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Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning. Utredningen 
föranleddes av en Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken på 
fastigheten Vindö 2:12 vid Vindån 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. 
 
Åtgärderna vid Storkvarn kommer att utföras vid en tid då varken fisklek eller 
fågelhäckning störs. Vid gjutningsarbete kommer vattenmassor att ledas om så inga 
onödiga utsläpp av restprodukter sker ut i ån. Därtill kommer största möjliga hänsyn tas 
till den befintliga kulturmiljön. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 
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Storkvarn vid Vindån. 

   Foto: Annelie Claèsson. 
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Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott 
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet, Vindö 
2:12, samt längs aktuell del av Vindån. 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 biotop- 
inventeringar som tidigare utförts i Vindån kunde bidra med en del kulturhistorisk 
information. 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i 
vilken omfattning det inom Storkvarn 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 Vindö 2:12 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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Sydväst om Storkvarn ligger Vindö säteri. Säteriet är sedan tidigare utpekat som särskilt 
värdefull ur kulturmiljösynpunkt då den ingår i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för 
Valdemarsviks kommun, K12 Vindö, Östra Eds socken (Natur Kultur 1983). Vindö 
beskrivs som en större gård med herrgårdsliknande mangårdsbyggnad på en kulle i ett 
uppsplittrat åkerlandskap. Mangårdsbyggnaden anses troligen vara uppförd vid 1800-
talets mitt i en våning med frontespis och sadeltak. Till gården hör även ett magasin, 
arbetarbostäder, en före detta kvarn, faluröda ekonomilängor samt två knuttimrade 
bodar. 
 
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 Vindån dokumenterades Storkvarn. 
Kvarnbyggnaden beskrevs då vara i gott skick med kvarvarande interiör, vilket är 
gällande än idag. Den nuvarande kvarnbyggnaden är uppförd på 1890-talet och lades ner 
år 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Storkvarn invid Vindån. Foto: 
Annelie Claèsson. 

 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under 1940-talet med en revideringsinventering år 1978. 
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. 

Att området varit bebott under järnåldern och framåt är ställt utom tvivel. I närområdet 
av Storkvarn finns ett antal förhistoriska gravar främst i form av stensättningar, men 
även ett gravfält (Östra Ed 38:1, 211:1 och 39:1), vilka samtliga kan härledas till 
järnåldern. Fynd av tre stenåldersyxor vittnar dock om att människor vistats i området 
betydligt tidigare. Yxorna har hittats norr respektive söder om Storkvarn, samtliga i 
åkermark (Östra Ed 275:1 och 276:1). 
 
Det historiska kartmaterialet visar att uppodlingsgraden sedan lång tid tillbaka ställvis 
varit hög i området. Det innebär att det sannolikt även förekommer ett dolt 
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kulturlandskap, främst bestående av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på 
topografiskt fördelaktiga lägen. 

Östra Eds socken ligger mellan Kaggebofjärden och Edsviken och tillhör Tjust 
skärgård. Landskapet är småkuperat med många öar i den närliggande skärgården. Det 
aktuella vattendraget Vindån rinner från sjön Vindommen i nordväst och ut i Edsviken i 
öst. Mellan Vindö säteri och utloppet till Edsviken ligger Storkvarn (figur 3). 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Storkvarn vid Vindån. Det 
berörda området är markerat på kartan. 

 
Vid Storkvarn i Vindån har det på platsen funnits en kvarn sedan åtminstone slutet av 
1600-talet. Enligt en lantmäteriakt från år 1698 kan man se en kvarn utmed Vindån, 
tillhörande Vindö säteri (LMS Akt G117-28:1). Kartmaterialet i området är i övrigt 
bristfälligt och nästa karta är från år 1867 (LMA Akt 05-öed-265). Den visar återigen en 
byggnad på platsen där 1698 års kvarn låg. På samma plats ligger också dagens kvarn 
som uppfördes på 1890-talet. 
 
