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Denna rapport redovisar resultatet av den kulturhistoriska utredning som Länsstyrelsen
Östergötland låtit utföra längs Tvärån och Hällaån i Söderköpings 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 13 lämningar registrerats i FMIS genom
Riksantikvarieämbetets registreringsklient.
Utredningen visar att fem områden, belägna i och direkt intill vattendraget, är särskilt
känsliga ur kulturmiljösynpunkt för åtgärder avseende vattenförvaltning. Dessa är
lämningarna efter småindustriområdet vid Hälla Stenhuskvarn med bland annat kvarnar,
pappersbruk och såg, Hälla Grophuskvarn och såg, Hult kvarn och såg, området vid
Narebro Övre och Nedre kvarnar samt kulturmiljön vid Gamla Stro kvarn med
kvarnlämning och elverk (figur 1). De fem utpekade och särskilt bevarandevärda
kulturmiljöerna är av olika karaktär och kan samtliga berätta något om Tväråns och
Hällaåns historia.
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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
Söderköpingsåns avrinningsområde är bland andra Tvärån och Hällaån utpekade (Klotz
2012).
Tvärån och Hällaån har under senare år bland annat biotopkarterats och åtgärds- och
bevarandeplaner har tagits fram avseende vattenförvaltning (Edlund 2011 och Gezelius
m fl 2008). 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 Tvärån och Hällaån i Söderköping. 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 Tvärån och Hällaån.
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. Även de biotopinventeringar som tidigare utförts i Tvärån och Hällaån kunde bidra med en del
kulturhistorisk information.
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Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i
vilken omfattning det inom Tvärån och Hällaån i Söderköping 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
enstaka 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 Tvärån och Hällaån i Söderköping från dess
inlopp från sjön Strolången till dess utlopp i Storån i Söderköping. De fem i rapporten utpekade och särskilt bevarandevärda
vattenanknutna kulturmiljöerna är markerade.
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Tvärån och Hällaån i Söderköpings kommun utgör en del av Söderköpingsåns
avrinningsområde. Den kulturhistoriska utredningen innefattar en cirka 18 kilometer
lång sträcka mellan sjön Strolången och Storån i Söderköping. Totalt har cirka 10
kilometer fältinventerats varav vissa sträckor endast översiktligt rekognoscerats.
Hällaån har sitt inlopp vid sjön Strolången och rinner efter cirka 13 kilometer ut i
Strodammen. Från Strodammen övergår Hällaån i Tvärån som fortsätter cirka 2,5
kilometer till utkanten av Söderköpings stad där den rinner samman med Storån och
därefter ut i Slätbaken. Åarna flyter sakta fram genom ett småbrutet landskap av åkrar,
betesmarker och skog. Utmed norra delen av sträckan breder ett alltmer uppodlat
slättlandskap ut sig för att närmast Söderköping övergå i industrimark. Ställvis
förekommer strömmande partier med små forsar och fall. Bebyggelsen, liksom den
uppodlade marken, återfinns på båda sidor om Tvärån respektive Hällaån. Skönberga
och Mogata är sockencentrum i området och närmaste stad är Söderköping.

Fem platser längs Tvärån och Hällaån är sedan tidigare utpekade som särskilt värdefulla
ur kulturmiljösynpunkt (figur 3). I utredningsområdets norra del finns
riksintresseområdet för kulturmiljö, Skönberga [E67]. Där framhålls ett odlingslandskap
med talrika fornlämningsmiljöer som exempelvis Ljunga gravfält med cirka 100
anläggningar från företrädesvis brons- och järnålder (Skönberga 42:1). Därtill en kyrkby
med tidigmedeltida kyrka och prästgårdar från 1700- och 1800-talen.

Figur 2. Skönberga kyrka. Den tidigmedeltida kyrkan är byggd i romansk stil och uppförd på 1170-talet. Foto: Annelie
Claèsson.

Något mindre utbredning har K34 Skönberga-Ljunga i Länsstyrelsens
kulturminnesprogram för Söderköpings kommun (Natur Kultur 1983). Även här
omnämns det fornlämningsrika odlingslandskapet samt Skönberga kyrkby. Utöver detta
finns ytterligare tre utpekade kulturmiljöer.
9

Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan över Tvärån och Hällaån i Söderköping från dess inlopp från sjön Strolången till dess
utlopp i Storån i Söderköping. De fem områden som sedan tidigare är utpekade som särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt är
markerade.
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K33 Viggeby, innefattar Viggeby säteri med mangårdsbyggnad, två flyglar, en parstuga
samt två timrade bodar. Till säteriet hör även ekonomibyggnader samt trädgård och en
allé. I närområdet finns flertalet fornlämningar.
Väster om Hällaån ligger K38 Bolltorp. Gården ligger i ett herrgårdspräglat
kulturlandskap med lövbevuxna hagar, alleér och en engelsk park. Mangårdsbyggnaden
uppfördes år 1837 och till gården hör flera arbetarbostäder samt en u-formad
ekonomilänga. Vid vägen har Krogen, en timrad och putsad torpstuga legat, idag riven.
Även Torsvalla bytomt omnämns (Skönberga 154:1).
K39 Skälboö, väster om Hällaån, är ett säteri med mangårdsbyggnad från år 1780 med
två flyglar från år 1810.
Under år 1978 utfördes en kvarninventering i Östergötlands län, vilken innefattade
arkivstudier och okulära besiktningar. Originalhandlingarna finns på Östergötlands
museum. Invid Hällaån dokumenterades Hälla Stenhuskvarn och Hälla Grophuskvarn.
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.

Figur 4. Stenvalvsbron över Hällaån vid Hälla Stenhuskvarn (Mogata 34:1). Bron byggdes mellan åren 1870-75 i två
valv samt med pelarnos. Foto: Annelie Claèsson.

