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Miljökvalitetsmålet Levande Sjöar och vattendrag anger att "Sjöar och
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
För att åstadkomma detta krävs likvärdiga kunskapsunderlag avseende olika
intresseområden. Natur- och fiskevården har genom biotopkarteringar ett
förhållandevis bra och detaljerat underlag medan kulturmiljövården saknar
detsamma. Genom en tvärsektoriell dialog, främst med hänsyn till
vattenförvaltningens planerade åtgärder i länet, har en lista upprättats över
prioriterade vattendrag som bör utredas kulturhistoriskt.
Förestående kulturhistoriska utredning längs Bulsjöån ska bidra till en
effektivare handläggning med målsättningen att vattendraget fortfarande
kan berätta sin historia samtidigt som förutsättningarna för biologisk
mångfald förbättras.
Undertecknad vill i detta sammanhang passa på att rikta ett särskilt tack till
de personer som bidragit med information och lokalkunskap under
utredningens gång.
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Denna rapport redovisar resultatet av den kulturhistoriska utredning som Länsstyrelsen
Östergötland låtit utföra längs Bulsjöån i Ydre 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.
Dokumentationsmaterialet består av digitala foton samt beskrivningar av påträffade
lämningar. Totalt har 39 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 Forsnäs kvarn, kulturmiljön vid Oppeby kvarn samt
småindustriområdet vid Hackeryd/Östanå, Österfors smedja, området kring Ånestad
kvarn och Sunds bruk, lämningarna vid Visskvarn (figur 1). De fem utpekade och
särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna är av olika karaktär och kan samtliga berätta
något om Bulsjöåns historia. De få rester som återstår efter den omfattande
flottningsverksamheten som en gång bedrevs i ån har även de mycket högt
kulturhistoriskt värde. Lämningarna efter flottningen utgörs av fundamentstenar till
flottningsrännor, en grävd kanal, en släntmur samt fästen och kättingar för ledlänsar.
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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
Svartåns avrinningsområde är bland andra Bulsjöån utpekad (Klotz 2011).
Bulsjöån har under senare år biotopinventerats och åtgärder inom vattenförvaltning,
biotop- och fiskevård har därefter planerats och pågått fortlöpande. Exempelvis
återställning av tidigare rensningar, spridning av lekgrus för öring, återintroduktion av
flodpärlmussla samt planering för att skapa fria vandringsvägar (Bergengren 2011;
Gustafsson 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2011 2012; Lindvall & Sjöstrand 2010).
Kulturmiljövården har mycket bristfälliga planeringsunderlag i området vilket varit 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 Bulsjöån. Ansvarig för arbetet inklusive
rapportsammanställning har varit Malin Svarvar, antikvarie vid länsstyrelsens Kulturoch samhällsbyggnadsenhet. Finansieringen har skett inom ramen för det statliga
kulturmiljövårdsanslaget.

Syftet med den kulturhistoriska inventeringen har varit att ta fram ett fullgott
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och lämningar längs Bulsjöån. 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 Bulsjöån kunde bidra med en del
kulturhistorisk information.
5

Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i
vilken omfattning det inom Bulsjöåns 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. Revideringar 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 Bulsjöån från dess inlopp från sjön Östra Lägern vid Forsnäs och dess utlopp i sjön Sommen vid
Visskvarn. De fem i rapporten utpekade och särskilt bevarandevärda vattenanknutna kulturmiljöerna är markerade.
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Bulsjöån i Ydre kommun utgör en del av Svartåns avrinningsområde. Den
kulturhistoriska utredningen innefattar en ca 2 mil lång sträcka mellan sjön Östra Lägern
till åns utlopp i Sommen, egentligen från Forsnäs till Visskvarn. Totalt har knappt 8,5
kilometer fältinventerats medan övriga sträckor endast översiktligt rekognoscerats i den
mån detta varit möjligt. Långa sträckor är ån mycket svårtillgänglig på grund av
omfattande mad- och våtmarker. Området kring sjöarna har inte inventerats.
Bulsjöån flyter vanligen sakta fram genom ett tämligen kuperat landskap. Ställvis
förekommer mer strömmande partier med små forsar och fall. Ån passerar genom fyra
mindre sjöar; Österbysjön, Svarstorpasjön, Nästången och Östersjön. Ån kantas inte
sällan av skogs- och våtmarker. Många av de senare har historiskt hävdats som
madängar. Bebyggelsen, liksom den uppodlade marken, är vanligtvis belägen norr om
ån. Även väg 134 löper på denna sida ån och följer till stor del dess sträckning. Största
samhället är Österbymo.

Fyra platser längs ån är sedan tidigare utpekade som särskilt värdefulla ur
kulturmiljösynpunkt (figur 3). I utredningsområdets västra del finns ett
riksintresseområde för kulturmiljö, Sunds kyrkby – Broby [E20]. För denna utrednings
vidkommande är den södra delen av riksintresseområdets utbredning intressant. Denna
del berör Bulsjöån och överfarterna över ån. Namnet Broby som sådant vittnar om
kommunikationernas betydelse. Ett vad över Bulsjöån sägs ha funnits mellan Broby och
Oppreda ägor i närheten av de resta stenar (Sund 31:1-3) som är belägna på en liten
udde mot ån. Tillsammans med stenvalvsbron (Sund 29:1) från 1839 och den nuvarande
betongbron illustreras en väghistorisk utveckling.

Figur 2. Ett litet stycke söder om det vad över Bulsjöån
som sägs ha funnits mellan Broby och Oppreda ägor
står denna gravgrupp bestående av tre resta stenar.
Foto: Malin Svarvar.

