnits. Strax söder om Skorpa nya kvarn ligger 
Knutsbro kraftstation. Kraftstationen uppfördes år 1890 av godset Bjärka-Säby och var 
till en början en trämassafabrik. En linbana gick från fabriken till en lagerlada vid 
stationen i Hovetorp. År 1919 upphörde tillverkningen av trämassa och byggnaden 
liksom rätten till fallen såldes till Norrköpings stad som år 1920 byggde ett kraftverk i 
byggnaden. Vattnet till turbinerna togs in via en trätub i en grävd, numera igenlagd, 
ränna söder om kraftstationen. Redan från början ansågs kraftverket vara en tillfällig 
lösning, vilket bidrog till att nuvarande Hovetorps kraftstation vid Hovetorps gård 
byggdes och stod klar år 1962 (Erixsson 1984 och Riksintresse Bjärka-Säby 2002). Idag 
ägs Knutsbro gamla kraftstation av en privatperson. 
 
I närområdet fanns sedan tidigare även en manufaktursmedja tillhörande godset. Enligt 

Bjärka-Säby och dess ägare från år 1923-1927 hade smedjan en knipphammare med två 
härdar. Knipphammaren var avsedd för smide av mindre föremål. Det utreddes även 
om ytterligare en smedja skulle anläggas i området. Den blev dock aldrig uppförd 
(Rosman band II, 1923-1927). 
 

 
 

     
Figur 22. Den övre bilden visar Knutsbro kraftstation idag. Foto: Annelie Claèsson. Den nedre bilden till vänster visar 
samma byggnad år 1920, då som trämassafabrik. Foto: Johan E Thorin. Källa: Wist Hembygdsförening. Den nedre 
bilden till höger visar byggnaden idag, där marken utanför byggnaden är utfylld och åfåran går en bit bort från själva 
byggnaden. Foto: Annelie Claèsson. 
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Den andra kraftstationen i området är Kvarntorps kraftstation, belägen sydöst om Bos 
holme. Den ägs av Bjärka-Säby och är idag bostad. Kraftstationen byggdes år 1895 och 
driftsattes år 1896. Det sägs att verksamheten lades ner då trämassafabriken i Skorpa 
övergick till Knutsbro kraftstation (Rosman band III, 1923-1927). 
 
I området kring Bos holme och kraftstationen har minst en kvarn legat. I 
Ortnamnsregistret kan man uttyda två kvarnar. År 1694 anges att Kvarnängen, även 
kallad Kvarngårdsängen gått fram till Bos holme och den gamla kvarnen. Vidare finns 
en anteckning om att kraftstationen tidigare varit ett torp kallat Kvarnen eller Kvarntorp 
och att en kvarn funnits här (Broocman 1760, Rosman band II, 1923-1927 och SOFI). 
 
År 1840 ska ett tegelbruk ha uppförts vid Kvarnfallet. I samband med att Bjärka-Säbys 
många ekonomibyggnader skulle byggas flyttades tegelbruket år 1873 till Säbybro, se 
rubriken Tegelbruk vid Säbybro. Vid inventeringstillfället har inga lämningar efter varken 
kvarn eller tegelbruk påträffats. Kvarnen respektive tegelbruket återfinns inte heller i det 
för utredningen genomgångna historiska kartmaterialet. Möjligen kan tegelbruket liksom 
en av kvarnarna i området varit föregångare till den kraftstation som finns idag 
(Erixsson 1984, Klotz 2011, Riksintresse Bjärka-Säby 2002 och Rosman band III, 1923-
1927). 
 

     
Figur 23. Bilden till vänster visar kraftstationen vid Kvarntorp år 1920. Foto: Johan E Thorin. Källa: Wist 
hembygdsförening. Bilden till höger visar kraftstationen idag. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Flottning 
Att utöka kunskapen kring flottningsepoken i länet är en av kulturmiljövårdens 
prioriteringar avseende det vattenanknutna kulturarvet. Stångån med biflöden blev så 
kallad allmän flottled under 1800-talet. År 1860 köpte Edsvalla Bruks AB upp skogar 
och sågverk söder om sjön Åsunden. Det sågade virket fraktades på Kinda kanal för 
omlastning. I området var Stångån en av de största flottlederna. Efter att bolaget gått i 
konkurs år 1880 upphörde den storskaliga flottningen i bland annat Stångån (Ahlbäck  
m fl 2006 och Eva Klotz 2011). Däremot återfanns inga lämningar efter flottning utmed 
den aktuella sträckan vid inventeringstillfället. 
 