Två broar längs den aktuella sträckningen är klassade som 1B. Stenvalvsbron över
Hällaån vid Hälla Stenhuskvarn är en av dem (Mogata 34:1). Bron är uppförd av
bröderna Karl och Johan Tallgren någon gång mellan åren 1870-75. Bron är byggd i två
valv med en kraftig pelarnos uppströms ån. Landsvägen går över bron som används än
idag. Den andra är en betongbalksbro över Tvärån vid Narebro. Bron uppfördes år
1931, har räckesståndare av betong, vilket är typiskt för denna tid, och anses vara en
karaktäristisk representant för typgruppen (ibid).
11

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. Utmed den inventerade sträckan har dock flera forn- och kulturlämningar
registrerats såsom den ovan nämnda stenvalvsbron (Mogata 34:1), lämningar efter en
såg, tidigare pappersbruk (Mogata 95:1), Hälla Grophuskvarn (Mogata 94:1) samt
lämningarna efter en såg (Mogata 94:2). Vidare har Hult kvarn med intilliggande
lämningar (Mogata 153:1), Trysta bytomt (Skönberga 186:1), lämningarna efter Stro
Gamla kvarn (Skönberga 107:1) samt marknadsplatsområde med åbodar och bränneri
(Söderköping 28) registrerats i direkt anslutning till ån.

Området kring Tvärån och Hällaån utgörs av ett förhistoriskt kulturlandskap
innehållande betydande fornlämningsmiljöer. De ovan mark synliga förhistoriska
fornlämningarna återfinns i tämligen stort antal på de ej uppodlade markerna. Främst
utgörs de av ensamliggande eller i grupp belägna gravar, gravfält och stensträngar av
både äldre och yngre järnålderskaraktär (Mogata 82:1, 61:1, 90:1 och 96:1). Även
lämningar efter en hällristning och ett par äldre bytomter (Skönberga 156:1 och 184:1)
berättar om tidig mänsklig aktivitet i området. På Frostaberget öster om Bolltorps säteri
finns en möjlig fornborg (Mogata 108:1). Fornborgar dateras vanligen till den enligt
traditionen oroliga folkvandringstiden, 400-550 e.Kr. Invid Hällaån finns också
uppgifter om en offerkälla där traditionen säger att man offrade pengar i källan för att få
sina önskningar uppfyllda (Mogata 128:1).
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.

Länge var vattenvägarna de enda fraktlederna. När de första tågen började rulla i Sverige
år 1856 gav järnvägen nya förutsättningar att frakta gods till områden där vattenleder
och hamnstäder saknades.

Figur 5. Järnvägsbygge mellan
Söderköping och Valdemarsvik.
Foto: Carl Sundberg. Källa: Sankt
Ragnhilds Gille.
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År 1893 kom järnvägen till Söderköping. Snart väcktes tanken att bygga ut tågbanan
söderut till Gusum och Valdermarsvik, då det här fanns stora industrier. Sträckan
öppnades den 1 oktober år 1906 och kom att kalas Hammarkindsbanan. Banan
omfattade cirka 65 kilometer spår och ett fyrtiotal byggnader. Godstrafiken blev
omfattande på banan. Under andra världskriget var ”strömmingstågen” och ”kalvtågen”
från skärgården respektive landsbygden särskilt viktiga. Järnvägen var även betydelsefull
som kommunikationscentral med post- och telegrafstationer. De fungerade ofta som
mötesplaster med sina caféer och restauranger.
På 1950- och 60-talet konkurrerades tågen ut av landsvägstrafiken och år 1966 lades
tågtrafiken ner i området. Omgående revs räls, slipers, växlar och stationshusen såldes
(Söderköpings kommun).
År 1875 utfördes en sjösänkning av sjön Strolången. Syftet var att dränera och förbättra
markavvattningen på redan befintlig jordbruksmark samt att frigöra ny bördig
jordbruksmark. Sprängsten kan ses utmed åkanterna efter berg som sprängts bort från
ån för att underlätta vattnets framfart. Markavvattningsarbeten av olika slag har som
mest intensivt pågått i Sverige mellan åren 1880 och 1980 (Klotz 2012).

Större gårdar och gårdstomter
I området kring Tvärån och Hällaån ligger flera större gårdar. Under 1500-talet ägde
Stegeborgs slott många utgårdar och jordar i Skönberga socken. På 1600-talet ökade
adeln sitt jordinnehav i området och genom köp, byten och sammanslagningar uppstod
bland annat de stora herrgårdarna Skälboö, Bolltorp, Liljestad, Fullerstad och Viggeby
(Sveriges Bebyggelse 1951).
Några kilometer nedströms sjön Strolången ligger Skälboö. Gården hette tidigare
Skälum. Den gamla tomten ligger en bit väster om dagens gård (Skönberga 166:1).
Skälboö är sammanbyggd av tre hemman från Stjäla. På 1600-talet kallades gården Ön
samt Stjälboö, vilket med tiden blev Skälboö. På 1500-talet sägs den ha innehafts av
befallningsmannen på Stegeborg. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes under slutet
av 1700-talet (Natur Kultur 1983 och Sveriges Bebyggelse 1951). År 1863 innefattade
gården även Hälla kvarn, grynverk och såg (Broocman 1760 och Runeberg).
Norr om Skälboö ligger Fröberga gästgiveri. Enligt en karta från år 1805 var det ett
skattefrälsehemman (LMS Akt D100-13:2). Gästgiverierna var öppna för resanden och
mot betalning erhöll de härbärge, kost och skjuts (Kjellström 2009).
Bolltorp säteri ligger en bit väster om Hällaån och var tidigare en kungsladugård under
Stegeborgs kungsgård. På 1600-talet donerades den av Gustav II Adolf till Olof Bure.
År 1832 köpte familjen Funck gården. Till gården hörde även pappersbruk, mjölkvarn,
sågkvarn, tegelbruk och glasbruk (Broocman 1760 och Wikipedia). Pappersbruket var
igång mellan åren 1716 och 1843 (Sjunnesson 2006).
Liljestad var tidigare ett säteri vars äldsta del härstammar från 1500-talet. Gården
omnämns redan under 1300-talet (Sveriges Bebyggelse 1951). Även Liljestad säteri låg
en period under Stegeborg (Broocman 1760).
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Ytterligare en större gård är belägen i området. Fullerstads säteri omnämns första
gången år 1419. År 1846 uppförde rådman Johan Jakob Schubert den nuvarande
huvudbyggnaden vid Fullerstad. Under hans tid tillkom även ett såpsjuderi som idag är
borta (Sveriges Bebyggelse 1951).
Viggby säteri ligger öster om Söderköping och omnämns redan år 1326.
Huvudbyggnaden på Viggeby säteri uppfördes år 1820 av generalmajor K.F.K. von
Schwerin (Sveriges Bebyggelse 1951). Idag kan man skönja gården på en höjd i ett
fornlämningsrikt landskap.

