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Inledning
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheterna
Kvarsebo 5:4 och Östkinds Häradsallmänning S:1 vid Kvarseboån i Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av Naturvårdsenhetens 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 utrivning 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:
Del av turbin till Skenäs såg vid Kvarseboån.
Foto: Annelie Claèsson.
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Syfte
Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på de berörda fastigheterna, Kvarsebo 5:4 och Östkinds Häradsallmänning S:1, samt längs aktuell del av Kvarseboån.
Detta för att kvalitetssäkra pågående och kommande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv.

Metod
Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av tidigare 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. Även den biotopkartering som
tidigare utförts i Kvarseboån kunde bidra med en del kulturhistorisk information (Gustafsson 2006).
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken
omfattning det inom området för Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn förekom tidigare
ej registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna
materialet utgjorde därefter underlag för en riktad fältinventering.
Fältarbetet innebar inventering vid Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn samt längs utvald sträcka 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.
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
Väster om Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn ligger Marmorbruket. Marmorbruket är
sedan tidigare utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då det utgör ett
riksintresse för kulturmiljö, Fagervik - Marmorbruket [E55]. Området består av en fornlämningsmiljö från yngre stenålder av stort vetenskapligt och forskningshistoriskt intresse. Här har en gropkeramisk boplats undersökts. Resultaten har lagt grunden för fasindelningen av den gropkeramiska kulturen. Området består även av en tidig industrimiljö med marmorbruk av medeltida ursprung och bebyggelse från perioden 1700- till
1900-tal. Från industrimiljön finns stenbrott, varphögar, magasin och bostadsbebyggelse bevarat. I området ingår även delar av den före detta järnvägen ”Nunnebanan” från
1800-talets slut.
Öster om Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn ligger Tunaberg - Koppartorp. Tunaberg
- Koppartorp ligger i Södermanlands län och är sedan tidigare utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då det utgör ett riksintresse för kulturmiljö, Tunaberg Koppartorp [D59]. Området består av en välbevarad bruks- och gruvmiljö. Kring länets
enda träkyrka, från år 1620, ligger Koppartorp med gruvarbetarbebyggelse från 1700och 1800-tal samt lämningar från gruvdriften. Gruvdriften upphörde år 1889. Här
finns flera medeltida hyttområden samt lämningar efter 1600-, 1700- och 1800-talets
bergshantering. Här finns också ett välbevarat vägnät från åtminstone 1600-tal med ett
stort antal väghållningsstenar.
Sydväst om Kvarsebo, på andra sidan Bråviken, ligger Ållonö samt Östra Husby - Häradshammar. Ållonö och Östra Husby - Häradshammar är sedan tidigare utpekade som
särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt då de utgör riksintressen för kulturmiljö, Ållonö [E57] och Östra Husby - Häradshammar [E94]. Ållonö är en herrgårdsmiljö med en
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet. Mangårdsbyggnaden är av senmedeltida karaktär och brändes av ryssarna år 1719. Under tidigt 1900-tal återställdes
byggnaden efter en avbildning ur Dahlberghs Suecia-verk. Till herrgården hör en
trädgård och en park. Östra Husby- Häradshammar utgör en centralbygd i sprickdalsterräng rik på fornlämningar. Här finns skärvstenshögar, stensträngssystem och
gravfält från bronsålder och framåt. Östra Husby har även en kyrkby med nyklassicistisk kyrka från 1800-tal med prästgård och tillhörande ekonomibyggnader samt
skola och tiondebod från 1700- och 1800-tal. Vid Östra Husby finns även en tingsplats.

Figur 2. Kvarsebo kyrka. Kyrkan är byggd i tidstypisk stil
år 1808. Foto: Annelie Claèsson.