Tvättstuga, bykstuga 
Till Bjärka-Säby hörde tidigare en större tvättstuga som användes av de som arbetade 
vid eller arrenderade av Bjärka-Säby. Byggnadsåret är oklart. Byggnaden ligger invid 
Stångån väster om ett antal bostadshus och är kraftigt förfallen. På äldre ekonomiska 
kartan från år 1947 kan man se en mindre väg leda ner från husen till en byggnad invid 
ån (Rak-id J133-8f2j49). Sannolikt är det samma byggnad som finns kvar än idag. 
Tvättstugan blev, enligt uppgift, på 1940-talet en så kallad andelstvättstuga där boende i 
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Hovetorp och Bjärka-Säby fick köpa andelar. Tvättstugan moderniserades och fick 
bland annat en eldriven tvättmaskin, centrifug och mangel (Wist hembygdsförening). 
 
Föregångaren till ovan nämnda tvättstuga var en mindre tvättstuga belägen i Skorpa. 
Där tvättade man för hand med tvättbrädor och träbaljor (ibid). Byggnaden finns kvar på 
platsen idag och är försedd med plåttak. Den kan ses på äldre ekonomiska kartan från år 
1947 (Rak-id J133-8f2j49). 
 

     
 

     
Figur 24. Den övre bilden till vänster visar tvättstugan invid Stångån. Den övre bilden till höger visar tvättstugans interiör i 
form av en eldriven tvättmaskin. Foto: Annelie Claèsson. Den nedre bilden till vänster visar tvättstugan vid Skorpa. Källa: 
Wist hembygdsförening. Den nedre bilden till höger visar tvättstugan idag. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Fiske 
Utöver småindustrier uppvisar de historiska kartorna från 1600- och 1700-talen ett stort 
antal fasta ålfiskeanläggningar utmed den inventerade sträckan (Vist 253, 255, 256, 257, 
258, 259, 262 och 266). Flera av dem har varit placerade invid Bos holme. På en karta 
från år 1704 är flera lanestånd utritade vid holmen (LMS D129-63:1). Lana är 
benämningen på ett mjärde- och ryssjaliknande fiskeredskap. Vanligen bestod de av en 
strutformig säck av nät vars mynning var fäst vid en fyrkantig träram. Placeringen var i 
strömmande vatten och forsar för att fånga nedvandrade fisk, särskilt ål men även lax 
(Runeberg och Svenska akademins ordbok). Andra typer av fasta ålfisken som omnämns 
i kartmaterialet är ålsumpar och ålkistor, vilka också utgör anordningar med syfte att 
fånga ål. Vid inventeringstillfället påträffades dock inga lämningar efter fiske utmed 
sträckan. 
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Figur 25. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1695 som visar fasta fisken i form av ålsumpar i Stångån söder om 
Skorpa gamla kvarn (LMS Akt D18:63). Till höger utsnitt ur en karta från år 1704 som visar ålfiske i form av 
lanestånd och ålkista i Stångån invid Bos holme (LMS Akt D129-63:1). 

 
Broar 
Utmed Stångån norr om Bjärka-Säby har ett flertal broar funnits. Det rör sig om allt från 
större landsvägsbroar till mindre broar där man tagit sig över till fots. Tre broar av lite 
större typ är Säbybro, bron vid Kvarntorp, se figur 4, samt bron vid Skorpa. År 2011 
byggde man om väg 687 och anlade en ny bro över Stångån vid Säbybro (Trafikverket 
BaTMan). Både Säbybro och Skorpa bro finns med på en karta från år 1695 (LMS Akt 
D18:63). 
 
På ovan nämnda karta kan även en mindre överfart över Stångån söder om Skorpa ses. 
Det rör sig om ”spänger” som gått över ån. 
 

 
Figur 26. Utsnitt ur en karta från år 1695 (LMS Akt D18:63). Uppströms ålsumparna finns ”spänger”. 
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Figur 27. Bilden till vänster visar en gammal träspång över Stångån invid tegelbruket vid Bjärka gamla tomt. Bilden till 
höger visar en större träbro med betongfundament. Bron finns med på ekonomiska kartan från år 1947 (RAK-id J133-
8f2j49). Båda broarna är idag raserade. Foto: Annelie Claèsson. 
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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 
fördämningar 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. 
 
I denna rapport har presenterats ett antal kulturmiljöer och lämningar med direkt eller 
indirekt anknytning till Stångån norr om Bjärka-Säby. Sett ur kulturmiljösynpunkt är två 
områden belägna i och intill vattendraget särskilt känsliga för åtgärder avseende 

vattenförvaltning. Dessa är lämningarna efter borgruinen Bos holme och kraftstationen vid 
Kvarntorp samt området vid Skorpa gamla respektive nya kvarn med Knutsbro 
kraftstation (se översiktskartan i figur 1 samt kartorna i figurerna 16 och 17). 
 