Figur 6. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1691 som visar Trystad ägor, gammalt frälse köpt ifrån Mogata (LMA
Akt 05-skö-5). Till höger utsnitt ur en karta från år 1650 som visar Eggeby gårdstomt (LMS Akt D100-12:d2:1534).

I anslutning till Tvärån och Hällaån finns två äldre gårdstomter. Båda är sedan tidigare
registrerade i FMIS. Trystad gårdstomt (Skönberga 186:1) låg invid Bolltorp, strax väster
om Hällaån. Trystad har registrerats utifrån 1691 års karta (LMA Akt 05-skö-5). Idag
finns inga synliga lämningar på platsen (FMIS). Strax söder om Viggeby, öster om
Tvärån, ligger Eggeby gamla tomt (Skönberga 184:1). Äldsta belägg är från år 1428
(FMIS). Förutom en möjlig eldstadsrest finns här inga synliga bebyggelselämningar.
Torp
Det äldre historiska kartmaterialet uppvisar minst fem torp belägna i omgivningarna
kring Tvärån och Hällaån i Söderköping. Endast sådana som kan anses vara övergivna
har tagits i beaktande. Fyra av torpen förekommer så tidigt som år 1690 medan ett har
sitt ursprung under senare delen av 1800-talet. Ett av torpen, Dalen, är registrerad i
fornminnesregistret sedan tidigare (Skönberga 159:1), medan fyra har registrerats i
fornminnesregistret i samband med denna utredning. Dessa är en backstuga (Skönberga
238), torpet Åbacka (Skönberga 236), torpet Gröndal (Skönberga 234) och Brostugan
(Söderköping 33).
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Figur 7. Överst till vänster utsnitt ur en karta från år 1690 (LMS Akt D16:19) som visar kvarnstugan sedermera
backstuga till Fullerstad säteri (Skönberga 238). Överst till höger utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77
(Rak-id J112-56-22) som visar Brostugan (Söderköping 33). Nederst till vänster utsnitt ur en karta från år 1690 (LMS
Akt D16:20) som visar båtsmansstugorna och Dahls torpet (Skönberga 236, 234 och 159:1). Nederst till höger utsnitt
ur en karta från år 1789 (LMA Akt 05-skö-37) som visar samma plats men nu Åbacka torp, torpet Gröndahln och
Dahls torpet (Skönberga 236, 234 och 159:1).

Backstugan består idag av en 7x6 meter stor husgrund som till stora delar är helt
övermossad och beväxt med sly (Skönberga 238). I grunden finns rester efter ett
spismursröse. Enligt äldre lantmäteriakter från åren 1690, 1777 och 1778 har det på
platsen tidigare legat en kvarnstuga tillhörande Fullerstads säteri (LMS Akt D16:19,
D100-14:2 och LMA Akt 05-skö-29). Enligt häradsekonomiska kartan från åren 1868-77
finns här en backstuga (Rak-id J112-56-22), se rubriken Rusthållets kvarn och kvarnstuga
sedermera backstuga.
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Vid platsen för torpen Åbacka respektive Gröndal återfanns vid inventeringstillfället
inga synliga konstruktioner ovan mark, varför de registrerats under antikvarisk
bedömning uppgift om (Skönberga 236 och 234). Enligt en lantmäteriakt från år 1690
har två båtsmansstugor legat på platsen (LMS Akt D16:20). Enligt en lantmäteriakt från
år 1789 har de med tiden blivit Åbacka torp respektive torpet Gröndahln (LMA Akt 05skö-37). Enligt Ortnamnsregistret låg Åbacka på en höjd vid ån (SOFI).

Figur 8. Huset i bakgrunden är Brostugan. Foto:
Carl Sundberg. Källa: Sankt Ragnhilds Gille.

Även Brostugan har registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om (Söderköping
33), då platsen idag utgörs av en uppställningsplats för båtar. I kartmaterialet återfinns
Brostugan på häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 samt ekonomiska kartan från
år 1946 (Rak-id J112-56-22 och J133-8g6g68). Enligt Ortnamnsregistret tillhörde
Brostugan Viggeby Gård och låg vid en bro över Korsån (SOFI). För lägesangivelse av
torpen hänvisas till kartan i figur 9.

Figur 9. Utdrag ur den digitala terrängkartan över Tvärån och Hällaån i Söderköping från Häggetorp till Storån i
Söderköping. De fem 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 25 och 26.
Småindustrier
Längs Tvärån och Hällaån i Söderköping har över tid funnits ett stort antal
småindustrier med direkt anknytning till vatten. Av en del återstår endast lämningar
medan andra står kvar än i dag. Några småindustrier har krävt tillgång till vatten medan
andra drivits av vattenkraft. Till de senare hör till exempel Hälla Stenhuskvarn. I
närområdet ligger även Hälla Grophuskvarn samt Hult kvarn. Nedströms härom har
bland annat ytterligare ett antal kvarnar, en skinnstamp, ett färgeri och ett bränneri
funnits.
Småindustriområdet vid Hälla Stenhuskvarn
I Hälla har vattenkraften nyttjats tidigt. Redan år 1359 omnämns två kvarnar i Hälla i de
så kallade medeltidsbreven då Magnus, kung i Sverige, Norge och Skåne, kungör att han
gett sin trogne rådgivare Bo Jonsson två kvarnar i Hälla i Mogata socken. År 1375
omnämns Hälla kvarn återigen i medeltidsbreven då Ingegerd Knutsdotter, med sin fars
och sina syskons samtycke, skänker Hälla kvarn i Mogata socken till Vadstena kloster
vid sitt inträde där (SVAR).
Enligt en karta från år 1650 fanns tre kronogårdar (2, 3 och 5) och en frälsegård (6) i
Hälla (LMS Akt D70-21:d2:203-4). Söder om bron låg en sågkvarn och en mjölkvarn till
Stegeborg (F). Norr om bron låg en mjölkvarn och en sågkvarn enskilt (B). Norr om
gårdarna låg enligt samma karta en mjölkvarn enskilt (C), därefter en sågkvarn till hela
byn (D).

