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Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning. Utredningen
föranleddes av Tillsyn av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken på fastigheten
Fredriksnäs 1:1 vid Fredriksnäsbäcken, i Valdemarsviks kommun. Med
vattenverksamhet avses 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.
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Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet,
Fredriksnäs 1:1, samt längs aktuell del av Fredriksnäsbäcken. Detta för att kvalitetssäkra
pågående och kommande åtgärdsarbeten ur både ett 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 den projektering
av fiskväg vid Fredriksnäs som tidigare utförts i Fredriksnäsbäcken kunde bidra med en
del kulturhistorisk information.
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i
vilken omfattning det inom Fredriksnäs 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 Fredriksnäs kvarn, en loge med vattendrivet
tröskverk samt längs utvald sträcka av vattendraget. Dokumentation av påträffade
lämningar har redovisats i denna rapport.
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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Fredriksnäs säteri är sedan tidigare utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt
då det ingår i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Valdemarsviks kommun, K30
Fredriksnäs, Valdemarsviks socken (Natur Kultur 1983). Fredriksnäs beskrivs som en
säterimiljö vid en skyddad havsvik med bland annat huvudbyggnad, orangeri, park,
arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende
på 1780-talet med två timrade och ljust pustade våningar på hög stenfot.
Arbetarbostäderna är byggda i en och två våningar under 1800-talet med ljust putsade
fasader eller faluröda träpaneler, en del senare ombyggda. Vid Brotorp ligger en faluröd
arbetarbostad samt en stenvalvsbro.

Figur 2. Fredriksnäs säteri. Foto: Annelie Claèsson.

Under åren 1978-79 utfördes en broinventering i Östergötland (Moderatho). Broarna
indelades i olika klasser utifrån utseende och funktion, samt deras representativitet för
typen. Till klass 1A och 1B hänfördes broar som ansågs vara goda representanter för sin
tids brobyggnadskonst och exemplifierade den tekniska och kommunikationshistoriska
utvecklingen. Till klass 2 hänfördes broar som vid inventeringen inte bedömdes äga de
kulturhistoriska värden som motiverade placering i klass 1.
En bro vid Fredriksnäs kvarn är klassad som 1B, och ingår i kategorin kallmurade
stenvalvsbroar. Troligen är den byggd efter år 1850 (Klotz 2012).
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets
regi utfördes i berört område under år 1945 med en revideringsinventering år 1979.
Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis
lågprioriterat. Vid Fredriksnäs innebär det att inget finns registrerat i direkt anslutning
till Fredriksnäsbäcken sedan tidigare.

Kring Fredriksnäs, tidigare Mar eller Marsätter, finns som ovan nämnt inga tidigare
registrerade forn- eller kulturlämningar. Under 1990-2000-talet inventerades dock stora
delar av Östergötland inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska projektet Skog &
Historia. Projektet leddes av Skogsstyrelsen. Dokumentationen gjordes av anvisad
personal. Delar av materialet har ännu inte kvalitetsgranskats av arkeologer, men trots
detta fungerar materialet som ett tipsregister (ibid).
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Norr om Fredrisknäs, vid Säckhällsviken, har Skog & Historia noterat en 70 meter lång
stenmur. Vidare har det påträffats tre jaktvärn, en förvaringsgrop och en källargrop ute
på Lillängsudden nordöst om Fredriksnäs. Med all sannolikhet finns här fler oupptäckta
forn- och kulturlämningar.

Gryts socken ligger öster om Valdemarsvik och omfattar halvön mellan Orrfjärden och
Valdemarsviken liksom öar i Gryts skärgård såsom Harstena. Socknen består av kuperad
skogsmark med slättmarker och skärgårdsöar. I omgivningarna kring Fredriksnäs finns
omväxlande åker- och betesmarker samt skogspartier. Det aktuella vattendraget
Fredriksnäsbäcken rinner från sjön Trehörningen i söder och ut i Herrgårdsviken i öster
(figur 3).

Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör en dammvall, en loge med
vattendrivet tröskverk och Fredriksnäs kvarn med dammvall vid Fredriksnäsbäcken. Det berörda området är markerat på
kartan.

