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Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott 
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet, 
Valdemarsvik 3:1, samt längs aktuell del av Vammarsmålaån. 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 
biotopinventering som tidigare utförts i Vammarsmålaån kunde bidra med en del 
kulturhistorisk information. 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i 
vilken omfattning det inom Vammarsmåla kvarn 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 Vammarsmåla kvarn 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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Vammar nordöst om Valdemarsviken respektive nordväst om Vammarsmåla kvarn är 
sedan tidigare utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då det ingår i 
Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Valdemarsviks kommun, K31 Vammar, 
Ringarums och Valdemarsviks socknar (Natur Kultur 1983). Vammar är ett område i 
dalgången ovan Valdemarsviken med fornlämningar från sten-, brons- och järnålder 
med boplatsområden, talrika rösen och höggravfält. 
 
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 Vammarsmålaån dokumenterades en kvarn i 
Valdemarsvik. Kvarnbyggnaden beskrevs då vara i förfall. Den ursprungliga funktionen 
är kvarn som sedan blev magasin. Vid inventeringstillfället var det oklart om interiören 
var utriven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Vammarsmåla kvarn invid Vammarsmålaån. Foto: Annelie Claèsson. 

 
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. I direkt anslutning till Vammarsmålaån finns dock bland annat 
Valdemarsviks hembygdsgård bestående av en mangårdsbyggnad, en flygelbyggnad, en 
mindre stuga (tunnbindarens stuga) och en förrådslänga (Valdemarsvik 47:1), en 
fyndsamling bestående av en flintyxa, två skafthålsyxor, 15 trindyxor och ett bryne, 
samtliga saknar uppgift om fyndort, men några ska ha påträffats vid 
Ämtöholmsboplatsen i Ringarums socken (Valdemarsvik 47:2), två kopparverk 
(Valdemarsvik 46:1 och 48:1-2) och ängen Sörby (Valdemarsvik 69:1) registrerat i 
fornminnesregistret. 
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Att området varit bebott under järnåldern och framåt är ställt utom tvivel. I området 
kring Vammarsmåla kvarn finns ett antal förhistoriska gravar främst i form av 
stensättningar, men även ett gravfält av omfattande karaktär (Valdemarsvik 3:1, 49:1 och 
4:1), vilka samtliga kan härledas till järnåldern. Fynd av flera stenåldersyxor vittnar dock 
om att människor vistats i området betydligt tidigare (Valdemarsvik 63:1 och 64:1). I 
Valdemarsviken har också flera fynd av båtlämningar gjorts (Valdemarsvik 70 och 86). I 
den senare gjordes provtagningar av två bordläggningsplankor i furu vars fällningstid 
daterades till åren 1724-1762 och 1795-1824. 
 
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. 

Valdemarsvik ligger vid Valdemarsviken som förbinder orten med Östersjön och de 
närliggande skärgårdarna Sankt Anna, Gryt och Tjust. Det aktuella vattendraget har två 
tillflöden. Huvudfåran rinner från nordväst och området kring Birkekärr. Det något 
mindre tillflödet rinner från sjön Sävsjön i sydväst. Båda tillflödena går samman i 
Vammarsmålaån för att sedan rinna ut i Valdemarsviken i öst. I Vammarsmålaån ligger 
Vammarsmåla kvarn (figur 3). 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Vammarsmåla kvarn vid 
Vammarsmålaån. Det berörda området är markerat på kartan. 
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Vid Vammarsmåla kvarn i Vammarsmålaån har det på platsen funnits en kvarn sedan 
åtminstone början av 1700-talet. Enligt en lantmäteriakt från år 1704 (LMS Akt D82-
75:1) kan man se en kvarn utmed Vammarsmålaån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Utsnitt ur en karta från år 1704 som visar att det 
tidigt legat en kvarn på platsen för dagens Vammarsmåla 
kvarn (LMS Akt D82-75:1). 