Figur 10. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1650 som visar Hälla kronogårdar, frälsegård samt områdets såg- och
mjölkvarnar (D70-21:d2:203-4). Till höger utsnitt ur en karta från år 1737 som visar kvarnar, sågar och mjölnarhus vid
bron i Hälla (LMS Akt D70-21:1).

I området vid bron har över tid ett flertal kvarnar, sågar och ett pappersbruk legat. Att
kvarnarna och sågarna i området varit viktiga visar även en karta från år 1737 som anger
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att det söder om bron legat en såg och en mjölkvarn tillhörande Baron […] och
Guvernör Burenschiöld (LMS Akt D70-21:1). Jacob Burenschiöld var under 1600- och
1700-talet en svensk friherre, militär och ämbetsman som bland annat verkade i
Östergötland (Wikipedia). En lantmäteriakt från år 1775 visar vidare att kvarnen söder
om bron finns kvar i området, likaså sågen som nu tillhör Stora Hälla (LMS Akt D10022:1).
Idag finns på platsen lämningar efter två kvarngrunder och en möjlig grund (Mogata
224). Kvarngrunderna är cirka 14x4-8 meter stor och 0,4-2,5 meter hög respektive cirka
13x11-12 meter stor och intill 3 meter hög. Båda består av kallmurade, tuktade stenar. I
området är flera kvarnstensfragment.

Figur 11. Bilden till vänster visar kvarngrunderna söder om bron (Mogata 224). Bilden till höger visar Hälla
Stenhuskvarn med stenfundament i åfåran (Mogata 95:1). Foto: Annelie Claèsson.

Samma karta från år 1737 visar att det norr om bron låg en frälsesåg, en mjölkvarn samt
mjölnarens hus tillhörande Baron Kagg […]. En lantmäteriakt från år 1775 visar att det
norr om bron fortfarande låg en såg och kvarn, nu tillhörande Lilla Hälla (LMS Akt
D100-22:1). På västra åkanten ligger idag Hälla Stenhuskvarn, numera bostad (Mogata
95:1). Enligt uppgift kallades Hälla kvarn för Stenhuset (SOFI). Cirka tre meter öster om
kvarnen, i åfåran, är ett stenfundament som övergår i en vattendelare av natursten.
Vattenfåran mellan kvarnen och stenfundamentet utgör en hjulgrav till det före detta
kvarnhjulet. Mjölnaren Alfred Forsen kom till Hälla Stenhuskvarn år 1896 och var
mjölnare där i 50 år (Sankt Ragnhilds Gille). Verksamheten lades ner år 1946 (Sveriges
Bebyggelse 1951). Vid Kvarninventeringen från år 1978 beskrivs kvarnen som en
nyrenoverad byggnad i tre våningar med vit kalkputsad fasad och murad grund. Den
dåvarande funktionen var magasin och interiören var utriven.
Mittemot Hälla Stenhuskvarn, på andra sidan ån, har det mellan åren 1738 och 1765
legat ett pappersbruk. Totalt har 16 handpappersbruk funnits i Östergötland från 1600talets första hälft till 1900-talets andra hälft. De flesta var lokaliserade till forssträckor
där även andra vattendrivna anläggningar såsom exempelvis mjölkvarnar och sågar
fanns. Dessa så kallade kvarnbyar kan karaktäriseras som tidiga industriella centra
(Sjunnesson 2006).
Även äldre kartmaterial belägger att det på platsen legat ett pappersbruk. En
lantmäteriakt från år 1765 visar ett pappersbruk på östra åkanten, mittemot dagens Hälla
Stenhuskvarn (LMS Akt D70-21:2). Med tiden kom pappersbruket att byta verksamhet
till såg. Lämningarna på platsen utgörs av en såggrund och i åfåran finns ett
stenfundament som kan utgöra en hjulgrav samt rester efter en dammvall (Mogata 95:1).
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Såglämningen inklusive Hälla Stenhuskvarn har reviderats i samband med denna
utredning.
Häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 visar att det cirka hundra år senare
fortfarande finns flera kvarnar och sågar i området (Rak-id J122-46-2).

Figur 12. Överst till vänster utsnitt ur en karta från år 1765 (LMS Akt D70-21:2) som visar pappersbruket (Mogata
95:1). Överst till höger utsnitt ur en karta från år 1775 (LMS Akt D100-22:1)som visar en såg till Stora Hälla samt
en kvarn och en såg och kvarn till Lilla Hälla (Mogata 224). Nederst utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren
1868-77 (Rak-id J112-46-2) som visar flertalet kvarnar och sågar i området. Bilden till höger visar stengrunden efter
såglämningen, tidigare pappersbruk (Mogata 95:1). Foto. Annelie Claèsson.