Vid Fredriksnäs har bäcken tidigare haft ett annorlunda förlopp. På en karta från år
1685 kan man se en ensam åfåra (LMS Akt D13:142-3). Utmed åfåran ligger en kvarn.
På en karta från år 1797 ser man att bäcken delar sig i två åfåror, varav den södra utgör
ursprungsfåran (LMS Akt D29-44:2). Utmed den nya åfåran ligger en loge med ett
vattendrivet tröskverk. Innan utloppet i Herrgårdsviken går de båda åfårorna samman
igen. Det är utmed den norra åfåran som den aktuella dammvallen ligger. Den södra
åfåran, tidigare huvudfåran, är idag delvis kulverterad.
Vid Fredriksnäs har det funnits en kvarn sedan åtminstone slutet av 1600-talet. Enligt
ovan nämnda karta från år 1685 kan man se en kvarn utmed Fredriksnäsbäcken. Även
häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 anger en kvarn på platsen (RAK J112-4614, figur 4).
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Figur 4. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1685 som visar att det tidigt legat en kvarn vid Fredriksnäs (LMS Akt
D13:142-3). Till höger utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 som visar en kvarn på samma plats
(RAK J112-46-14).

Enligt uppgift från markägaren brann kvarnen en vinter på 1940-talet. På ekonomiska
kartan från år 1946 markeras kvarnen ännu som ekonomibyggnad (RAK J133-8h1a47).
På kvarngrunden byggdes sedan en bostad som fungerar som bostad än idag. I den före
detta kvarngrunden syns stenvalvet där vattenhjulet suttit. Till kvarnen finns en
kvarnbostad i gott skick. Även den utgör bostad idag. På ovan nämnda karta från år
1946 kan man fortfarande se de båda åfårorna. Kulverteringen av den södra åfåran har
alltså skett i senare tid. Vid inloppet till kulverteringen finns en dammvall i sten med en
dammlucka i trä. Åfåran rinner sedan samman med den norra innan utloppet till
Herrgårdsviken.

Figur 5. De övre bilderna visar Fredriksnäs kvarn samt kvarnbostad. Den nedre bilden visar dammluckan i trä vid
inloppet till den kulverterade åfåran. Foto: Annelie Claèsson.
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På kartan från år 1797 kan man norr om den ursprungliga åfåran se en ny åfåra. Kartan
visar också att det utmed åfåran legat en loge med ett vattendrivet tröskverk. Logen
finns kvar men är kortare än på 1797 års karta och det vattendrivna tröskverket med
utbyggnad är numera borttaget. Så sent som på häradsekonomiska kartan från åren
1868-77 kan dock utbyggnaden skönjas.
Logen, även kallad trösklada, är en ekonomibyggnad som användes till att tröska säd.
De äldsta tröskladorna i Sverige härrör från början av 1300-talet. Med tiden kom de att
utvecklas och en del antog en åttkantig form, så kallade rundlogar (Wikipedia).

Figur 6. Till vänster den del av logen som är kvar idag. Foto: Annelie Claèsson. Till höger utsnitt ur en karta från år
1797 som visar logen med det vattendrivna tröskverket (LMS Akt D29-44:2).

Uppströms tröskverket är en mindre dammvall. Dammvallen, som kan ses på ovan
nämnda karta från år 1797, dämmer vattnet i den norra åfåran än idag. Idag finns ingen
synlig damm uppströms dammvallen, men själva anordningen torde ha försett
tröskverket med vatten. Dammvallen är numera ombyggd och har ett modernt utseende
med trä och betong. Anordningen har ett utskov. Dammlucka saknas och vattnet rinner
fritt över en brant tröskel, men kan regleras med trästöttor. Efter år 2007 då
projekteringen av en fiskväg vid Fredriksnäs upprättades har dammvallen restaurerats
och fått ett nytt utseende med ny dammduk och förstärkt träbro. Restaureringen
föranleddes av att vattnet började rinna bredvid den dåvarande anläggningen. När
reglering av vattnet i den norra åfåran sker påverkas även vattenflödet i den södra,
numera kulverterade, åfåran. Så borde ha skett även tillbaka i tiden.

Figur 7. Dammvallen som tidigare reglerade vattnet till det vattendrivna tröskverket. Foto: Annelie Claèsson
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Figur 8. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Fredriksnäs. De båda dammvallarna är markerade på kartan.
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Fredriksnäsbäcken är ett vattendrag som trots fysisk påverkan utgör en värdefull
naturmiljö. Naturvärdena är bland annat knutna till havsvandrande fisk såsom öring som
använder vattendraget som lek- och uppväxtmiljö.
Dammen vid Fredriksnäs ligger inom vattenförekomsten Fredriksnäsbäcken. För att
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status behövs åtgärder vidtas som möjliggör
fiskvandring vid dammen vid Fredriksnäs.
Dammen utgör idag det första vandringshindret från havet för samtliga fiskarter i
vattendraget.

