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Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på de berörda
fastigheterna, Söderköping 3:26, Brokvarn 3:1 och Drothems-Broby 1:5, samt längs
aktuell del av Storån. Detta för att kvalitetssäkra pågående och kommande
åtgärdsarbeten ur både kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv.

Utredningen 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. Även de
naturvårdsprojekteringar som tidigare utförts i Storån kunde bidra med en del
kulturhistorisk information.
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i
vilken omfattning det inom platsen för By och Bro kvarnar och dess närområde
förekom tidigare ej registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriskt värdefulla
lämningar. Det framtagna materialet utgjorde därefter underlag för en riktad
fältinventering.
Fältarbetet innebar inventering vid fastigheterna Söderköping 3:26, Brokvarn 3:1 och
Drothems-Broby 1:5 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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Strax nordöst om By och Bro kvarnar ligger Söderköping. Söderköping är sedan tidigare
utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då staden utgör ett riksintresse för
kulturmiljö, Söderköping [E66]. Söderköping är en småstad belägen vid en uppgrundad
havsvik och betydelsefull vattenled. Det i stort sett oförändrade medeltida gatunätet, de
äldre tomtstrukturerna med profana byggnader såsom bostadshus och källare ger
tillsammans med de dominerande kyrkobyggnaderna en bild av en av hög- och
senmedeltidens viktigaste städer. Även den förindustriella stadens småskaliga
träbebyggelse med gårdar och ekonomibyggnader, stadens siluett och kontakten med
vattnet, Ramunderberget och det omgivande landskapet räknas in i riksintresset. Likaså
räknas Söderköpings brunn som anlades år 1718 vid den sedan gammalt kända Sankta
Ragnhilds källa, ett avsnitt av riksintresset Göta kanal, med kanalfåra, kajer, sluss och
hamnmagasin, flerbostadshus och privatvillor från sekelskiftet 1900 samt ett
egnahemsområde i den östra delen in i området.

Figur 2. Före detta Braskens
tryckeri. Foto: Carl Sundberg.
Källa: Sankt Ragnhilds Gille.

Söderköping ingår även i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Söderköpings
kommun, K29 Söderköping, Drothems socken och Söderköpings stad (Natur Kultur
1983). Även här framhålls Söderköping med sitt i stort sett bevarade medeltida gatunät.
Under mark finns upp till 3 meter tjocka kulturlager med lämningar av
medeltidsbebyggelsen. Här finns en äldre samlad småstadsarkitektur i trä, landskyrkan
Drothem från 1200-talet och stadskyrkan Sankt Laurentii från samma tid. I staden finns
även medeltida källarstugor, det vill säga höga stenkällare med en trävåning över, bland
annat Braskens tryckeri. Andra viktiga byggnader är Rådhuset från år 1777, det
intilliggande Blomqvistska huset uppfört mellan åren 1857-59 samt tegelbyggnaden
Johan III hus från 1400-talet. Även här omnämns Söderköpings brunn som anlades år
1718 på Sankt Ragnhilds källa med medeltida anor. Idag ligger konferenshotellet
Söderköpings brunn här.
Under år 1978 utfördes en kvarninventering i Östergötlands län, vilken innefattade
arkivstudier och okulära besiktningar. Originalhandlingarna finns på Östergötlands
museum. Invid den aktuella delen av Storån dokumenterades By och Bro kvarnar.
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets
regi utfördes i berört område under år 1946 med en revideringsinventering år 1979.
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Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis
lågprioriterat. Vid Storkvarn innebär det att inga forn- eller kulturhistoriska lämningar
finns registrerade i direkt anslutning till ån sedan tidigare.

Förutom att Söderköpings medeltida stadskärna med historiska kulturlager utgör en
fornlämning (Söderköping 14:1), utgör även området väster om staden utmed Storån ett
förhistoriskt kulturlandskap med betydande fornlämningsmiljöer. De ovan mark synliga
förhistoriska fornlämningarna återfinns i tämligen stort antal på de ej uppodlade
markerna. Här finns ensamliggande eller i grupp belägna gravar, en fyndplats för en
runsten, en boplats med trolig datering till stenålder alternativt bronsålder samt
stensträngar av både äldre och yngre järnålderskaraktär (Drothem 83:1, 88:1, 80:1, 307
och 88:2).
Det historiska kartmaterialet visar att uppodlingsgraden sedan lång tid tillbaka ställvis
varit hög i området. Det innebär att det sannolikt även förekommer ett dolt
kulturlandskap, främst bestående av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på
topografiskt fördelaktiga lägen.

Drothems socken ligger norr, söder och väster om Söderköpings stad. Landskapet
består till stor del av bördig jordbruksmark samt skogsmark. Det aktuella vattendraget
Storån rinner från sjön Venasjön i sydväst och ut i Slätbaken i öst. Strax väster om
Söderköpings stad ligger By och Bro kvarnar (figur 3).

Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör By och Bro kvarnar vid Storån.
Det berörda området är markerat på kartan.
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Figur 4. Bilden till vänster visar By kvarn och bilden till höger visar Bro kvarn. Foto: Annelie Claèsson. Längst ner utsnitt
ur en lantmäteriakt från år 1642 (Akt D111-1:1) som visar kvarnarna vid By och Bro.

Vid By och Bro kvarnar i Storån har det på platsen funnits kvarnar på båda sidor om ån
sedan åtminstone första halvan av 1600-talet. Enligt en lantmäteriakt från år 1642 kan
man se flera kvarnar i området utmed Storån (LMS Akt D111-1:1). Vidare kan Bro
kvarn ses på en karta från år 1714 och By kvarn på en karta från år 1777 (LMS Akt
D111-1:11 och LMA Akt 05-dro-45).

Figur 5. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1714 som visar Bro kvarn (LMS Akt D111-1:11). Till höger utsnitt ur
en karta från år 1777 som visar By kvarn (LMA Akt 05-dro-45).

På södra sidan av Storån ligger By kvarn. By kvarn drevs fram till år 1969 då en brand
utbröt Enligt uppgift upphörde kvarndriften även på grund av vattenregleringen vid
Nybble kraftstation (Lindvall och Sjöstrand 2010 och Hedenström och Sylvan 2010).
Försäljningen av mjöl och spannmål fortsatte dock fram till år 1988. Idag är en
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bilverkstad inhyst i kvarnen. På norra sidan av Storån ligger Bro kvarn. Bro kvarn lades
ner år 1925 (ibid). Idag fungerar kvarnen som magasin. Båda kvarnbyggnaderna är i gott
skick.

Figur 6. Bilden till vänster visar de två trätuber som ledde vatten från dammen ner till By och Bro kvarnar. Bilden till höger
visar isuppdragning i dammen vid By och Bro kvarnar. Foto: Emil Ström. Källa: Sankt Ragnhilds Gille.

Namnet By kvarn antyder att den ursprungligen varit stadskvarn till Söderköping.
Namnet Bro kvarn härrör till gården Broby norr om Bro kvarn vars namn syftar till en
övergång vid kvarnforsarna i Storån utanför Söderköping (Franzén 1982).
Till kvarnarna hörde en damm och en cirka 20 meter lång dammvall. Idag dämmer
dammvallen så att dammspegeln finns kvar. Vattnet regleras av markägarna efter tryck
på anläggningen i samband vattenregleringen från Nybble kraftstation. Dammvallen har
fem utskov och är byggd i betong. I senare tid, när kvarnarna fortfarande var i bruk,
leddes vattnet i två trätuber från den idag befintliga dammen ner till de två kvarnarna.
Tidigare har det även funnits turbiner för utvinning av el (Lindvall och Sjöstrand 2010).

Figur 7. Bilden till vänster visar dammvallen vid By och Bro kvarnar. Bilden till höger visar en av kvarnstenarna i
området. Foto: Annelie Claèsson.
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På norra åstranden, vid Bro kvarn, finns lämningen efter en husgrund (Drothem 365).
Vad byggnaden haft för funktion är oklart. I nära anslutning till husgrunden finns
ytterligare en lämning. Den utgör enligt uppgift lämningen efter ett sågverk (Drothem
366).
I området finns flera äldre byggnader kvar såsom bykstuga, mjölbod, mangelvind, stall,
svinhus och slisk. Det gamla svinhuset är ombyggt till bostad med tillhörande vackert
utedass. Slisken var en hissanordning som firade ner färdiga mjölsäckar till de väntande
vagnarna. Här har också funnits flera isdösar. Även bostadshusen till de båda kvarnarna
finns kvar och fungerar som bostäder än idag. I området finns flera kvarnstenar och
kvarnstensfragment.

Figur 8. Bilden till vänster visar bostadshuset till By kvarn. Bilden till höger visar bostadshuset till Bro kvarn. Foto:
Annelie Claèsson.

Figur 9. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över By och Bro kvarnar. De lämningar som påträffats och besiktigats i
samband med den kulturhistoriska utredningen är markerade.
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Storån är ett vattendrag som trots omfattande fysisk påverkan utgör en värdefull
naturmiljö med få motsvarigheter i länet. Naturvärdena är bland annat knutna till
havsvandrande öring som använder vattendraget som lek- och uppväxtmiljö. Vid
provfisken har 14 naturligt förekommande fiskarter påträffats.
By och Bro kvarnar ligger inom vattenförekomsten Storån (Söderköping). För att uppnå
miljökvalitetsnormen god ekologisk status behövs bland annat åtgärder vidtas som
möjliggör fiskvandring vid dammen vid By och Bro kvarnar.
Vattendragets naturvärden och förslag på åtgärder beskrivs i rapporterna
Söderköpingsån – om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk (Gezelius,
Hällgren, Larson och Svenmar 2008) samt i Fyra fiskvägar i Storån, Söderköpings
kommun. En fördjupad förprojektering (Lindvall och Sjöstrand 2010).
I rapporterna anges följande åtgärder som exempel på möjliga lösningar för att
tillgodose fiskvandring förbi dammen.
•