Något mindre utbredning har K14 Sunds kyrkby – Broby m fl i Länsstyrelsens
kulturminnesprogram för Ydre kommun (Natur Kultur 1983). Utöver detta finns
ytterligare tre utpekade kulturmiljöer:
K12 Bulsjö, innefattande Bulsjö säteri med byggnader samt fornlämningsmiljön utmed
ån.
K13 Österby, en gård i utkanten av Österbymo samhälle. Gården var gästgiveri fram till
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Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan över Bulsjöåns sträckning från Forsnäs till Bulsjö via Österbymo. De fyra områden som sedan tidigare är utpekade som särskilt värdefulla
ur kulturmiljösynpunkt är markerade.
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1700-talets mitt och blev åter gästgiveri vid 1800-talets mitt. Väster om gården bortom
de rikt rösade åkrarna finns ett gravfält innehållande ca 60 lämningar av yngre
järnålderskaraktär. På Bulsjöåns motsatta sida finns Österfors smedja bevarad.
K15 Forsnäs, utgörs av en herrgårdsanläggning på en udde i Östra Lägern.
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 längs den nu aktuella sträckningen är klassad som 1B, nämligen stenvalvsbron
(Sund 29:1) över Bulsjöån vid Broby. Bron byggdes år 1839 i fyra spann. År 1954 byttes
bland annat de gamla räckena ut. Bron har trots detta bevarat sin ålderdomliga prägel
(ibid). Bron ingår i riksintresseområdet för kulturmiljö (Sunds kyrkby – Broby [E20]) och
är väl synlig från den parallellt löpande nya vägen.
Under år 1978 utfördes en kvarninventering i Östergötlands län, vilken innefattade
arkivstudier och okulära besiktningar. Originalhandlingarna finns på Östergötlands
museum. Invid Bulsjöån dokumenterades Oppeby kvarn, Ånestad kvarn och Visskvarn.
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1980.
Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis
lågprioriterat. I direkt anslutning till ån var stenvalvsbron vid Broby (Sund 29:1),
bruksområdet vid Sunds bruk (Sund 159:1) och en idag riven stenvalvsbro vid Sjötomta
(Norra Vi 44:1) registrerade i fornminnesregistret.

Figur 4. Stenvalvsbron (Sund 29:1) över Bulsjöån vid Broby byggdes år 1839 i fyra spann. Till vänster i bilden
skymtas den nya bron. Mellan de båda broarna ligger färgeret Nyholm. Foto: Malin Svarvar.
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I dalgången utmed Bulsjöån, kopplat till dagens
bebyggelse, finns ställvis ett förhistoriskt
kulturlandskap
innehållande
betydande
fornlämningsmiljöer. Flera gravfält av både äldre
och yngre järnålderskaraktär samt ensamliggande
fornlämningar är belägna norr om ån.
Lämningarna utgörs främst av runda
stensättningar och högar men även av ett antal
fossila åkermarker samt en runsten.
Mest framträdande i landskapet är dock de resta
stenar som står intill ån i närheten av Bulsjö
säteri. Två av dessa stenar lär enligt tradition
utmärka jätten Bules grav och samtidigt visa
hans längd om cirka 10 meter.
Invid Bulsjö säteri har även påträffats
blästerugnsslagg vilket vittnar om att lågteknisk
järnframställning bedrivits på platsen.

Figur 5. De två resta stenar som sägs
utmärka jätten Bules grav. Foto: Malin
Svarvar.

Att området varit bebott under järnåldern och framåt är utom tvivel men faktum är att
lösfynd berättar om än tidigare mänsklig aktivitet. I Bulsjöåns inlopp från Östra Lägern,
invid en sandig strandvall, har påträffats en skafthålsyxa från stenåldern (Sund 170:1). På
en liten flack avsats omedelbart intill ån och nära Österfors smedja återfanns en trindyxa
(Sund 83:1) från samma tid. I gårdsmuseet vid Bulsjö finns en mindre samling
stenåldersföremål, dessvärre förefaller de flesta av dessa sakna proveniens.

Figur 6. I Bulsjö gårdsmuseum finns Leonard Fredrik Rääfs samlingar av äldre föremål. Bland mycket annat dessa
stenåldersartefakter som sannolikt härrör från Ydre och Kinda härader. Foto: Malin Svarvar.
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Nedan följer en beskrivning över de lämningar och lokaler som påträffats och besiktats i
samband med den kulturhistoriska utredningen. För lägesangivelser på samtliga nämnda
lokaler i anslutning till ån hänvisas till kartorna i figurerna 8, 15, 16 och 19.
Småindustrier
Ett antal småindustrier har legat invid ån. Flera av dessa har drivits av vattnet såsom
exempelvis kvarnar, sågar, oljeslagerier, ben- och vadmalsstampar. Några av dem har
legat invid ån av andra skäl som tegelbruket vid Hackeryd/Östanå, färgeriet Nyholm
och garveriet vid Bjursholm. Av några återstår endast lämningar medan andra står kvar
än i dag. Från Bulsjöåns inlopp vid Forsnäs och dess utlopp vid Visskvarn har följande
småindustrier lokaliserats.
Forsnäs kvarn
Strax nedanför den nuvarande kraftverksdammen vid Forsnäs finns en kvarnlämning
(Sund 295). Fallet vid Forsnäs omnämns år 1381 då halva strömmen skänks till
kyrkoherden i Sund och även år 1382 då andra halvan skänks till Sunds kyrka. År 1498
skänks en kvarn vid Forsnäs till Skänninge kloster (Rääf 1856). Lämningarna på platsen
utgörs bland annat av en kallmurad kvarngrund med en hjulgrav i östra delen. På en
karta från 1697 är två kvarnar markerade i området och marken direkt öster om
benämns "Qvarnholmen" (LMS Akt D107-12:1). På den häradsekonomiska kartan från
åren 1868-77 är en kvarn och en såg markerade (Rak-id J112-36-11). Vid
besiktningstillfället kunde endast enstaka spridda grundstenar iakttas i området för
sågen. På en karta från 1918 över Forsnäs kraftstationsområde är samtliga byggnader
utritade och där förefaller kvarnen ha haft totalt fem vattenhjul (övrig karta i privat ägo
hos uppgiftslämnare).
Nedströms kvarnlämningen ligger en smedja. Byggnaden står kvar invid vattendraget
men är i dåligt skick och området är igenväxt med sly. Smedjans interiör tycks vara
närmast intakt. Enligt ovan nämnda lantmäteriakt från år 1697 ska en kvarn ha legat
ytterligare ett litet stycke nedströms. På den platsen återfinns, i kanten av den här
flerdelade och tämligen steniga åfåran, en kraftigt övertorvad halv kvarnsten (Sund 299).
Platsen för kvarnen har kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kartmaterial. Utöver
den halva kvarnstenen återfanns emellertid inga konstruktioner synliga ovan mark,
varför kvarnen registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om.