Hälla Grophuskvarn och såg
Nedströms Hälla Stenhuskvarn ligger Hälla Grophuskvarn och såg. Kvarnen är med i
Kvarninventeringen från år 1978 och beskrivs som en trevåningsbyggnad med fasad av
faluröd stående locklistpanel samt med en grund av kallmurad och fogförstärkt stenfot.
På bilder ses en föregångare till dagens dammvall. Ursprungligen var kvarnen
vattendriven men övergick senare till eldrift. Vid tiden för inventeringen var kvarnen
nedlagd, men välbevarad. Byggnadsåret anges till år 1918. Kvarnen är även registrerad i
FMIS som vattenkvarn med kvarstående kvarnbyggnad (Mogata 94:1). I området finns
också en såglämning registrerad i FMIS. Lämningen ligger väster om kvarnen på motsatt
sida Hällaån och består av en stengrund invid vattnet (Mogata 94:2).
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Figur 13. Överst till vänster utsnitt ur en karta från år 1737 som visar en sågkvarn till Lilla Hälla, flera mjölkvarnar
samt ett mjölnarhus (LMS Akt D70-21:1). Den översta bilden visar stengrunden efter såglämningen (Mogata 94:2). De
nedre bilderna visar Hälla Grophuskvarn med Hälla Kraftstation i förgrunden (Mogata 94:1) samt mjölnarbostaden. Foto:
Annelie Claèsson.

Enligt en lantmäteriakt från år 1650 har det tidigare på platsen legat en mjölkvarn enskilt
och en sågkvarn till hela byn (LMS Akt D70-21:d2:203-4), se rubriken Småindustriområdet
vid Hälla Stenhuskvarn. Även lantmäteriakt (LMS Akt D100-22:d2:172) från samma år
anger en såg på platsen, se rubriken Såg vid Hult. Vidare kan man på en karta från år
1737 iaktta att fler kvarnar samt ett mjölnarhus till Åskog anlagts i området (LMS Akt
D70-21:1).
Idag ligger här Hälla Kraftstation. Där gamla dammvallen en gång var är nu en modern
anläggning med automatiska tappluckor. Hälla Grophuskvarn är ombyggd till bostad
och magasin. Stengrunden efter såglämningen ligger på en platå invid vattnet. På samma
sida som kvarnen ligger den gamla mjölnarbostaden som fungerar som bostad än idag. I
området kan delar av kvarnstenar iakttas.
Såg vid Hult
Norr om Hälla ligger gården Hult. På en karta från år 1650 finns två sågkvarnar
markerade (LMS Akt D100-22:d2:172). Den ena ligger vid Övre Hälla, idag Hälla
Grophuskvarn, och den andra vid Hult. År 1775 kan man på en karta återfinna sågen
vid Hult (LMS Akt D100-22:1). Här omnämns den som såg till Lilla Hälla, gården väster
om Hälla Grophuskvarn. På platsen för sågen finns idag inga synliga lämningar ovan
mark varför sågen registerats under antikvarisk bedömning uppgift om (Mogata 223).
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Figur 14. Utsnitt ur två äldre lantmäteriakter som visar sågen vid Hult (Mogata 223) år 1650 respektive 1775 (LMS
Akt D100-22:d2:172 och D100-22:1).

Såg och kvarn vid Hult
På ovan nämnda karta från år 1775 (LMS Akt D100-22:1) står att läsa att förutom sågen
till Lilla Hälla även finns en såg och en kvarn till Hult. Kvarnen återfinns redan på en
lantmäteriakt från år 1708 (LMS Akt D70-17:1). Kvarnen lades ner på 1930-talet. Idag
återstår delar av dammvallen, ett fundament till hjulgraven samt själva kvarnbyggnaden
som är ombyggd till bostad (Mogata 153:1).

Figur 15. Utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1775 som visar såg och kvarn till Hult (LMS Akt D100-22:1). Bilden
till höger visar Hult kvarn idag (Mogata 153:1). Foto: Annelie Claèsson.

Övre och Nedre Narebro kvarnar
När dammen byggdes till Viggeby Kraftstation mellan åren 1948-49 sattes ravinen
uppströms under vatten. Tidigare nyttjades strömmarna i ravinen av flera
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vattenanknutna verksamheter, bland annat av Narebro kvarnar sedermera Narebro
Kraftstation, Fullerstads såg och Nya Stro kvarn (Klotz 2012).
Redan på en karta från år 1650 kan man se två kvarnar vid Narebro (LMS Akt D10035:d2:152). Enligt en lantmäteriakt från år 1787 benämns den södra kvarnen som
Narebro kvarn och den norra som Liljestad kvarn (LMS Akt D100-35:1).

Figur 16. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1650 som visar två kvarnar vid Narebro (LMS Akt d100-35:d2:152).
Till höger utsnitt ur en karta från år 1787 som visar Narebro respektive Liljestad kvarn (LMS Akt D100-35:1).

Idag finns stengrunden till Narebro kvarn kvar, senare Övre Narebro, vilken kan ses
utmed västra åkanten av Hällaån. I stengrunden syns även öppningen för kvarnaxeln till
vattenhjulet. I den intilliggande trädgården är flera kvarnstenar och kvarnstensfragment.
På andra sidan ån ligger ett mindre bostadshus, idag benämnd Kvarnstugan.
Enligt uppgift startade ett kraftbolag en provanläggning vid Liljestad kvarn, senare
Nedre Narebro, i slutet av 1800-talet. Ortnamnsregistret anger att Narebro Kraftstation
är före detta Nedre Narebro kvarn (SOFI). Det var den första kraftstationen i länet som
med tiden blev permanent. I och med dammen och etableringen av Viggeby
Kraftstation lades Narebro Kraftstation ner på 1950-talet och husgrunderna hamnade
under vatten. Idag kan man se rester av dammvallen i västra åkanten vid Narebro Gård
som under sent 1800-tal var maskinistbostad till kraftstationen. Dagens
mangårdsbyggnad uppfördes omkring år 1750 och är numera i privat ägo (Sveriges
Bebyggelse 1951).
Rusthållets kvarn och kvarnstuga sedermera backstuga
Enligt en lantmäteriakt från år 1690 har en kvarn och en kvarnstuga, tillhörande
Fullerstads säteri, nedströms Narebro, legat utmed Hällaån, (LMS Akt D16:19). Även
kartor från år 1777 och år 1778 visar på kvarn och kvarnstuga i området (LMS Akt
D100-14:2 och LMA Akt 05-skö-29). Kvarnen benämns Rusthållets kvarn. Idag är
eventuella lämningar överdämda, varför kvarnen registrerats under antikvarisk
bedömning uppgift om (Skönberga 237). På platsen där kvarnstugan legat kan man på
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häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 se en backstuga (Skönberga 238). Vid
inventeringstillfället påträffades en husgrund, se rubriken Torp.