De två utpekade och särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna är av olika karaktär och kan 
samtliga berätta något om Stångån norr om Bjärka-Säbys historia. Var och en kan förmedla 
kunskaper om människors livsvillkor under olika tider. Några av platserna innehar dessutom 
stora upplevelsevärden. En kulturmiljö där de yttre iakttagbara strukturerna alltjämt kan 
förstås och upplevas är mycket skyddsvärd. När anläggningarna 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 välhållen och finns kvar. 

 
På den så kallade Bos holme finns lämningarna efter ett medeltida borgområde med 
flera husgrunder och en eventuell brunn. Trots att holmen idag är kraftigt igenväxt utgör 
den en mycket värdefull kulturmiljö. I anslutning till borgen har också ett stort antal 
fasta ålfisken funnits. Genom åren har minst en kvarn, ett tegelbruk och en kraftstation 
anlagts i området, varav kraftstationen finns kvar än idag. 
 
Området vid Skorpa gamla och nya kvarn samt Knutsbro kraftstation har högt 
kulturhistoriskt värde och skulle påverkas negativt av åtgärder i och i anslutning till 
vattendraget. Här finns en lång kontinuitet av industriell verksamhet knuten till 
vattenkraften. Idag finns lämningar efter en såg, tre kvarnar och uthus i området. Kvar 
finns mjölnarbostaden, en tvättstuga och Knutsbro kraftstation. Den senare har till sitt 
ursprung varit trämassafabrik och i närområdet har en smedja legat. 
 
Det är av stor vikt att bevara de vattenanknutna kulturmiljöerna så att värdefulla 
historiska samband kan tolkas och förstås i landskapet. Vid återställande av vattendrag i 
syfte att värna den biologiska mångfalden måste hänsyn tas till de kulturhistoriska 
lämningarna så att vattendraget även fortsättningsvis kan berätta sin historia. 
Kulturmiljövärden är i många avseenden en resurs som svårligen kan återskapas. Det 
som förstörs eller förvanskas är borta för alltid. 
 
I samband med Projekt typvattendrag vid Länsstyrelsen Kalmar län sammanställdes ett 
antal förslag till allmänna förhållningssätt avseende kulturmiljövårdens fortsatta arbete 
med fiske- och biotopvårdsrestaureringar. Kulturmiljövården menar att utrivning av 
vandringshinder alltid ska vara ett sista alternativ, inte ett första. Generellt sett gäller att 
innan beslut om utrivning av vandringshinder tas måste andra alternativ utredas. 
Naturligtvis behöver frågan prövas från fall till fall (Dedering 2010). En kulturhistorisk 
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utredning för kartläggning av berörda kulturmiljöer, forn- och kulturlämningar bör vara 
en självklar del av projekteringsarbetet inför fiske- och biotopvårdsåtgärder. 
 
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 
lämningarna fortfarande kan ses, upplevas och förstås. Stenar som människan redan 
flyttat får ligga kvar och istället hämtas sten från annan plats (ibid). Icke att förglömma 
skyddas fornlämningar 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 utredningsområdet 
 
I fältet bedömning anges varje lokals antikvariska status. Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 
definieras fornlämningar som varaktigt övergivna lämningar efter människors 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 1850 är fornlämningar. Lämningar 
som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare och därmed inte bör ha ett omedelbart skydd enligt 
Kulturmiljölagen benämns övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar där den antikvariska 
statusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste utredas vidare vid en eventuell 
exploatering bedöms vanligen som bevakningsobjekt. I Östergötland gäller detta även bebyggda 
bytomter. De platser som kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kartmaterial 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 

 

Vist 252 Tegelindustri (tegelbruk) Uppgift om 

Vist 253 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 254 Husgrund, historisk tid Uppgift om 

Vist 255 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 256 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 257 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 258 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 259 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 260 Husgrund, historisk tid (uthus) Övrig kulturhistorisk lämning 

Vist 261 Kvarn (Skorpa gamla kvarn) Fornlämning 

Vist 262 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 263 Kvarn (Skorpa gamla kvarn) Fornlämning 

Vist 264 Kvarn (Skorpa nya kvarn) Övrig kulturhistorisk lämning 

Vist 265 Lägenhetsbebyggelse (torp vid Bos 
holme) 

Uppgift om 

Vist 266 Fångstanläggning övrig (ålfiske) Uppgift om 

Vist 267 Träindustri (såg) Fornlämning 
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