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Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet,
Kvarnen 1, 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 Klosterkvarn 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 fastigheten Kvarnen 1 samt längs utvald sträcka av
vattendraget. Dokumentation av kulturmiljön har redovisats i denna rapport.
Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivningar av kulturmiljön. I
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk
synpunkt.
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Klosterkvarn ligger i Söderköpings stads nordvästra del. 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. Klosterkvarn med Söderköpings stad i bakgrunden i början av 1900-talet. 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.
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Kvarnen omnämns även i Söderköpings kommuns Kulturmiljöplan där den angetts
högsta värde, vilket innebär att den särskilt bör värnas då verksamheten har anor tillbaka
i 1200-talet. Beskrivningen lyder att gaturummet i Drothemskvarteren utgör en
omväxlande och levande kulturmiljö, där bebyggelsekaraktären och gatunätet bidrar till
en intim rumslighet med stora upplevelsevärden. Det medeltida gatunätet och den stora
mängd bevarade byggnader med delar från 1600-1900-talen ger gaturummet en
imponerande mängd synliga kulturlager. Värdebärande karaktärsdrag i området är
byggnadsvolymer, fasaduttryck, grönskande innergårdar, gatubeläggning samt gators och
smala gränders oregelbundna dragning. Bebyggelsens och gatunätets anpassning till
topografin är även karaktäriserande för området. Utmärkande är den ensamstående
Klosterkvarn på andra sidan Storån om kvarteret, med dess utformning som tydligt visar
på det ursprungliga ändamål som kvarn (Söderköpings kommun 2016).
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 Klosterkvarn.
Kvarnbyggnaden beskrevs då vara tämligen välvårdad och i drift. Interiört fanns bland
annat ett par stenar, två valsstolar, sikt och kläm. Byggnadsåret är okänt, men den tredje
våningen sägs vara uppförd år 1899.

Figur 3. Båda bilderna visar Klosterkvarn år 1978. Foto: Christer Kellén. Källa: Kvarninventeringen.

Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets
regi utfördes i berört område under år 1946 med en revideringsinventering år 1979.
Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis
lågprioriterat. Vid Klosterkvarn innebär det att få forn- eller kulturhistoriska lämningar
finns registrerade i direkt anslutning till ån sedan tidigare.

Klosterkvarn ligger inom Söderköpings medeltida stadskärna som med sina medeltida
kulturlager utgör en fornlämning (Söderköping 14:1). I staden finns även flera andra
fornlämningar såsom bland annat en runsten, den medeltida byggnaden Braskens
tryckeri, en fyndplats för ett bronsspänne och en fartygs- eller båtlämning i form av
båtdelar (Söderköping 7:1, 12:2, 15:1 och Drothem 308). Områdena utanför stadskärnan
utgör 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 och
gravhögar, en fyndplats för ytterligare 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, 88:2 och Skönberga 82:1, 85:1-2).
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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.

Söderköpings stad ligger väster om Slätbaken. 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. I stadens nordvästra del ligger Klosterkvarn
(figur 4).

Figur 4. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Klosterkvarn vid Storån. Det
berörda området är markerat på kartan.

Klosterkvarn, tidigare Hospitalskvarn, är belägen vid Storån i höjd med Drothems kyrka
och har kontinuitet på platsen från 1200-talet. Byggnadsåret för dagens kvarn är okänt,
men delar är daterade till 1600-tal med senare till- och påbyggnader. Den tredje
våningen har enligt uppgift byggts till år 1899. Kvarnen var i drift in på 2010-talet.
Ursprungligen drevs den av vattenkraft, men vid tiden för kvarninventeringen drevs den
av el. Idag säljs här foder till djur (Kvarninventeringen 1978 och Kulturmiljöplan 2016).
Under reformationen på 1500-talet slogs Sankt Örjans hospital samt ett helgeandshus
samman och bildade ett hospital för vård av fattiga och sjuka. Sankt Örjans hospital
hade anor från år 1277 och helgeandshuset från år 1330. Till hospitalet hörde en kvarn.
Enligt en lantmäteriakt från år 1753 kan man se en kvarn på plasten för dagens kvarn
(LMA Akt 05-söd-11a). Hospitalet var i bruk fram till slutet av 1700-talet och låg söder
om dagens Klosterkvarn. Hospitalet ägde gården Alboga samt hade ett betydande
jordinnehav. Kvarnen hette ursprungligen Gåskvarn, men fick i samband med att
hospitalet grundades namnet Hospitalskvarn (Franzén 1982).
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Figur 5. Utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1753 som visar en kvarn på platsen för dagens Klosterkvarn (LMA Akt
05-söd-11a). Bilden till höger visar Klosterkvarn. Till höger om kvarnen kan man se bostadshuset samt den före detta silon.
Foto: Annelie Claèsson.