Figur 7. Utdrag ur karta över Forsnäs ägor från år 1697(LMS
Akt D107-12:1). På kartan som visar Bulsjöåns inlopp från
Östra Lägern är utritat tre kvarnar (nr. 17 och 18) och marken
öster om kvarnarna benämns ”Qvarnholmen”. Notera det möjliga
fasta fiske som syns vid åns inlopp.
12

13

Figur 8. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Bulsjöåns sträckning från Forsnäs till Österbymo. I rapporten omnämnda RAÄ-nummer är markerade. I
övre högra hörnet redovisas kulturmiljön vid Oppeby kvarn.
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Drygt 400 meter uppströms från Oppeby kvarn låg enligt flera historiska kartor
ytterligare en kvarn (LMS Akt D20:35 39 och D20:38; LMM Akt 05-sun-6). På kartorna
markeras kvarnen vanligtvis nordöst om ån, inga konstruktioner kunde dock iakttas på
denna sida vid besiktningstillfället. Sydväst om ån iakttogs däremot en svagt bågformad
25 meter lång övermossad stenvall med en bredd om 1-2,5 meter och höjd av 0,1-0,3
meter (Sund 277). Platsen för kvarnen kunde lägesbestämmas utifrån historiskt
kartmaterial. Utöver stenkonstruktionen återfanns inga lämningar synliga ovan mark,
varför kvarnen registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om.
Oppeby kvarn
Oppeby kvarn ingår som tidigare nämnts i den kvarninventering som utfördes i
Östergötlands län under år 1978. Då beskrivs platsen som en komplett äldre kvarnmiljö
bestående av kvarn, bostad, uthus och grundstenar efter såg där byggnaderna är mycket
väl underhållna. Platsen utgör då som nu sommarboende och samma förhållande råder
alltjämt. Den nuvarande kvarnbyggnaden är byggd ca 1880 och hade två par stenar, idag
är interiören utriven.
Vid Oppeby kvarn finns två dammvallar. Den ena håller fortfarande uppe en
dammspegel direkt ovan kvarnbyggnaden, sågverkslämningen (Sund 279) och
flottningsrännan (Sund 278). Den andra dammvallen som är belägen strax uppströms är
ställvis utriven. En kvarn hörande till Oppeby omnämns i skriftliga källor år 1391, det är
dock oklart om det avser denna plats (SOFI). Kvarnen vid Oppeby är markerad på ett
flertal kartor varav en från år 1692 (LMS Akt D20:35 39; D20:38 samt D107-29:3). På
en karta från år 1800 är ett litet stycke nedströms kvarnen markerat platsen för "gamla
Sqwalteqwarns stället" (LMS Akt D107-6:1; Sund 276).

S

Figur 9. Oppeby kvarn med damm. De tre dammluckorna har brukats för kvarn, såg samt flottning.
Foto: Malin Svarvar.
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Figur 10. Oppeby kvarn nedanför dammvallen. Foto: Malin Svarvar.

Småindustriområdet vid Hackeryd/Östanå
Ett flertal småindustrier har varit belägna strax nedströms Oppeby kvarn inom
Hackeryds ägor. Idag återfinns en tegelbruksruin, en grund efter vadmalstamp och en
dammvall (Sund 282). Vadmalstampen finns omnämnd år 1877-78 och tegelbruket har
belägg från år 1854-55. Vidare har i området funnits ett oljeslageri som nedlagts senast
1908 då det finns antecknat som f d oljeslageri samt en benstamp, nedlagd senast 1896
(Tham 1854-55; Sander 2001).
Oljeslageriet återfinns i husförhörslängderna för
Sunds socken mellan åren 1866-1895 där det
omnämns som "Oljeslageriet Östanå" och i något
fall "Oljebruket Östanå" (Riksarkivet - SVAR). På
laga skifteskarta från år 1872 avtecknas fyra
byggnader i området och i protokollet står något
svårtytt: "Qvarnplan med väg" (LMM Akt 05sun-54).
Enligt kartor från åren 1711 och 1800 ska en
kvarn ha legat på platsen, på storskifteskartan
benämnd "Hackery qvarn" (LMS Akt D107-16:1
samt D107-29:1). Till detta småindustriområde
kan även knytas en lertäkt (Sund 298) samt
grunden efter ett boningshus (Sund 283). I det
senare bodde arrendatorn till bland annat
oljeslageriet i området. Huset flyttades i början av
1900-talet till Broby (Sander 2001).
15

Figur 11. Utsnitt ur den häradsekonomiska
kartan från åren 1868-77 (Rak-id J112-3611). I övre delen av kartan syns Oppeby kvarn
och nedströms kvarnen är Oljeslageriet vid
Östanå markerat. Söder om detta är
oljeslagarens boningshus.