Dagens kvarn är i gott skick. Likaså är interiören välbevarad med bland annat 
ursprunglig rumsfördelning samt flera kvarnstenar. Vattenhjulet ersattes med tiden av en 
eldriven turbin för elproduktion. Ån var farbar från Östersjön in till Storkvarn där 
kvarnen enligt muntlig uppgift ska ha fungerat som mjölkvarn till den omgivande 
bygden och skärgårdsbefolkningen fram till 1960-talet då den lades ner. 
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Figur 4. Utsnitt ur en karta från år 1698 som visar en kvarn på samma plats som dagens Storkvarn (LMS Akt G117-
28:1). Bilden till höger visar Storkvarn idag där åfåran utanför hjulhuset är torrlagd. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Till kvarnen hörde en damm och en cirka 30 meter lång dammvall som dämde vatten 
som sedan reglerades utifrån vattenbehov till kvarnen. Idag har dammvallen tre utskov 
och är i senare tid förstärkt med betong. Nedströms finns en cirka 18 meter lång 
vattendelare bestående av tuktad sten som lett vattnet fram i fåran. 
 
I en av byggnaderna på gården fanns fram till 1950-talet en Konsumbutik som modern 
till dagens ägare var föreståndare för. Till Storkvarn kom man inte bara för att mala mjöl 
utan även för att handla mat och andra förnödenheter. 
 

     
Figur 5. Den vänstra bilden visar dammvallen med dammluckorna i trä. Den högra bilden visar den järndubb i berget som 
sägs varit vägledande vid vattenreglering av dammen. Foto: Annelie Claèsson. 

 
På södra sidan av ån finns en järndubb inslagen i berget. Den ska enligt markägaren vara 
riktmärke för reglering av vattenhöjden i dammen. 
 
I dammen finns lämningar som möjligen utgör rester efter en äldre kvarn (Östra Ed 
286). I vattnet är en kvadratisk lämning, cirka 10x10 meter, bestående av minst ett 
stockvarv. I anslutning till konstruktionen är en vattenhjulsrest i trä med träplugg. 
Direkt sydväst om anläggningen är en stensamling som kan utgöra rester efter en 
stenkista (figur 6 och 7). 
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Figur 6. Bilden till höger visar trästockar i dammen vid Storkvarn och del av ett vattenhjul i trä med träplugg (Östra Ed 
286). Foto: Annelie Claèsson. Kartan till vänster är ett utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1945 (RAK Akt J133-
7g6j47) som visar kvarnen vid vattnet samt den järnvägsräls som gick från kvarnen och ner till den så kallade hamnen. 

 
Nedströms kvarnen har det enligt markägaren legat en hamn, i folkmun kallad Kranen 
(Östra Ed 285). Hit kom skärgårdsborna i båt för att med hjälp av kranen lasta av säd 
som skulle malas. Säckarna lastades på vagnar som kördes på järnvägsräls den sista biten 
fram till kvarnen. Järnvägsrälsen togs bort på 1960-talet, men kan ses på ekonomiska 
kartan från år 1945 (RAK Akt J133-7g6j47, figur 6 och 7). 
 
På södra sidan av ån, vid den så kallade hamnen, finns ett stenfundament. Fundamentet 
utgör troligen fästen till en tidigare bro. 
 

 
Figur 7. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Storkvarn. De lämningar som påträffats och besiktigats i samband 
med den kulturhistoriska utredningen är markerade. 
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Vindån är ett vattendrag som trots fysisk påverkan utgör en värdefull naturmiljö. 
Naturvärdena är bland annat knutna till havsvandrande öring som använder 
vattendraget som lek- och uppväxtmiljö. Även den hotade arten vimma lever här. 
 
Dammen vid Storkvarn ligger inom vattenförekomsten Vindån (Mörketorpsbäcken-
Havet). För att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status behövs åtgärder vidtas 
som möjliggör fiskvandring vid dammen i Storkvarn. 
 
Dammen är sedan några år avsänkt genom att luckan i det södra utskovet är upphissad. 
Nivåskillnaderna mellan utskovet och vattendragets botten strax nedströms innebär 
dock att dammen fortfarande utgör ett hinder för öring samt för svagsimmande arter. 

I en Anmälan om vattenverksamhet som inkommit till Länsstyrelsen Östergötland 
föreslås åtgärder för att möjliggöra fri fiskvandring genom dammen. Bakom anmälan 
står dammens ägare. 
 
Ovan nämnda anmälan omfattar i huvudsak följande moment: 
 

• Det mellersta utskovet sänks, genom bilning och schaktning, till ny föreslagen 
tröskelnivå. Nedströms konstrueras en fiskväg som antingen a) leder rakt ner för att 
mynna ut nedan den strömnacke som återfinns nedströms dammen eller b) mynnar 
ut i djuphålan strax nedströms det södra utskovet. 