 
Kartmaterialet i området är i övrigt bristfälligt och nästa karta är häradsekonomiska 
kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-46-13). Den visar att det legat en kvarn och en 
såg på platsen (figur 5). På samma plats ligger dagens kvarn som enligt Valdemarsviks 
kommun uppfördes år 1828 och drevs fram till omkring år 1916. Några år senare 
installerades ett mindre kraftverk med turbin som försörjde Lundbergs läderfabrik med 
el. Kvarnen fungerade även som pumpstation med intag för vatten som pumpades upp 
till en vattenreservoar, även den till Lundbergs läderfabrik (Klotz 2012 och 
Valdemarsviks kommun). 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Utsnitt ur häradskartan från åren 1868-77 som 
visar att det legat en kvarn och såg på platsen för dagens 
Vammarsmåla kvarn (RAK Akt J112-46-13). 
 
Dagens kvarn är exteriört i gott skick och ägs av Valdemarsviks kommun. 
Valdemarsviks Hembygdsförening arrenderar kvarnen och använder den bland annat till 
utställningar och föreläsningar. Den ursprungliga interiören är numera utriven. 
 
Till kvarnen hör en damm och en dammvall med gångbro som idag dämmer vattnet. 
Dammen försåg tidigare Vammarsmåla kvarn och den såg som låg på bäckens södra 
sida med vatten. Sågen är numera riven (Valdemarsvik 96, figur 8). På platsen för sågen 
är idag en gångväg och en terrassering för rastplats, troligen delvis uppbyggd av före 
detta grundstenar till sågen. Dammvallen är byggd i betong och har två utskov. Det 
norra utskovet har fyra dammluckor. Här finns även en även gammal järntub som lett in 
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vatten i kvarnen. Det södra utskovet saknar dammluckor. Här rinner vattnet fritt över 
en brant tröskel samt ner i en fisktrappa, så kallad kammartrappa, som byggdes år 1995. 
 

          
 

 
Figur 6. De övre bilderna visar dammvallen och fisktrappan samt ingången till Vammarsmåla kvarn. Den nedre bilden 
visar Vammarsmåla kvarn. Foto: Annelie Claèsson. 

 
I början av 1820-talet fick Valdemarsvik sin första industri, ett kopparverk. 
Kopparverket var beläget på den plats där den idag rivna sågen legat. Verket fick sina 
privilegier år 1829 och var igång under ett 10-tal år. Kopparverket bestod av en 
kopparhytta och en smedja (Valdemarsvik 46:1). 
 
Söder om Vammarsmåla kvarn i tillflödet från Sävsjön har ytterligare ett kopparverk 
legat (Valdemarsvik 48:1-2). Kopparverket fick sina privilegier år 1831. Kopparmalmen 
bröts på ön Fångö i Gryts skärgård. När kopparverket lades ner år 1875 utvecklades ett 
av de små garverierna till ett storföretag med namnet Lundbergs läderfabrik (figur 7). 
 
Lundbergs läderfabrik blev under många år ortens kärna med cirka 600 anställda. År 
1960 lades fabriken ner i takt med att samhället förändrades med tillverkning av skor i 
andra material samt import av billigare skor (FMIS och Klotz 2012). Delar av 
läderfabriken är idag riven. I de delar som är kvar bedrivs andra verksamheter. 
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….  
Figur 7. Till vänster utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1945 som visar de kvarvarande byggnaderna efter kopparverket 
i tillflödet från Sävsjön (Valdemarsvik 48:1-2). Till höger utsnitt ur samma karta som visar Vammarsmåla kvarn i söder 
samt Lundbergs läderfabrik i norr (RAK Akt J133-8g0j47). 

 

 
Figur 8. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Vammarsmåla kvarn. Den lämning som påträffats och besiktigats i 
samband med den kulturhistoriska utredningen är markerad. 
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Vammarsmålaån 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. 
 
Dammen vid Vammarsmåla kvarn ligger inom vattenförekomsten Vammarsmålaån. För 
att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status behövs åtgärder vidtas som möjliggör 
fiskvandring vid dammen vid Vammarsmåla kvarn. 
 
Vattendragets naturvärden och förslag på åtgärder beskrivs i Åtgärdsplan för 
Vammarsmålaån (Edlund 2017). Här anges att passagen förbi Vammarsmåla kvarn 
behöver förbättras så att fisk kan vandra förbi dagens damm och dammvall. Den 
befintliga fiskvägen utgör ett hinder för vattendragets djurarter. Öring kan passera vid 
de flesta flödesförhållanden, dock inte vid lågflöden. 
 
I rapporten anges följande åtgärder som exempel på möjliga lösningar för att tillgodose 
fiskvandring förbi dammen. 
 