Färgeriet Nyholm
Färgeriet Nyholm är beläget direkt intill Bulsjöåns västra strand, nedströms den tidigare
nämnda stenvalvsbron (Sund 29:1). Färgeriet byggdes år 1880, färgaren själv bodde i den
ena halvan av huset och hade färgeriet i den andra. Färgeriet var i två våningar med
pressrum på nedre botten och torkvind på övre plan. Vid en brygga i ån fanns en
sköljmaskin för att skölja vadmal. Efter att färgeriet lades ner år 1925 har byggnaden
fungerat som bostadshus. Återkommande översvämningar har dock medfört att huset
numera endast brukas som fritidshus.

Figur 12. Färgeriet Nyholm invid Bulsjöåns strand. Nere vid sockeln syns spår efter återkommande
översvämningar. Foto: Malin Svarvar.

Österfors smedja
Österfors vattendrivna smedja byggdes år 1876 och lades
ner omkring 1970. I Österfors smiddes bland annat de
hakar som fästes på ett långt skaft av ene och användes vid
flottningen, så kallade flottarhakar. Annars var Österfors
smedja bland annat känd för sin tillverkning av
vattenpumpar och vattenledningar bestående av borrade
tallstockar.
I dag ägs smedjan av Ydre kommun och är i drift under
sommarhalvåret. Länsstyrelsens parallella projekt Vårda
vattendragens kulturarv bidrog med medel under år 2013 för
att åtgärda smedjans tak. Enligt den häradsekonomiska
kartan från åren 1868-77 har på samma plats tidigare funnits
en kvarn (Rak-id J112-36-12; Sund 294).
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Figur 13. Rekonstruerad
vattenpump vid Österfors smedja.
Foto: Malin Svarvar.

Bjursholms garveri
Vid dagens Bjursholm fanns ett garveri. I husförhörslängderna under Bulsjö omnämns
från år 1820 en ”garfverimästare” Anders Burström, född i Umeå år 1774, vid
”Bursholm” (Riksarkivet - SVAR). När han dör år 1852 tycks ingen ny garvare ta vid,
åtminstone inte omnämnt i längderna. Garveriet finns markerat på storskifteskartan från
år 1821 men däremot inte på den häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (LMM
Akt 05-sun-42; Rak-id J112-36-12).
Nedströms från Bjursholm ligger Bulsjö säteri. En ”Buhlsjö qvarn” omnämns i ett
salubrev från 1433 (Rääf 1856). Det är oklart var denna legat men ett par mindre
kvarnstenar finns infällda i en trädgårdsgång uppe vid gården. Det är dock möjligt att
det är kvarnen vid fallet i Ånestad som avses.
Ånestad kvarn
Ånestad kvarn ingår i kvarninventeringen från år 1978 och den fungerade redan då som
bostadshus. Foton från kvarninventeringen visar att fördämningen var utriven men att
vissa rester återstod liksom vattentuben till det strax nedströms belägna kraftverket.
Ånestads utjord låg under Bulsjö säteri och hade enligt Historiskt-geografiskt och statistiskt
lexikon öfver Sverige från år 1859 en kvarn med två par stenar samt en såg. En mjölnare
omnämns i Ånestad i de första husförhörslängderna för Sunds socken från åren 17881796 (Riksarkivet - SVAR).

Figur 14. Ånestad kvarn. Foto: Malin Svarvar.

På mottsatt sida ån, inom Axefallsbodas ägor, har enligt en uppgiftslämnare legat ett
pottaskekokeri. Att ett pottaskebruk funnits i området bekräftas av skriftliga källor
(Rosenberg 1882-83). Idag utgörs den anvisade platsen av en plan utschaktad yta med,
under torven, påfört material såsom grova krosstenar och glasartad slagg. Vid provstick
med jordsond framkommer sotbemängd jord och tegelflis. Utöver detta konstaterades
dock inga övriga konstruktioner, varför platsen registrerats under antikvarisk bedömning
uppgift om (Sund 290).
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© Länsstyrelsen Östergötland
© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Riksantikvarieämbetet
Figur 15. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Bulsjöåns sträckning från Österbymo och nordöst mot Sunds bruk via
Bulsjö säteri. I rapporten omnämnda RAÄ-nummer samt platser är markerade.

© Länsstyrelsen Östergötland © Lantmäteriet Geodatasamverkan © Riksantikvarieämbetet
Figur 16. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över området kring Ånestad kvarn och Sunds bruk (Sund 159:1) inklusive
knipphammaren under Axefallsboda (Sund 306). I rapporten omnämnda RAÄ-nummer är markerade. Vid Ånestad markeras
kvarnen med en blå cirkel och strax ovan denna är den gamla kraftstationen. I kartans högra del är Lodhults bro vid Ådala.
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Knipphammaren under Axefallsboda
Före anläggandet av Sunds bruk år 1860 har det enligt skriftliga källor legat en
knipphammare under Axefallsboda (Tham 1854-55). Knipphammare är en äldre typ av
snabbgående lätt vattendriven hammare som användes vid smide. Hammaren torde vara
anlagd någon gång efter år 1820 då den inte omnämns under Axefallsboda i de sista
mantalslängderna för Sunds socken. I husförhörslängderna däremot omnämns från och
med år 1831 ”Manufaktur Smeden” som då flyttat in i Sågstugan under Axefallsboda
(Riksarkivet – SVAR).
I samband med denna utredning påträffades stenkonstruktioner, slagg och ett flertal
bottenskållor i ett avsnitt mellan Ånestad kvarn och Sunds bruk. Lämningarna utgör
högst sannolikt resterna efter knipphammaren och har tilldelats RAÄ-nummer Sund 306
i fornminnesregistret. När Sunds bruk med tillhörande fördämning anlades hamnade
detta område under vatten. Idag är delar av lämningarna övertäckta av lekgrus för fisk.
Sunds bruk
Industrilämningen Sunds bruk (Sund 159:1) anlades år 1860 med syfte att producera
tackjärn av lokal sjö- och myrmalm. Malmen visade sig dock vara av dålig kvalitet och
tackjärn för redskapstillverkning köptes därför in från annat håll. Masugnen användes
endast fem gånger och sista blåsningen skedde 1871.
Från år 1868 omnämns även ett gjuteri på platsen. I gjuteriet användes det
egenframställda tackjärnet och tillverkades i huvudsak köksredskap såsom grytor och
pannor men även spisar, kaminer och plogar (Sander 2000). Bruket lades ner för gott år
1905 och förutom masugnen fanns då en stångjärnshammare, en knipphammare och en
spikhammare i området. Vid Sunds bruk finns även lämningar efter bostäder, ladugård,
kolhus, en såg, en flottningsränna och slaggvarp. Sunds bruk utgör fornlämning.