Generellt finns två huvudinriktningar för att möjliggöra fiskvandring förbi dammar.
Anläggning av någon form av fiskväg för att fisk ska kunna passera upp- och nedströms
eller utrivning av dammen, vilket innebär att hela eller delar av dammen tas bort så att
dämningen sänks av och vattnet får flöda fritt. Båda alternativ kan vara anmälnings- eller
tillståndspliktiga enligt kapitel 11 miljöbalken.
I rapporten Projektering av fiskväg vid Fredriksnäs (Nydén och Johansson 2008) utreds
möjligheterna att konstruera en fiskväg förbi dammen vid Fredriksnäs. Något
utrivningsalternativ behandlas inte i rapporten. Nedan beskrivs ett förslag på fiskväg
från ovan nämnda rapport.
•

Ett så kallat omlöp, en naturlig bäckfåra, är möjlig att konstruera längs norra
sidan runt dammvallen. Det sker genom att en bäckfåra skapas i det gamla
dämningsområdet uppströms, som sedan ringlar fram på dammvallens ovansida
och bryter igenom dammvallen vid vägen för att sedan mynna ut nedströms
fallet. Total längd på omlöpet blir cirka 70 meter, vilket ger en lutning på cirka 3
procent. Därmed har fiskvägen god funktion som faunapassage. Bedömningen
är att fiskvägen smälter in bra i miljön och är relativt enkel att bygga. Arbetet
sker genom att en bäckfåra schaktas ut i terrängen. Det är nödvändigt att ta ner
några träd för åtkomst. Dammvallen lämnas intakt. En ny öppning skapas vid
vägen där dammvallen naturligt tar slut. Bedömningen är att åtgärden framhäver
och förstärker kulturvärdet genom att området gallras upp så att dammvallen blir
synlig. Den nedre sträckan av åfåran är rensad och biotopvård bör ske i
samband med en fiskvägsbyggnation. Lekplatser för fisk bör iordningställas
genom att tillföra natursten. Åtgärderna ska utföras innan tid för fiskvandring är
aktuell, det vill säga från juli till september. För detaljer kring åtgärden se
projekteringen (ibid).

13

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 Fredrisknäs med bland annat kvarn, kvarnstuga och tröskloge är en
bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om Fredriksnäs och Gryts historia.
Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under olika tider. Platsen innehar
dessutom ett stort upplevelsevärde. En kulturmiljö som denna 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 det funnits två dammvallar i det aktuella området i
Fredriksnäsbäcken, Gryts socken. Den norra dammvallen har reglerat vatten till en
vattendriven tröskloge och den södra till Fredriksnäs kvarn. Fredriksnäs kvarn med dess
omgivande miljö är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits en
kvarn sedan åtminstone slutet av 1600-talet, vilket kan ses på en karta från år 1685.
Kvarnen brann på 1940-talet och är numera ombyggd till bostad. Här finns också en
loge med tidigare vattendrivet tröskverk, vilket en karta från år 1797 visar. Platsen har
både ett estetiskt samt pedagogiskt värde.
Platsen besöktes i fält den 3 september och 18 oktober år 2017. Markägaren var med vid
första besöket. Vid båda fältbesöken hade vattnet fritt flöde genom den norra
dammvallens enda utskov.
Att bygga ett omlöp utmed norra sidan av den norra dammvallen ses inte som något
hinder ur kulturmiljösynpunkt. Som projekteringen anger kommer åtgärden att
framhäva dammvallen genom att området gallras upp så att den blir synlig. Att skapa
lekmiljöer i åfåran nedströms ses inte heller som något hinder. Vid en utrivning av
dammvallen kommer den kulturhistoriska miljön vid Fredriksnäs att förändras.
Dammvallen är i senare tid ombyggd och har inte längre något kulturhistoriskt värde
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som anläggning men som struktur i omgivningen. För att fortfarande kunna avläsa
denna struktur samt de historiska kartorna föreslås att en bro byggs över bäcken där
dammvallen idag går så att det fortfarande går att utläsa den kulturhistoriska miljön
kring det vattendrivna tröskverket och kvarnen. En utrivning kommer även att påverka
flödet till den södra åfåran. Idag är delar kulverterade, men nedströms kulverteringen
öppnas åfåran återigen upp och går samman med den norra innan utloppet i
Herrgårdsviken. För att fortsatt kunna avläsa den kulturhistoriska miljön föreslås att
även den södra åfåran efter utrivning av norra dammvallen ska vara vattenförande. Ur
ett kulturhistoriskt perspektiv är därmed båda åtgärderna möjliga att genomföra under
förutsättning att hänsyn tas till kulturmiljön.
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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