Till kvarnen hör en damm och en cirka 25 meter lång dammvall av överfallstyp som
dämmer vattnet. Dammvallen har tre utskov. Enligt uppgift byggdes den nuvarande
dammen av Söderköpings kommun år 1984 efter att den tidigare dammen rasat under
1960-talet. Kommunen övertog då även skötsel, underhåll och rätten till vattnet.
Nuvarande betongkonstruktion har gjutits som ett skal över den befintliga rasade
dammen och är idag i relativt gott skick. I samband med ombyggnationen av dammen
byggdes även en fisktrappa i betong i dammvallens nordvästra del (Lindvall och
Sjöstrand 2010).

Figur 6. Bilden till vänster visar den gamla dammvallen innan den revs Foto: Christer Kellén. Källa: Kvarninventeringen.
Bilden till höger visar dammvallen idag. Längst bort är fisktrappan i betong. Foto: Annelie Claèsson.

Till kvarnen hörde en kvarnbostad som finns kvar och är bostad än idag. Till kvarnen
hörde även en silo (Kvarninventeringen 1978). I området finns en trappa byggd av
kvarnstenar samt en så kallad axelsten till kvarnhjulet.
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Figur 7. Bilden till vänster visar trappan byggd av kvarnstenar. Bilden till höger visar den så kallade axelstenen tillhörande
kvarnhjulet. Foto: Annelie Claèsson.

Figur 8. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Klosterkvarn. Dammvallen är markerad på kartan.
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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.
Klosterkvarn ligger inom vattenförekomsten Storån (Söderköping). För att uppnå
miljökvalitetsnormen god ekologisk status behövs bland annat åtgärder vidtas som
möjliggör fiskvandring vid dammen vid Klosterkvarn.
Dammen är ombyggd på 1980-talet. Damvallen som är av överfallstyp dämmer
fortfarande och har tre utskov.
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. Delar av dammen tas bort så att ingen påverkan på vattnets
flöden eller nivåer uppstår. Detta görs genom att en ny öppning, som är bredare än
vattendragets fria bredd vid högvattenflöden, skapas i dammen och att tröskeln
sänks ner under den nedströms liggande botten. Öppningen erosionsskyddas sedan
med block och betongresterna transporteras iväg för omhändertagande. Kommunen
har påtalat sättningsrisken som finns för den kyrka som ligger i nära anslutning till
dammanläggningen. Risken är svår att bedöma och kan inte uteslutas.

•

Omlöp på södra sidan om Storån. Omlöpet kan göras cirka 140 meter långt från
vattenytan uppströms dammen, genom gräsmattan, under vägen till Klosterkvarn
och genom en del av parkeringen, för att mynna nedströms kvarnen. Det får därmed
en lutning på under 2 procent och en god passerbarhet uppnås. För att möjliggöra
transporter till Klosterkvarn behöver en vägövergång, med två vägtrummor
upprättas. Dessutom finns antagligen VA-ledningar och elledningar som till exempel
går till Klosterkvarn, nedgrävda i området.