Figur 17. Masugnsruinen vid Sunds bruk ingår i ett av Östergötlands fornvårdsobjekt. Lämningen försågs med
ett tak under hösten 1999. Foto: Malin Svarvar.
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Kvarnen vid Lodhults bro
Enligt arkivhandlingar vid Östergötlands museum fanns vid gamla bron i Ådala, kallad
Lodhults bro, en kvarn som kämpade med vatten sedan timmerflottningen började.
Vattenbristen gjorde att kvarnen så småningom fick läggas ner (Östgöta
Correspondenten 27/7 1951). På den häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 är en
markering på södra sidan av ån som möjligen föreställer kvarnen. Likaså förekommer en
byggnad samt vattenledare på en detaljkarta från 1883 över Ydre flottled. Backstugan
Kvarnkullen låg från slutet av 1860-talet till omkring år 1900 i närheten och kallades i
folkmun både för Sågstugan och Kvarnstugan. Kvarnstenar har enligt uppgift påträffats
nära Lodhults bro (Johansson 2003). Varken kvarnstenar eller andra lämningar efter
kvarnen kunde dock identifieras i fält vid inventeringstillfället varför platsen registrerats
under antikvarisk bedömning uppgift om (Norra Vi 213).

Figur 18. Utsnitt ur karta från 1883
med detaljer av Ydre flottled. Nedströms
Lodhults bro syns både vattenledare och
en byggnad. Fotografi av informationstavla vid Boxholms skogar AB.
Foto: Eva Klotz.

Visskvarn
Vid Visskvarn återfinns lämningar bestående av en kvarngrund med hjulgrav, en
dammvall och en halverad kvarnsten (Norra Vi 209). Vid kvarninventeringen år 1978
var Visskvarn (eller som den där kallas; Kämpekulla kvarn) i dåligt skick.
Kvarnverksamheten lades ner i början av 1970-talet och byggnaden revs så sent som år
1998. Hur länge det funnits en kvarn på platsen är inte känt men Visskvarn finns
omnämnt i skrift år 1642. Sedan slutet av 1700-talet är mjölnarna kända med namn
(Brisfjord-Karlsson 2003). Nedströms kvarnen finns resterna efter ytterligare en
dammvall (Norra Vi 210) vars tidigare användning är oklar.
Vid Bulsjöåns utlopp i Sommen byggdes år 1909 en slipmassefabrik med eget kraftverk.
I sammanhanget är anläggningen knappast att betrakta som en småindustri men
slipmassefabriken har mycket stark koppling till vattendraget. Platsen valdes dels för att
ha tillgång till råvara genom flottningen, dels för att vara självförsörjande av el genom
det kraftverk som samtidigt byggdes. Till fabriken hörde även arbetarbostäder vilka idag
främst brukas som fritidshus. År 1933 lades fabriken i Visskvarn ner och flertalet
byggnader revs medan sliperibyggnaden ändrades till kraftstation vilket den fortfarande
fungerar som (ibid). Sliperibyggnaden är en av två kvarvarande fabriksbyggnader i länet
från den mekaniska massaindustrin (Sjunnesson & Wahlberg 2003).
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Figur 19. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över området kring Visskvarn där Bulsjöån har sitt utlopp i sjön Sommen. I rapporten
omnämnda RAÄ-nummer är markerade. I kartans övre del är sliperibyggnaden från slipmassefabriken vid Visskvarn markerad med en blå
cirkel.
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Kraftverk
Kraftverksbyggena i Forsnäs år 1919 och Visskvarn år 1909 påverkade och försvårade
den småindustriella verksamheten längs ån. Båda dessa kraftverk är fortfarande i bruk.
Vid Ånestad fanns också en liten kraftstation byggd år 1915. Delar av den av tegel
byggda kraftstationen står fortfarande kvar men vattentuben har avlägsnats och
kraftverkets interiör förefaller helt utriven.