Delar av Kvarsebo ingår i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Norrköpings kommun, K131 Kvarsebo kyrkomiljö, Kvarsebo socken (Natur Kultur 1983). Kvarsebo sockencentrum är beläget i en åsänka som sluttar mot Bråviken. Kyrkan uppfördes i tidstypisk stil år 1808. Den tidigare kyrkan var ett träkapell och kallades Kristina kapell, vilket
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var församlingens namn då den bildades år 1620. Sockenstugan är en faluröd tvåvånig
timmerstuga, troligen från omkring år 1800. I Kvarsebo ligger även ett före detta gästgiveri som idag är en putsad mangårdsbyggnad med intakt tidsprägel från 1800-talets
mitt. Till gården hör bland annat stall, ladugård i putsat tegel och ett falurött magasin. I
anslutning till kyrkomiljön ligger idag ett villaområde.

Figur 3. Sockenstugan i Kvarsebo. Foto: Annelie
Claèsson.

Sydväst om Kvarsebo är ytterligare ett område utpekat sedan tidigare som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Området ingår i i Länsstyrelsens kulturminnesprogram
för Norrköpings kommun, K132 Säter, Kvarsebo socken (Natur Kultur 1983). Området
består av flera stenåldersboplatser i sydsluttning, skyddade av höga branter. Läget är karaktäristiskt för de kustbundna fångstkulturer som präglat hela Kolmårdsbranten där
Säterboplatserna är de mest kända. En av de större boplatskoncentrationerna ligger idag
delvis under den nuvarande vägen ner mot färjeläget. Bebyggelsen i området präglas
främst av sommarstugebebyggelse.
Även öster om Kvarsebo är ett område utpekat sedan tidigare som särskilt värdefull ur
kulturmiljösynpunkt. Området ingår i i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Norrköpings kommun, K130 Åbacken - Östanå mfl, Kvarsebo socken (Natur Kultur 1983).
Området utgörs av en gammal havsvik, omsluten av höga bergspartier. Botten består av
sand med djupa bäckraviner. Mellan Åbacken och Stormbäcken finns flera stenåldersboplatser, vilket är den största koncentrationen inom Kolmården. Terrängens topografi
och boplatsernas läge ger en god uppfattning om fångstfolkets val av miljö.
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets
regi utfördes i berört område under år 1947 med en revideringsinventering år 1979. Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågprioriterat. I direkt anslutning till Kvarseboån finns dock sedan tidigare en kvarnruin (Kvarsebo
23:1) och en fyndplats för en trindyxa (Kvarsebo 82:1) registrerade i fornminnesregistret.

Fornlämningsmiljö
I området kring Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn finns ett antal, sedan tidigare, registrerade forn- och kulturlämningar såsom exempelvis en ödekyrkogård, fyndplatser för
flera stenyxor samt flera stenåldersboplatser (Kvarsebo 2:1, 28:1, 35:1, 63:1, 11:1, 12:1 och
130:1). Lämningarna vittnar om att människor tidigt vistats i området.
Det historiska kartmaterialet visar att uppodlingsgraden varit högre än idag i området.
Detta medför att här sannolikt förekommer ett dolt kulturlandskap, främst bestående av
förhistoriska boplatser och överodlade gravar på topografiskt fördelaktiga lägen. På stora
delar av åkermarken kring Kvarsebo ligger numera bostadshus.
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Den vattenanknutna kulturmiljön
Kvarsebo socken ligger norr om Bråviken i nordöstra delen av Norrköpings kommun i
Östergötlands län. Landskapet består av bergs- och skogsbygd med inslag av sjöar. Det
aktuella vattendraget rinner från sjön Vrångsjön i norr till Bråviken i söder. Cirka 600
meter norr om mynningen i Bråviken ligger Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn (figur
4).

Figur 4. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Skenäs såg och
Kvarsebo övre kvarn vid Kvarseboån. Det berörda området är markerat på kartan.