•

Långt inlöp. I trängda lägen där en damm skall behållas, men en fiskväg ändå skapas
är en möjlighet att bygga ett så kallat inlöp. Genom att bygga upp en skiljevägg, av
exempelvis stålspont, kan en ny fåra byggas i den tidigare uppdämda ytan. Fåran kläs
invändigt med sten och ges ett naturligt utseende. Genom att kapa sponten i
vattenbrynet fås en kant i vattenytan, dammens självreglerande förmåga ökar och
stabilare vattennivåer uppströms skapas. Vid Klosterkvarn kan dagens fisktrappa tas
bort och ersättas med ett cirka 77 meter långt inlöp Detta ger i så fall en lutning på
cirka 3 procent. Inlöpet kräver att en cirka 67 meter lång spontvägg byggs upp i det
indämda området intill kyrkomuren. Beroende på murens beskaffning kan även
denna behöva säkras. Troligen räcker ett erosionsskydd av block och sten, men
eventuellt kan även förstärkning genom spontning eller dylikt krävas närmast
kyrkomuren. Arbetet kan ske i torrhet genom att dammen sänks av med
bottenluckorna. Delar av dammen vid den befintliga fiskvägen knackas ner under
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fiskvägens bottennivå och forslas bort. Skyddsskikt av betong gjuts vid behov på
brottsytorna och sponten uppströms ansluter till dammen. Troligen kräver även
detta gjutarbete.
•

Kort inlöp med omlöp. Ett alternativ till ett vanligt inlöp är att göra ett kombinerat
inlöp, i likhet med föregående förslag, och omlöp. De första 28 metrarna nerifrån
utgörs av ett inlöp längs kyrkogården. Därefter viker fåran av in mot parkeringen för
att bli ett omlöp som går längs med parkeringen och vidare ut i den gräsmatta som
finns mellan parkeringen och vägen. På detta vis kan värdet av den mindre grönytan
höjas genom en slingrande ”bäckfåra”. Den tillgängliga grönytan gör att fåran kan
göras 115 meter lång och får därmed en lutning på 2 procent samtidigt som den
spontade sträckan blir kortare. Fåran erosionskyddas precis som ovan med en
geotextil och ett lager av block och sten.
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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 Klosterkvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då den haft en central och
viktig plats i bygden och kan berätta något om Klosterkvarn, Storån och Söderköpings
historia. Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under olika tider. Platsen
innehar dessutom ett stort upplevelsevärde då den ligger centralt i Söderköping där
många människor passerar varje dag. 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 Klosterkvarn i Storån, Söderköpings
stad. Klosterkvarn med dess närmiljö är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. Platsen
har kontinuitet sedan 1200-talet och på en lantmäteriakt från år 1753 kan en kvarn ses
på platsen för dagens kvarn. Kvarnen var i drift in på 2010-talet. Idag säljs här foder till
djur. Kvarnbyggnaden är i gott skick. I området finns även kvarnbostaden, den gamla
silon, en trappa byggd av kvarnstenar, en axelsten till kvarnhjulet samt damm och
dammvall. Platsen har både ett estetiskt samt pedagogiskt värde.
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Platsen besöktes i fält den 14 oktober och 23 november år 2017.
Klosterkvarn med damm och dammvall ligger inom fornlämning Söderköping 14:1 som
består av Söderköpings medeltida stadskulturlager samt inom riksintresse för
kulturmiljövården Söderköping [E66]. Kvarnen omnämns även i Söderköpings
kommuns Kulturmiljöplan där den angetts högsta värde, vilket innebär att den särskilt
bör värnas.
En avsänkning av dammen genom utrivning av dammvallen minskar upplevelsevärdet
av kvarnmiljön avsevärt. Därför förordas ur ett kulturhistoriskt perspektiv åtgärden att
skapa ett långt inlöp i den befintliga åfåran. Anläggandet av omlöp är inte att
rekommendera då fornlämningen Söderköpings medeltida stadslager berörs
(Söderköping 14:1). Det förordade åtgärdsförslaget får minst påverkan på kulturmiljön
och de lämningar som finns här.
Då området vid Klosterkvarn är beläget inom utbredningen för fornlämning
Söderköping 14:1 krävs vid anläggande av inlöp, alternativt utrivning av damm och
dammvall eller anläggande av omlöp tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950).
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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