Figur 20. De övre bilderna visar kraftstationen vid Ånestad respektive kraftverket vid Forsnäs med sina två
vattentuber. Nedre bilden visar den tidigare sliperibyggnaden i Visskvarn som idag fungerar som kraftverk.
Foton: Malin Svarvar.
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Flottning
Att utöka kunskapen kring flottningsepoken i länet är en av kulturmiljövårdens
prioriteringar avseende det vattenanknutna kulturarvet. Bulsjöån blev så kallad allmän
flottled, benämnd Ydre flottled, år 1883. Säkert har det flottats i ån även före detta. Att
det flottats i ån var således känt men vilka spår flottningsepoken lämnat efter sig i och
intill vattendraget var mycket angeläget att utröna. Den kulturhistoriska utredningen och
fältinventeringen visade sig kunna bidra till värdefull kunskapsuppbyggnad inom
området.
Ett flertal sågar har varit belägna i området varav de tre största sågverken fanns i
samhället Sommen, i Boxholm och i Forsnäs. I Visskvarn, vid Bulsjöåns utlopp i
Sommen, fanns mellan åren 1909-33 även ett ett träsliperi. Timret flottades från Östra
Lägerns utlopp vid Forsnäs och vidare längs Bulsjöån ner till Visskvarn. En hel del
flottades, eller snarare bogserades, därefter vidare med hjälp av ångbåt över sjön
Sommen (Ahlbäck & Albertsson 2006).
Flottningen ägde rum under några intensiva veckor på våren när flödena var tillräckligt
stora efter snösmältningen. Längs ån fanns ett antal passager i form av fall och
småindustrier med dammvallar som krävde flottningsrännor. Vid Forsnäs (Sund 305),
Oppeby kvarn (Sund 278), Ånestad vid Sunds bruk (Sund 284 och 285) och Visskvarn
(Norra Vi 211 och 212) fanns sådana av ansenlig längd, från 170 till närmare 500 meter.
Dammen vid Österfors smedja saknade däremot flottningsränna, där tappades timret
direkt genom dammluckan (Sander 2012).
Idag återstår inga träkonstruktioner efter flottningsrännorna, utan endast
fundamentstenar och diken på de platser där rännorna varit något nedgrävda. Avseende
Forsnäs och Visskvarn har platserna för flottningsrännorna kunnat lägesbestämmas
utifrån historiskt kartmaterial, däremot återfanns inga lämningar vid inventeringstillfället,
varför de registrerats under antikvarisk bedömning uppgift om. Enligt en detaljkarta från
1883 över Ydre flottled fanns två flottningsrännor vid Visskvarn. Dels en övre ränna
från Östersjön vilken avslutades i kvarndammen och dels en nedre ränna med inlopp
från en dammlucka i kvarnens dammvall.

Figur 21. Utsnitt ur detaljkarta från 1883 över Ydre flottled. Till vänster är den äldre rännan vid Sunds bruk
markerad och till höger en skiss över rännornas konstruktion från samma karta. Fotografi av informationstavla vid
Boxholms skogar AB. Foto: Eva Klotz.

23

Figur 22. I samband med att kraftstationen i Forsnäs byggdes år 1919 fotograferades arbetsstyrkan. I bakgrunden
syns flottningsrännan samt skymtas taket till Forsnäs kvarn. Fotot utlånat av Lasse Sander, Rydsnäs. Okänd
fotograf.

Figur 23. Av flottningsrännorna återstår inga träkonstruktioner men däremot fundamentstenar. Den vänstra bilden
visar lämningarna efter en av flottningsrännorna vid Sunds bruk. Resterna utgörs bland annat av parställda och på
varandra placerade fundamentstenar vilka här markerats med pilar. Vänstra bilden visar fundamentstenar strax
nedströms från Oppeby. Foto: Malin Svarvar.
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Figur 24. I samband med att kraftstationen i Ånestad uppfördes år 1915 flyttades den tidigare flottningsrännan
(Sund 285) från den norra till den södra stranden av ån. Delar av lämningarna vid Sunds bruk skadades då ett
upp till två meter djupt dike grävdes genom det några år tidigare nedlagda bruket. Foto: Malin Svarvar.

En kanal för flottningen har också registrerats (Sund 292). Kanalen fungerade som ett
slags omlöp förbi gården Bulsjö med dess ”kräftpaviljong” och planerades i samband
med att Bulsjöån blev allmän flottled år 1883. Kanalen är närmare 400 meter lång och
idag tämligen igenväxt.
En passage utgjordes av stenvalvsbron vid Broby (Sund 29:1). Här lades ledlänsar för att
styra in timret i ett av de fyra brovalven. Ledlänsen var lagd med flera stockar i bredd
som flottarna kunde stå på då de tappade timret (Sander 2012). Kättingar på ömse sidor
om ett av valven vittnar om detta (figur 26). Ledlänsar har lagts ut längs flera utsatta
platser så att timret kunde glida förbi utan att fastna. Ledlänsarna togs vanligen upp efter
flottningssäsongen.

Figur 25. Till vänster en teckning föreställande den så kallade kräftpaviljongen vid Bulsjö (Filén 1960). Den
cirka 400 meter långa kanalen har sitt inlopp strax uppströms därom. På högra bilden syns den tämligen
igenväxta kanalen och invid denna en byggnad som enligt uppgiftslämnare tidigare fungerat som tvättstuga. Foto:
Malin Svarvar.
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Dubb och kättingar, i vilka länsarna var fastsatta, har registrerats i samband med denna
utredning (Sund 286 och 301 samt Sund 292 invid kanalens inlopp vid Bulsjö säteri).
En fast anläggning med samma funktion som en ledläns utgör den släntmur (Norra Vi
207) som påträffades strax intill Östersjöns utlopp ovan Visskvarn. Enligt kartan med
detaljer av Ydre flottled från 1883 ska en fast ledare i form av en strandskoning av
timmer och sten ha funnits vid Mon, beläget mellan Bulsjö och Ånestad. Denna
återfanns ej vid inventeringen. Flottningen i Bulsjöån avslutades några år före andra
världskriget och i sjön Sommen år 1973.