Figur 17. Utsnitt ur en karta från år 1690 (LMS Akt D16:19) som visar Rusthållets kvarn (Skönberga 237) och
kvarnstugan (Skönberga 238) utmed Hällaån.

Skinnstamp
Enligt en lantmäteriakt från år 1777 har en skinnstamp legat nedströms ovan nämnda
kvarn och kvarnstuga (LMS Akt D100-14:2). Skinnstampen omnämns redan i
protokollet i en lantmäteriakt från år 1690 (LMS Akt D16:19). Där står att det förutom
kvarn och kvarnstuga dessutom finns en skinnstamp på Fullerstads säteris ägor som
årligen leds av Söderköpings sämskmakere. Idag är eventuella lämningar överdämda,
varför skinnstampen registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om (Skönberga
235). Enligt uppgift har även en såg och en såpfabrik tillhörande Fullerstad legat utmed
ån.

Figur 18. Utsnitt ur en karta från år 1777 (LMS
Akt D100-14:2) som visar skinnstampen
(Skönberga 235).
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Nya Stro kvarn
Nedströms Fullerstads vattendrivna verksamheter har Stro kvarn legat (Skönberga 239).
Från år 1733 finns belägg för att en kvarn legat på platsen (LMS Akt D100-44:1). På en
karta från år 1789 omnämns kvarnen som Nya Stro (LMA Akt 05-skö-37).
Under 1900-talets första hälft drev mjölnaren Holger Andersson kvarnen vid Nya Stro.
Då Viggeby Kraftstation med damm byggdes i slutet av 1940-talet flyttades
verksamheten till Söderköping och blev år 1942 Söderköpings elvalskvarn. Idag drivs
elvalskvarnen av två bröder, barnbarn till Holger Andersson (Sankt Ragnhilds Gille).
I och med den nya kraftstationen lades området vid Nya Stro kvarn under vatten.

Figur 20. Bilden till höger visar kvarnen vid Nya Stro i början av 1940-talet. Källa: Sankt Ragnhilds Gille. Till vänster
utsnitt ur en karta från år 1733 som visar Stro kvarn (LMS Akt D100-44:1).

Gamla Stro kvarn
Nedströms Nya Stro kvarn och Viggeby Kraftstation ligger lämningen efter Gamla Stro
kvarn (Skönberga 107:1). Stro kvarn vid Fullerstad omnämns i ett medeltidsbrev redan
år 1419 (SVAR). Kvarnlämningen har reviderats i samband med denna utredning.

Figur 21. Utsnitt ur två lantmäteriakter från åren 1690 och 1777 som visar Gamla Stro kvarn (LMS Akt D16:20 och
D100-14:2). På kartan till höger ses även Nya Stro kvarn upp till höger, vid nr 61.

Kvarngrunden är 12x9 meter stor, 2 meter hög och består av 0,1-1,2 m stora tuktade
stenar. Nordöst om kvarngrunden är kvarnstugan, idag bostadshus. I området är en hel
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kvarnsten och ett tiotal kvarnstensfragment. I området finns även tre lagerstenar med
tydliga axelspår. Enligt äldre lantmäteriakter från åren 1690 och 1777 har här legat en
kvarn (LMS Akt D16:20 och D100-14:2). På en karta från år 1789 omnämns kvarnen
som Gamla Stro (LMA Akt 05-skö-37).
Kvarnen drevs runt sekelskiftet 1800-1900 av Carl Sundberg. I december år 1905
startade han tillsammans med Ernst och Hjalmar Dahlman Dahlmans Mekaniska
Verkstad. År 1906 startade han tillsammans med Herman Gottschalk även Båtbyggeri
Aktiebolag i Söderköping (Sankt Ragnhilds Gille).

Figur 22. Den övre bilden till vänster visar mjölnarbostaden vid Gamla Stro kvarn idag. Foto: Annelie Claèsson. Den övre
bilden till vänster visar Gamla Stro kvarn och mjölnarbostaden i början av 1900-talet. Foto: Carl Sundberg. Källa: Sankt
Ragnhilds Gille. De nedre bilderna visar lämningen efter Gamla Stro kvarn samt del av en kvarnsten och en lagersten med
axelspår. Foto: Annelie Claèsson.

Åbodar och Kronobränneri
Där Tvärån rinner samman med Storån har på Tväråns västra sida legat ett område med
åbodar (Söderköping 28). Åbodarna, också benämnda ”bodvallar på stadsgrund”, finns
på en stadskarta från år 1779 där 22 åbodar ligger på rad (LMS Akt D111-1:16). År 2013
gjordes en georadarundersökning i området som visade spår efter vad som kan vara
åbodarna. År 2014 utfördes en arkeologisk förundersökning, bland annat på de platser
där georadarundersökningen gett utslag. Vid undersökningen framkom stenfundament
och kulturlager med fragment av kritpipa. I östra delen av undersökningsområdet
påträffades avfall från en keramikverkstad, daterad till 1700-tal. Trots att området är
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kraftigt omrört i senare tid, konstaterades sporadiska aktiviteter från tiden då platsen
användes för lagring och handel (FMIS).

…
Figur 23. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1779 (LMS Akt D111-1:16) som visar vägen till de 22 åbodarna
(Söderköping 28) samt Kronobränneriet (Söderköping 34) vid bokstaven L. Till höger utsnitt ur en karta från år 1778
(LMS Akt D100-19:1) där a markerar brännhuset och c stadens magasin som tillfälligt nyttjades av bränneriet tills man
kunde bygga eget.