• Naturliknande åfåra nedströms dammen. Den befintliga kammartrappan ersätts med 
en naturliknande åfåra på dammens nedströmssida och nivån inom det indämda 
området bibehålls. Åfåran utformas så att den blir flack och variationsrik, kan 
passeras av flertalet vandrande djurarter i vattensystemet samt fungerar som lek- och 
uppväxtmiljö för öring och andra strömvattenlevande arter. Lutningen bör om 
möjligt vara omkring 1 procent, vilket motsvarar åtminstone 320 meters längd. 
Platsens förutsättningar innebär dock att lösningen sannolikt måste byggas brantare. 

• Ny fast tröskel med naturliknande åfåra på nedströmssidan. En fast tröskel byggs 
uppströms den befintliga dammen, exempelvis nära nedströms vägtrumman cirka 
230 meter upp efter ån. Tröskeln utformas så att den inte utgör ett vandringshinder, 
att nuvarande vattennivå hålls på uppströmssidan samt att ingen aktiv reglering 
krävs. På tröskelns nedströmssida byggs en naturliknande åfåra. Sträckan utformas 
enligt ovanstående beskrivning. Åtgärden innebär att en öppning tas upp i den 
befintliga dammkroppen där åfåran ska passera. 

• Naturliknande åfåra och partiell avsänkning. Båda ovanstående lösningar kan 
kombineras med en partiell avsänkning av vattennivån inom det indämda området. 
En sådan lösning innebär att nivån i det indämda vattenområdet sänks av, men inte 
fullständigt. 

• Fullständig avsänkning av dammen. Åtgärden innebär att en öppning tas upp i den 
befintliga dammkroppen. Vattenområdet uppströms sänks av och ersätts av en 
naturliknande åfåra. Sträckan utformas enligt ovanstående beskrivning. Den gamla 
naturfåran finns förmodligen kvar under sedimenten som avsatts under den 
indämda perioden. Ur naturvårdssynpunkt är den sista åtgärden den mest lämpade. 
Den tar bort det indämda vattenområdets barriäreffekt, återskapar 
strömvattenhabitat och stärker befintliga limniska naturvärden i Vammarsmålaåns 
huvudfåra, speciellt i kombination med att trappstegsfallet åtgärdas. 
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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. 
 
Vammarsmåla kvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om 
Vammarsmåla kvarns och Valdemarsviks historia. Platsen förmedlar kunskap om 
människors livsvillkor under olika tider. Platsen innehar dessutom ett stort 
upplevelsevärde då den ligger centralt i Valdemarsvik där många människor passerar 
varje dag. 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 välbehållen och finns kvar. 
 
Utredningen visar att den berörda dammen tillhör Vammarsmåla kvarn i 
Vammarsmålaån, Valdemarsviks socken. Vammarsmåla kvarn med dess omgivande 
miljö är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits en kvarn sedan 
åtminstone slutet av 1700-talet, vilket kan ses på en karta från år 1704. Den nuvarande 
kvarnbyggnaden är uppförd 1828 och lades ner omkring år 1916. Kvarnbyggnaden är i 
gott skick och används idag som utställnings- och föreläsningslokal. Intill kvarnen finns 
dammvallen med dammluckor samt en fisktrappa. Platsen har både ett estetiskt samt 
pedagogiskt värde med sin centrala placering i staden. 
 
Platsen besöktes i fält den 11 juni och 18 oktober år 2017. Vid fältbesöken var dammen 
och dammvallen i bruk där vattnet rann genom det södra utskovet ut över en brant 
stentröskel samt ner i den nuvarande fisktrappan. 
 
En avsänkning av dammen skulle avsevärt minska upplevelsevärdet av kvarnmiljön. 
Därför förordas ur ett kulturhistoriskt perspektiv åtgärden att skapa en naturliknande 
åfåra nedströms dammen. Detta görs genom att den befintliga kammartrappan ersätts 
med en naturliknande åfåra på dammens nedströmssida och nivån inom det indämda 
området bibehålls. Detta åtgärdsförslag får minst påverkan på kulturmiljön och de 
lämningar som finns här. 
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Totalt har 1 lämning 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 

 

Valdemarsvik 96 Träindustri Uppgift om 
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