Figur 26. För att styra timret och förhindra att det fastnade vid besvärliga passager lades ledlänsar ut. Översta bilden
visar kättingar på ömse sidor av ett av valven på bron vid Broby. De nedre bilderna visar från vänster en släntmur
ovanför Visskvarn (Norra Vi 207), en dubb i sten (Sund 301) och en kätting i nedre delen av tall invid
flottningskanalens (Sund 292) inlopp vid Bulsjö. Foton: Malin Svarvar.
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Kolning
Tillgång på träkol var under lång tid väsentligt för både järnframställning och
järnhantering. I de östgötska skogarna förekommer ställvis ett stort antal kolbottnar
efter främst resmilor. Järnbruken förbrukade stora mängder kol, inte bara masugnarna
utan även hamrarna. I anslutning till kolbottnarna finns ofta grunden efter en kolarkoja.
I kojorna bodde kolarna under det att arbetet pågick med att bygga milan och senare
övervaka densamma under kolningens gång. Själva kolningen av milan kunde ta upp till
tre veckor. Därefter skulle milan rivas ut och kolet transporteras vidare.
I en genomgång över Sunds bruk framgår att det vid masugnens andra blåsning år 1861
förbrukades 675 läster kol. Därtill 200 läster kol som gick åt vid hamrarna. En vanlig
kolryss, i vilken kolet fraktades från kolmilan, rymde en läst (Sander 2000). De största
rymde dock två läst. En normalstor mila kunde ge cirka 40 läster kol (Fredriksson). För
arbetet år 1861 bör sålunda ett drygt 20-tal milor ha kolats i skogarna kring bruket.
Vid Sunds bruk fanns en kollada som mätte 50x15 meter och var 4,5 meter hög (Sander
2000). Grunden finns kvar i området medan kolladan sedermera flyttades till Visskvarn
nere vid Sommen. Hit transporterades kol för vidare transport över sjön till bland annat
Boxholms järnbruk (Brisfjord-Karlsson 2003).
I samband med denna kulturhistoriska utredning har totalt tio kolbottnar registrerats.
Sju av kolbottnarna var ensamliggande (Sund 287-289, 296-297, 300, 302 och 304)
medan tre kolbottnar hade intilliggande kolarkojgrund (Sund 275 och 280-281). Utöver
detta påträffades även en kolningsgrop (Sund 287). De äldsta kolningsgroparna dateras
till förromersk järnålder, år 500 f.Kr. Kolning i grop för främst husbehov tycks på vissa
håll dock ha förekommit så sent som i slutet av 1800-talet (Wennerberg 2008).

Figur 27. Kolbotten belägen på sandig mark i tallskog sydväst om Mon (Sund 300). Foto: Malin Svarvar.
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Figur 28. Översiktlig bild över stora delar av det
vattenanknutna kulturarvet längs Bulsjöån.

Madmarker
Åtminstone sedan järnåldern har slåtter av våtmarker haft stor betydelse för att hålla boskap
med foder under vinterhalvåret. Gräsrika marker såsom myrar och tidvis översvämmade
stränder utmed vattendrag slogs och höet samlades in. Madmarksslåtter gav god avkastning
beroende på att maderna blev naturligt gödslade med mineraler och näringsämnen som en
följd av att vattennivån varierade under året (Lindegård 2002).
Höet torkades på hässjor eller hässjestörar
och i kanten av, eller på, slåttermarkerna
fanns ängslador eller madhus där
vinterfodret förvarades innan det fraktades
hem till gården. Ladorna är ofta utritade på
de historiska kartorna. På en karta över
Brängs ägor från 1693 är ett stort antal
lador markerade på de omfattande
madmarkerna längs Bulsjöån och invid
Österbysjön. Där finns även markerat en
ödemad och vad som förefaller vara en
förfallen lada. En jämförelse mot senare
kartor visar att ängsladorna längs ån blir allt
färre med åren.

Figur 29. Utsnitt ur en karta från år 1693 där en
ödemad är markerad bland de många maderna invid
ån (LMS Akt D20:36).

På flera lantmäteriakter som berör Bulsjöån har de enskilda maderna namn. Ett exempel
är storskifteskartan över Bulsjö ägor från år 1821 där ett stort antal mader förekommer
med beskrivande namn som Trätmaden, Spångmaden och Långvadsmaden (LMM Akt
05-sun-42). När den nuvarande dammen vid Östersjöns utlopp, d v s vid Visskvarn,
lagligförklarades 1908, fanns direktiv om att dammen skulle kunna sänkas under två
veckor om året. Detta för att möjliggöra skörd av maderna vid Östersjön och Nästången
(Lindvall & Sjöstrand 2010). Ägogränser längs ån vittnar ställvis alltjämt om den förr så
viktiga madslåttern.
Idag håller många av madmarkerna längs Bulsjöån att växa igen. Någon riktad
inventering avseende madernas kulturarv i form av exempelvis ängslador och hässjor
har inte företagits i samband med denna utredning.

Figur 30. Utsnitt ur den häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 med täta ägogränser vid maderna längs
Bulsjöån mellan nuvarande Ådala och sjön Nästången (Rak-id J112-36-12). På dagens fastighetskarta är gränserna
närmast identiska. Den högra bilden visar en rekonstruerad lada belägen i kanten av en tidigare mad. Liknande
ängslador torde ha varit en vanlig syn vid de då hävdade, öppna madmarkerna. Foto: Malin Svarvar.
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Fiske
Någon särskild inventering avseende fasta fisken har inte företagits fält i samband med
denna utredning. Däremot har ett fåtal framkommit i samband med excerperingen inför
fältarbetet såsom exempelvis katsor i kanten av Österbysjön på tidigare nämnda karta
över Brängs ägor från år 1693.

Figur 31. Utsnitt ur en karta från år 1693 med fasta fisken i form av katsor. Invid sjön låg även ett nothus (LMS
D20:36).

Broar
Över ån finns och har funnits många överfarter. Två stenvalvsbroar var registrerade
sedan tidigare i fornminnesregistret. Den välbevarade stenvalvsbron vid Broby (Sund
29:1) ingår som tidigare framgått i ett riksintresseområde för kulturmiljö, Sunds kyrkby –
Broby [E20]. Intill och öster om dagens bro vid Östersjöns utlopp vid Sjötomta fanns
en stenvalvsbro kallad Högbron (Norra Vi 44:1). Denna bro byggdes i slutet av 1890talet och revs ca 1963 i samband med byggandet av den nuvarande bron.