För att förbättra landets ekonomi införde kung Gustav III år 1775 Kronobrännerier i
landet. Ett sextiotal statliga anläggningar byggdes för bränning av brännvin. Införseln av
utländskt brännvin samt bränning för husbehov förbjöds. Ett missnöje uppstod hos
befolkningen och verksamheten gick med förlust, vilket ledde till att kungen år 1787
upphävde samtliga Kronobrännerier (Runeberg).
Enligt äldre lantmäteriakter från åren 1778 och 1779 (LMS Akt D100-19:1 och D1111:16) har Söderköpings Crono Brenneri (Söderköping 34) legat sydöst om åbodarna. På
kartan från år 1778 finns ett magasin som enligt protokollet nyttjades av
Kronobränneriet.
Färgeri

Färgerierna var beroende av färskt och friskt
vatten till framställningsprocessen, varför de flesta
är placerade invid sjöar och vattendrag. Enligt
häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 har ett
färgeri legat i utkanten av Söderköping (Rak-id
J112-56-22). Färgeriet var beläget där Tvärån
rinner samman med Storån. Idag utgörs platsen av
en uppställningsplats för båtar, varför färgeriet
registrerats under antikvarisk bedömning uppgift
om (Söderköping 31).

Figur 24. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (Rak-id J112-56-22) som visar ett färgeri i området
där Tvärån rinner samman med Storån (Söderköping 31).
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Figur 25. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över norra delen av Tvärån och Hällaån i Söderköping från Hestad till
Storån i Söderköping. De lämningar och lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska
utredningen utmed denna sträcka är markerade.

Figur 26. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över södra delen av Tvärån och Hällaån i Söderköping från sjön
Strolången till Hestad. De lämningar och lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska
utredningen utmed denna sträcka är markerade.
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Flottning
Att utöka kunskapen kring flottningsepoken i länet är en av kulturmiljövårdens
prioriteringar avseende det vattenanknutna kulturarvet. Vid inventeringstillfället
återfanns inga lämningar efter flottning utmed det aktuella vattendraget.
Kraftverk
Idag finns, som tidigare nämnts, två kraftstationer utmed Tvärån och Hällaån. Det är
Hälla Kraftstation vid Hälla Grophuskvarn och Viggeby Kraftstation belägen mellan
Nya och Gamla Stro kvarnar. Båda ägs av Tekniska verken. I slutet av 1800-talet började
vattenkraften användas för att producera el i större skala. Utmed Tvärån fanns tidigare
två kraftstationer. Den ena var Narebro kraftstation vid Narebro. Idag finns endast en
rest av dammvallen till kraftstationen kvar i området. Den andra var Viggeby gamla
elverk. Den vackra tegelbyggnaden finns kvar idag och är belägen strax sydöst om
lämningarna efter Gamla Stro kvarn.

Figur 27. Till vänster Viggeby gamla elverk. Foto: Annelie Claèsson. Till höger utsnitt ur ekonomiska kartan från år
1946 där elverket är markerat (Rak-id J133-8g6g68).

Tjärframställning
Redan under järnåldern var det vanligt att bränna tjära i Sverige. Tjära framställdes för
att skydda trä mot väta och röta. Under medeltiden och fram till 1800-talet var tjära en
viktig exportvara för Sverige, främst till sjöfarten som använde den till impregnering av
fartyg. År 1368 finns uppgifter om att Hansan försågs med tjära från Stockholm och
Gotland. I mitten av 1500-talet lastades tjära för export även från Gävle, Öregrund,
Söderköping, Västervik och Kalmar. Under 1600-talet och en bit in på 1700-talet
organiserades tjärhandeln i stor utsträckning via särskilda tjärhandelskompanier i
Stockholm och Göteborg (Hennius, Svensson, Ölund och Göthberg 2005).
Under 1900-talet kom sedermera produktionen att upphöra och ersattes av
industriframställda impregneringsoljor. Den tjära som tillverkas idag framställs främst
industriellt i ugnar (ibid).
Nordöst om Tvärån, mellan Göta kanal och Storån, har det funnits ett tjärkompani.
Idag utgör platsen före detta åkermark beväxt med sly. På platsen för tjärkompaniet
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finns idag inga synliga lämningar ovan mark varför tjärkompaniet registerats under
antikvarisk bedömning uppgift om (Söderköping 32).

Figur 28. Utsnitt ur en karta från år 1701
(LMS Akt D111-1:5) som visar
tjärkompaniet strax nordöst om Tvärån
(Söderköping 32).

Tvättstuga, bykstuga
Till Åberga hörde tidigare en tvättstuga som enligt uppgift användes av de boende på
den intilliggande gården Dyhult. Det är oklart när tvättstugan uppfördes, men på
ekonomiska kartan från år 1946 kan man återfinna en mindre byggnad invid Hällaån
(Rak-id J133-8g4h48). Sannolikt är det samma byggnad som finns än idag. Byggnaden är
försedd med plåttak och interiört finns en handpump kvar.

Figur 29. Bilden till vänster visar tvättstugan invid Hällaån vid Åberga. Foto: Annelie Claèsson. Till höger utsnitt ur
ekonomiska kartan från år 1946 (Rak-id J133-8g4h48). Den röda pilen visar den byggnad som sannolikt utgör
tvättstugan.

Vadställe
I Hällaån finns ett vadställe markerat på ekonomiska kartan från år 1946 (Rak-id J1338g5h48). På kartan omnämns platsen som Fröberga vad (Skönberga 233). Vadställe var
en plats där människor och djur kunde ta sig över ett vattendrag. Förr utgjorde
vadställen viktiga passager eftersom det var svårt och dyrt att bygga broar. Inte sällan
blev de naturliga rast- och mötesplatser och i vissa fall byggdes riktiga broar. I samband
med att exempelvis kvarnar och såganläggningar byggdes och vattendrag dämdes upp
var det vanligt att vadställen uppstod nedströms dessa anläggningar (Wikipedia).
30

Figur 30. Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1946 (Rak-id J133-8g5h48) som visar Fröberg vad (Skönberga 233).
Bilden till höger visar stensockeln utmed Hällaån vid Fröberga vad. Foto: Annelie Claèsson.