Utrivning av dammen är mest gynnsamt för vattenlevande organismer och kräver
minimal skötsel och tillsyn. Vid utrivning tas stora delar av dammen bort så att en ny
öppning skapas. Den nya öppningen skall inte utgöra någon bestämmande sektion
vid någon flödessituation i vattendraget alternativt återskapa den naturliga
förträngning som fanns där innan dammen. Vid By kvarn föreslås i detta alternativ
att en ny cirka 18 meter bred öppning görs där den nya tröskeln ligger under
nedströms liggande botten. Dammens landfästen behålls till viss del för att markera
dammens tidigare placering i landskapet. Om fallhöjden fördelas ut på den indämda
sträckan fås en medellutning på 1 procent, troligen blir denna inte helt jämt fördelad
och strömbiotoper med något mellanliggande sel uppstår antagligen.

•

Kort omlöp på dammens vänstra sida. Detta bedöms som mycket svårt att
genomföra på grund av det trånga läget samt att området används som
underhållsväg till dammen. Dock finns utrymme på dammens högra sida, på
fastigheten Söderköping 3:26 för att åstadkomma ett omlöp. Området utgör tomt till
ett åretruntboende samt till upplag av virke och dylikt. Även denna sida används
som underhållsväg för dammen, men området är inte lika trångt, och det bedöms
som möjligt att bygga en temporär bro av stockmattor eller dylikt över ett omlöp för
åtkomst med exempelvis grävmaskin till dammläget.
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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.
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.
Ur kulturmiljösynpunkt är Storån mellan Venasjön och Söderköpings stad ett mycket
värdefullt vattendrag då det har funnits ett stort antal vattenanknutna verksamheter
utmed sträckan. Främst har här funnits kvarnar såsom exempelvis Överstakvarn,
Skäggestad kvarn, Hammarspångens kvarn, By och Bro kvarnar samt Klosterkvarn.
Kvarndriften hade en central betydelse för många olika näringar som exempelvis
spannmålsproduktion, sågverk, gruvdrift och annan förindustriell verksamhet
(Söderköpings kommun 2016). Även namn som Munkhammaren och Hammarspången
kan antyda att även andra vattenanknutna verksamheter funnits här. Sammantaget
vittnar dessa verksamheter om vattendragets vikt för bygdens försörjning och
råvaruförädling samt framväxandet av ett samhälle och en stad.
Området vid By och Bro kvarnar är en bevarandevärd kulturmiljö då den haft en central
och viktig plats i bygden och kan berätta något om By och Bro, Storåns och
Söderköpings historia. Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under olika
tider. Platsen innehar dessutom ett stort upplevelsevärde. 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.
Utredningen visar att den berörda dammen tillhör By och Bro kvarnar i Storån,
Drothems socken och Söderköpings stad. By och Bro kvarnar med dess närmiljö är en
viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits kvarnar sedan åtminstone
första hälften av 1600-talet, vilket kan ses på en karta från år 1642. När de nuvarande
kvarnarna uppfördes är oklart. Bro kvarn lades dock ner år 1925 och By kvarn år 1969.
Kvarnbyggnaderna är idag i gott skick. Intill kvarnarna finns ett stort antal byggnader
kopplade till tiden då kvarnarna var i drift samt damm och dammvall med dammluckor.
Platsen har både ett estetiskt samt pedagogiskt värde.
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Platsen besöktes i fält den 14 oktober och 23 november år 2017. Markägaren till Bro
kvarn var med vid båda besöken. Vid dessa besök var dammen och dammvallen i bruk
där vattnet rann genom tre av utskoven.
En avsänkning av dammen genom utrivning av dammvallen skulle minska
upplevelsevärdet av och förändra kvarnmiljön avsevärt. Därför förordas ur ett
kulturhistoriskt perspektiv åtgärden att skapa ett kort omlöp för fisk förbi dammvallen
på södra åstranden. Ett längre omlöp bedöms i det närmaste vara omöjligt då det finns
intilliggande byggnader österut på södra åkanten. Ett omlöp på norra åkanten är inte att
rekommendera då kanten endast utgörs av en smal passage samt att här finns lämningar
efter två husgrunder. Det förordade åtgärdsförslaget får minst påverkan på kulturmiljön
och de lämningar som finns här.
Totalt har 2 lämningar
registreringsklient.

registrerats

i

FMIS

genom

Riksantikvarieämbetets

Vid anläggande av omlöp för fisk alternativt utrivning av damm och dammvall kan
antikvarisk medverkan eventuellt vara nödvändig då fler forn- och kulturlämningar kan
framkomma.
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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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

Drothem 365
Drothem 366

Husgrund, historisk tid
Träindustri

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
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