Namnet Kvarsebo har enligt Ortnamnsregistret år 1615 skrivits ”Quarnosabodha”. Folktraditionen anger dock att namnet uppkommit då drottning Kristina färdades söderut
genom Sverige. Då hon kom till nuvarande Kvarsebo fick hon vänta på båten över Bråviken. Då hon blev otålig utbrast hon ”Detta skall hädanefter heta Kvarsittarbo” (SOFI).
I Kvarseboån, söder om det gamla gästgiveriet, har det funnits en såg sedan åtminstone
början av 1800-talet. Enligt en karta från år 1801 har här funnits en såg benämnd
”Skenäs sågqvarn” (LMA Akt 05-kva-36). Sågen har sannolikt legat under Skenäs slott
som legat på motsatt sida Bråviken. Idag utgör slottet en ruin (Östra Husby 251:1). På
häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 är sågen fortfarande markerad (RAK Akt
J112-56-13). Sågen finns även markerade i detalj på en karta från år 1907 (LMA Akt 05kva-82a) samt på ekonomiska kartan från 1947 (RAK Akt J133-9g0j48).
I området finns idag lämningar efter sågen i form av en 17x8 meter stor grund av huggna
stenar samt betongplintar (Kvarsebo 162). I grundens sydöstra del finns rester av en turbin med drivaxel. Turbinen vilar på fyra betongfundament. I anslutning till turbinen är
en 10 meter lång stensatt ränna. I områdets nordvästra del finns ett 20-tal sten- och betongfundament till en numera borttagen trätub som lett vatten från dammen till turbinen. Fundamenten är mellan 1 och 2 meter höga. Vissa är försedda med järnband. Sågen
lades ned år 1939 och byggnaderna revs år 1946.
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Figur 5. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1801 som visar Skenäs såg (LMA Akt 05-kva-36). Till höger
utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 som också visar Skenäs såg (RAK Akt J122-56-13).

Figur 6. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1907 som visar Skenäs såg (LMA Akt 05-kva-82a). Bilden
till höger visar Skenäs såg. Året är okänt. Källa: Kvarsebo hembygdsförening.

Till sågen hörde en damm och en dammvall. Dammvallen finns kvar idag och är cirka 60
meter lång och dämde vatten som sedan reglerades utifrån vattenbehov till sågen.
Dammvallen har tre utskov. Det norra utskovet har en trälucka, det mellersta är igenmurat av betong och det södra saknar helt dammlucka. Dammvallen fungerar idag som
gångbro över ån. Dammspegeln kan fortfarande ses på platsen.

Figur 7. Bilden till vänster visar en del av turbinen till Skenäs såg (Kvarsebo 162). Bilden till höger visar
ett stenfundament tillhörande Skenäs såg. Foto: Annelie Claèsson.
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Figur 8. Bilden till vänster visar järnfäste på ett av fundamenten till den tidigare trätuben. Bilden till höger
visar en del av dammvallen. Foto: Annelie Claèsson.

Cirka 40 meter öster om lämningarna efter Skenäs såg har en kvarn legat. Kvarnen finns
med på en karta från år 1708 som ”Crono qwarn” (LMS Akt D56-26:1). Kvarnen går även
under benämningen Kvarsebo övre kvarn då det enligt en karta från år 1679 legat en
nedre kvarn vid mynningen till Bråviken (LMS C12:25). Den nedre kvarnen finns inte
med på 1708-års karta. Sannolikt har den flyttats norrut och fått en ny etablering. Vidare
kan på tidigare nämnd karta från år 1801 en ”mjölqvarn” ses strax öster om ”Skenäs
sågqvarn” (LMA Akt 05-kva-36). När kvarnverksamheten upphörde är oklart, men enligt
en karta från år 1843 samt Ortnamnsregistret ligger en ”ödelagd qvarn” på platsen (LMA
Akt 05-kva-49 och SOFI). På kartorna markeras kvarnen på nordöstra sidan av Kvarseboån. På denna sida finns en stensatt kant som möjligen kan utgöra rester efter kvarnen.
I åfåran, nedströms ett mindre vattenfall, kan ansamlingar av stenar ses på båda sidor
om ån. Idag är en gångbro anlagd över ån, vilket sannolikt är på platsen för dammvallen.
Då lämningarna är alltför otydliga har kvarnen registrerats under antikvarisk bedömning
uppgift om (Kvarsebo 161).
Utmed området för sågen och kvarnen går Kvarsebo kultur- och naturstig med flera informationsskyltar som berättar om platsen.