Invid vadet har den smalspåriga järnvägen mellan Söderköping och Valdemarsvik gått.
På åkantens västra sida är en stensockel som möjligen har utgjort förstärkning av
åkanten eller en lastageplats tillhörande järnvägen.
Gränsmärke
Utmed Hällaån, norr om Bolltorp, finns på en karta från år 1787 uppgift om en
gränssten. I akten anges att detta är platsen för "Åskälet, stenen 1 1/2 aln lång, med
stenröse omskolad 5. alnar från åen, emot Lilljestad ägor". Idag går gränsen mellan
Skönberga och Mogata socknar här. Vid inventeringstillfället påträffades inga synliga
konstruktioner på platsen.
Gränsmärken har använts och anlagts under lång tid för att markera gräns mellan
exempelvis fastigheter, socknar och byar. Markeringarna varierar mellan att utgöra
avancerade anläggningar med inskriptioner till enklare gränsrösen bestående av endast
några få stenar med en uppställd visare i mitten eller naturbildningar. Vanligt är att
gränsen gäller än idag.

Figur 31. Utsnitt ur en karta från år 1787 som visar en före detta gränssten utmed Hällaån, norr om Bolltorp (LMS
Akt D100-35:1).
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Broar
Utmed Tvärån och Hällaån har ett flertal broar funnits. Det rör sig främst om större
landsvägsbroar, men även mindre broar. Den mest framträdande bron av lite större typ
är stenvalvsbron över Hällaån vid Hälla Stenhuskvarn (Mogata 34:1), se figur 4. På en
karta från år 1650 har en bro funnits på platsen (LMS Akt D70-21:d2:203-4).
Beskrivningen av bron har reviderats i FMIS i samband med denna utredning.
Bron över Hällaån vid Bolltorps säteri är idag en modern betongbro, men även här finns
belägg för en bro från år 1650 (LMS Akt D70-57:d2:205).

Figur 32. Till vänster utsnitt ur en geometrisk ägoavmätning från år 1650 som visar en bro vid Hälla Stenhuskvarm
(LMS Akt D70-21:d2:203-4). Till höger utsnitt ur en geometrisk ägoavmätning från år 1650 som visar en bro väster om
Bolltorps säteri. Gården ner till höger på kartan är Varsten (LMS Akt D70-57:d2:205).
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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 Tvärån och Hällaån i Söderköping. Sett ur kulturmiljösynpunkt
är fem områden belägna i och intill vattendraget särskilt känsliga för åtgärder avseende
vattenförvaltning. Dessa är lämningarna efter småindustriområdet vid Hälla
Stenhuskvarn med bland annat kvarnar, pappersbruk och såg, Hälla Grophuskvarn och
såg, Hult kvarn och såg, området vid Narebro Övre och Nedre kvarnar samt
kulturmiljön vid Gamla Stro kvarn med kvarnlämning och elverk (se översiktskartan i
figur 1 samt kartorna i figurerna 25 och 26).
De fem utpekade och särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna skiljer sig åt och kan
samtliga berätta något om Tväråns och Hällaåns historia. Var och en kan förmedla
kunskaper om människors livsvillkor under olika tider. Flera 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.
Området vid Hälla Stenhuskvarn är en värdefull kulturmiljö med mycket höga
kulturhistoriska värden som skulle påverkas negativt av åtgärder i och i anslutning till
vattendraget. Här finns en lång kontinuitet, både parallellt och över tid, av industriell
verksamhet knuten till vattenkraften. Idag finns flera kvarnlämningar, lämningar efter en
såg, tidigare pappersbruk, samt Hälla Stenhuskvarn, idag ombyggd till bostad som
vittnar om en lång kontinuitet av vattendrivna anläggningar.
Området vid Hälla Grophuskvarn är ett annat exempel på en värdefull kulturmiljö. I
området finns lämningarna efter en såg. Själva Hälla Grophuskvarn är idag ombyggd till
bostad och magasin. Här finns nu Hälla Kraftstation.
Hult kvarn är liksom ovan nämnda kvarnar ombyggd till bostad. Intill den före detta
kvarnen, över Hällaån, går den gamla dammvallen och i vattenfåran kan man
fortfarande se fundamentet till hjulgraven. I området har även en såg legat.
Vid Narebro har två kvarnar och en äldre kraftstation funnits. I området kan flera
lämningar skönjas efter de vattendrivna verksamheter som en gång funnits på platsen.
Området vid Gamla Stro kvarn är en mycket värdefull kulturmiljö med synliga
lämningar efter en kvarngrund. Strax öster om kvarnlämningen är en tegelbyggnad efter
ett äldre elverk. Åtgärder i och i anslutning till vattendraget skulle påverka lämningen
negativt.
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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
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

Mogata 223
Mogata 224
Skönberga 233
Skönberga 234
Skönberga 235
Skönberga 236
Skönberga 237
Skönberga 238
Skönberga 239
Söderköping 31
Söderköping 32
Söderköping 33
Söderköping 34

Träindustri (såg vid Hult)
Kvarn (vid Hälla Stenhuskvarn)
Vad (Fröberga vad)
Lägenhetsbebyggelse (torp Gröndal)
Textilindustri (skinnstamp)
Lägenhetsbebyggelse (torp Åbacka)
Kvarn (Fullerstads säteri)
Lägenhetsbebyggelse (backstuga)
Kvarn (Nya Stro kvarn)
Textilindustri (färgeri)
Hamnanläggning (tjärkompani)
Lägenhetsbebyggelse (Brostugan)
Livsmedelsindustri (bränneri)

Uppgift om
Fornlämning
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Fornlämning
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
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