Figur 32. Högbron på ett foto från 1930talet med Sjötomta i bakgrunden (Sveriges
hembygdsförbund/bygdeband, okänd
fotograf). Bron som registrerades i
fornminnesregistret år 1948 revs ca år 1963,
något som dock inte noterades vid
revideringsinventeringen år 1980.
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I samband med denna utredning har resterna efter två broar registrerats. RAÄ-nummer
Sund 293 utgörs av brofästen, på ömse sidor om och i mitten av ån. Enligt en
uppgiftslämnare kallades bron "militärbron" med anledning av att brobygget utfördes av
Ing 2 (Göta ingenjörregemente, Eksjö garnison) som en övning i slutet av 1940-talet
eller början av 1950-talet. Bron förstördes i samband med en vårflod i början av 1990talet. Vid Ådala har även brofästena efter Lodhults bro registrerats (Norra Vi 208).

Figur 33. Till vänster ett foto över den gamla Ådala-bron, kallad Lodhults bro (Sveriges hembygdsförbund/bygdeband,
okänd fotograf och år). Till höger lämningarna efter samma bro bestående av kallmurade brofästen på ömse sidor om ån.
Foto: Malin Svarvar.
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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 tämligen
obetydliga spår där endast ett par grundstenar eller en halverad kvarnsten vittnar om
platsen för en skvaltkvarn.
I denna rapport har presenterats ett antal kulturmiljöer och lämningar med direkt eller
indirekt anknytning till Bulsjöån. Sett ur kulturmiljösynpunkt är fem områden belägna i
och intill vattendraget särskilt känsliga för åtgärder avseende vattenförvaltning nämligen;
lämningarna efter Forsnäs kvarn, kulturmiljön vid Oppeby kvarn samt
småindustriområdet vid Hackeryd/Östanå, Österfors smedja, området kring Ånestad
kvarn och Sunds bruk samt lämningarna vid Visskvarn (se översiktskartan i figur 1 samt
kartorna i figurerna 8, 16 och 19).
De fem utpekade och särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna är av olika karaktär och
kan samtliga berätta något om Bulsjöåns historia. Var och en kan förmedla kunskaper
om människors livsvillkor under olika tider. Ett flertal 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.
Ett exempel är Oppeby kvarn som utgör en mycket värdefull och välbevarad kulturmiljö
med damm, kvarnbyggnad och en sågverkslämning. Strax nedströms Oppeby kvarn är
även småindustriområdet vid Hackeryd/Östanå med de synliga lämningarna efter ett
tegelbruk, en vadmalstamp och dammvall. I samma område har även funnits ett
oljeslageri, en benstamp och en kvarn. Rester efter en flottningsränna kan också
återfinnas i och intill den tämligen otillgängliga bäckfåran. Till kulturmiljön kan även
knytas grunden efter ett boningshus samt en lertäkt. En utrivning av exempelvis
dammen vid Oppeby kvarn skulle medföra ett väsentligt negativt ingrepp i denna
kulturhistoriskt mycket värdefulla miljö.
De få rester som återstår efter den omfattande flottningsverksamheten som en gång
bedrevs i ån har även de mycket högt kulturhistoriskt värde. Lämningarna efter
flottningen utgörs av fundamentstenar till flottningsrännor, en grävd kanal, en släntmur
samt fästen och kättingar för ledlänsar.
Madmarkerna längs Bulsjöån är idag svårtillgängliga och tämligen igenväxande med sly
och vass. Ur kulturmiljösynpunkt vore det angeläget att madängarna kunde hävdas
genom slåtter och möjligen bete så att landskapets tidigare mer öppna karaktär
förstärktes. Det historiska kartmaterialet visar att ett flertal ängslador funnits på eller i
anslutning till madmarkerna. Det är värt att notera att eventuella lämningar efter
ängslador, hässjor eller hässjestörar inte har eftersökts i samband med denna utredning.
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 mångfallden måste hänsyn tas till de kulturhistoriska
lämningarna så att vattendraget även fortsättningsvis kan berätta sin historia.
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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. 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

Norra Vi 207
Norra Vi 208
Norra Vi 209
Norra Vi 210
Norra Vi 211
Norra Vi 212
Norra Vi 213
Sund 275
Sund 276
Sund 277
Sund 278
Sund 279
Sund 280
Sund 281
Sund 282
Sund 283
Sund 284
Sund 285
Sund 286
Sund 287
Sund 288
Sund 289
Sund 290
Sund 291
Sund 292
Sund 293
Sund 294
Sund 295
Sund 296
Sund 297
Sund 298
Sund 299
Sund 300
Sund 301
Sund 302
Sund 303
Sund 304
Sund 305
Sund 306

Flottningsanläggning (släntmur)
Bro
Kvarn
Dammvall
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Kvarn
Område med skogsbrukslämningar
Skvaltkvarn
Skvaltkvarn (stenrad)
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Såg/Sågverk
Område med skogsbrukslämningar
Område med skogsbrukslämningar
Småindustriområde (Hackeryd/Östanå)
Husgrund, historisk tid (Östanå)
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Flottningsanläggning (kätting)
Kolningsanläggning (kolningsgrop)
Kolbotten
Kolbotten
Kemisk industri (pottaskekokeri)
Källa
Flottningsanläggning (kanal)
Bro
Kvarn
Småindustriområde
Kolbotten
Kolbotten
Brott/täkt (lertäkt)
Kvarn
Kolbotten
Flottningsanläggning (dubb i berg)
Kolbotten
Lägenhetsbebyggelse
Kolbotten
Flottningsanläggning (flottningsränna)
Hammare/smedja

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Uppgift om
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Fornlämning
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