• I det södra utskovet tillförs stenmassor nedströms. Detta för att eliminera 
nuvarande erosionströskel. För önskad styrning av utflödet, lutas utfallet något mot 
söder. Natursten (100-200 mm) planeras att gjutas fast i det södra utskovet för att 
skapa bättre förutsättningar för fisk att simma genom utskovet. 

• Ytterligare åtgärder, såsom förstärkningar, kan bli nödvändigt i samband med 
bilning och schaktarbeten vid mellersta utskovet. 

• Vindåns vatten leds om till södra delen av dammen. Norra delen av gamla 
vattenspegeln blir grönyta. 

• Anlägga tre-fyra trösklar mellan dammen och Kaggebovägen. Detta i syfte att få upp 
vattennivåerna uppströms i samma nivå som när dammen fortfarande dämde. 
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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. 
 
Storkvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då den haft en central och viktig plats i 
bygden och kan berätta något om Storkvarns 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 välbehållen och finns kvar. 
 
Utredningen visar att den berörda dammen tillhör Storkvarn i Vindån, Östra Eds 
socken. Storkvarn med dess närmiljö 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 1698. Den nuvarande kvarnbyggnaden är uppförd på 1890-talet och 
lades ner år 1963. Kvarnbyggnaden är i gott skick med kvarvarande interiör. Intill 
kvarnen finns dammvallen med dammluckor i trä. Platsen har både ett estetiskt samt 
pedagogiskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 11 juni och 18 oktober år 2017. Markägaren var med vid båda 
besöken. Vid fältbesöken var dammen avsänkt genom att dammluckorna stod öppna 
alternativt var borttagna. Den gamla fisktrappan som tidigare legat i mellersta utskovet 
var i det närmaste borttagen. Vattnet bildar numera en åfåra i södra delen av den gamla 
dammen och rinner således genom det södra utskovet. 
 
Avsänkningen av dammen minskar upplevelsevärdet av kvarnmiljön, men genom att 
endast riva dammvallen partiellt finns förståelsen av kulturmiljön ändå kvar. Anmälan 
om vattenverksamhet som inkommit till Länsstyrelsen Östergötland anger att åtgärder 
ska utföras i mellersta respektive södra utskovet. I mellersta utskovet ska en fiskväg 
skapas. I södra utskovet ska block och sten läggas i åfåran nedströms. Detta för att 
möjliggöra för fisk att vandra även genom det södra utskovet. Eventuellt kommer större 
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stenblock att ställas som skydd utmed norra åkanten och den vattendelare som finns 
nedströms södra och mellersta utskovet. 
 
Vid båda fältbesöken diskuterade dock markägaren möjligheten att skapa en fiskväg i 
södra utskovet samt att med förstärkning skydda de lämningar som finns nedströms 
dammen och dammvallen. Ur ett kulturmiljöperspektiv är det att förorda då det får 
minst påverkan på kulturmiljön och de lämningar som finns här. Önskvärt är även att 
åfåran ska hålla så mycket vatten att den träkonstruktion som finns i den gamla dammen 
kan ligga kvar under vatten för att kunna bevaras. Markägarens önskan om att vatten ska 
rinna genom det norra utskovet vore önskvärt även ur är ett kulturmiljöperspektiv, men 
bedöms inte möjligt idag. 
 
För att fortfarande kunna avläsa dammvallens relation till kvarnen 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 kvarnen. 
 
Totalt har 2 lämningar registrerats i FMIS genom Riksantikvarieämbetets 
registreringsklient. 
 
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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Bilaga 
 
Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet 
 
I fältet bedömning anges varje lokals antikvariska status. Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 
definieras fornlämningar som varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet under forna 
tider och som tillkommit genom äldre tiders bruk. Av lagen följer att de enskilda lämningar som 
uppfyller rekvisiten ovan samt kan antas ha tillkommit före år 1850 är fornlämningar. Lämningar 
som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare och därmed inte bör ha ett omedelbart skydd 
enligt Kulturmiljölagen benämns övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar där den 
antikvariska statusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste utredas vidare vid en 
eventuell exploatering bedöms vanligen som bevakningsobjekt. I Östergötland gäller detta även 
bebyggda bytomter. De platser som kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kartmaterial men där 
inga ovan mark synliga lämningar påträffats har vanligen registrerats under den antikvariska 
bedömningen uppgift om i de fall antikvarisk praxis inte anger annat. 
 

RAÄ-nummer Lämningstyp Bedömning 

 

Östra Ed 285 Hamnanläggning Uppgift om 

Östra Ed 286 Kvarn Bevakningsobjekt 
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