Figur 9. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1679 som visar den nedre kvarnen (LMS Akt C13:25). Till
höger utsnitt ur en karta från år 1708 som visar ”Crono qwarnen” också kallad den övre kvarnen (LMS
D56-26:1).
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Figur 10. Bilden till vänster visar de eventuella lämningarna efter Kvarsebo övre kvarn (Kvarsebo 161).
Bilden till höger visar gångbron över Kvarseboån, vilket sannolikt är platsen för den tidigare dammvallen.
Foto: Annelie Claèsson.

Norr om Skenäs såg har vid inventeringstillfället även en husgrund påträffats (Kvarsebo
160). Husgrunden är 9x5 meter stor och består i sydöstra samt sydvästra delen av en
stensyll. I västra hörnet är ett spismursröse. Byggnaden kan ses på häradsekonomiska
kartan från år 1868-77 samt ekonomiska kartan från år 1947 (RAK Akt J112-56-13 och
J133-9g0j48). Vilken funktion byggnaden haft är oklart.

Figur 11. Till vänster utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 som visar en byggnad vid
dammen i Kvarsebo (RAK Akt J112-56-13). Till höger utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1947 som också
visar en byggnad vid dammen i Kvarsebo (RAK Akt J133-9g0j48).

Figur 12. Bilden visar husgrunden vid dammen i Kvarsebo (Kvarsebo 160). Foto: Annelie Claèsson.
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Figur 13. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Skenäs såg, Kvarsebo övre kvarn samt en husgrund
vid Kvarseboån. De lämningar som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen är markerade.
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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 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.
Redan under medeltiden började man bygga ut och utnyttja vattenkraften i mindre och
mellanstora vattendrag. Detta innebar att dammar byggdes för att driva kvarnar, sågverk och andra vattenanknutna industrier. I och med bildandet av markavvattningsföretag under 1900-talet utgjorde dammarna ibland ett hinder och många sänktes av eller 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 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.
Området kring Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då
området kan berätta något om de vattenanknutna verksamheter som pågått vid Kvarseboån och dess historia. Platsen berättar även något om vår nutids historia då Skenäs såg
var verksam från 1800-talet fram till år 1939, då den lades ner. Kvarsebo övre kvarn har
funnits på platsen sedan 1700-talet och var ödelagd vid år 1843. Platsen förmedlar därmed kunskap om människors livsvillkor från i alla fall början av 1700-talet fram till modern tid. Området vid främst Skenäs såg innehar dessutom ett stort upplevelsevärde. En
kulturmiljö som denna där de yttre iakttagbara strukturerna alltjämt kan förstås och
upplevas är 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 välbehållen och finns kvar.
Utredningen visar att Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn legat utmed Kvarseboån i
Kvarsebo socken. Utredningen visar även att den berörda dammen och dammvallen tillhört Skenäs såg. Området har en påfallande lång brukningskontinuitet. Här har pågått
verksamhet från 1700-tal och fram till modern tid, vilket haft betydelse för bygdens invånare. Sågen och kvarnen med dess omgivande miljö är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits en såg sedan åtminstone början av 1800-talet, vilket
kan ses på en karta från år 1801. Sågverksamheten lades ner år 1939 och byggnaderna
revs år 1946. Strax nedströms sågen har det funnits en kvarn, åtminstone sedan början
av 1700-talet, vilket kan ses på en karta från år 1708. Platsen har både ett estetiskt, vetenskapligt och pedagogiskt värde.
Platsen besöktes i fält den 3 april och 4 maj år 2018.
Totalt har 3 lämningar registrerats i FMIS genom Riksantikvarieämbetets registreringsklient.
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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. 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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Skenäs såg och Kvarsebo övre kvarn vid Kvarseboån

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 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 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

Kvarsebo 160
Kvarsebo 161
Kvarsebo 162

Husgrund, historisk tid
Kvarn
Träindustri

Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
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Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3 581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som
finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena
sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef
för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets
behov.
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