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Inledning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheterna 
Malma 4:1 och Stora Åby 1:13 vid Skrivaremoån i Ydre kommun. Utredningen föranledd-
des av Naturvårdsenhetens planerade åtgärder avseende vattenverksamhet. Med vatten-
verksamhet menas 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. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbild: 
Stenfundament till trätub till Malma kvarn vid 
Skrivaremoån. 

   Foto: Annelie Claèsson. 
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Syfte 
 
Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott underlags-
material avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörda fastigheterna, Malma 4:1 
och Stora Åby 1:13, samt längs aktuell del av Skrivaremoån. Detta för att kvalitetssäkra 
pågående och kommande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvalt-
ningsperspektiv. 

 
Metod 
 
Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av tidi-
gare registreringar i fornminnesregistret (FMIS) och en karthistorisk analys. I vissa fall 
har även sökningar i Ortnamnsregistret (SOFI) och Riksarkivet (SVAR) gjorts. Utöver 
detta insamlades i någon mån tips ur arkiv och litteratur. Även de biotopkarteringar som 
tidigare utförts i Skrivaremoån kunde bidra med en del kulturhistorisk information (Saa-
rinen Claesson och Gustafsson 2015 och Gustafsson 2016). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken 
omfattning det inom området för vid Malma kvarn förekom tidigare ej registrerade forn-
lämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna materialet utgjorde 
därefter underlag för en riktad fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering vid Malma kvarn samt längs utvald sträcka av vattendra-
get. Dokumentation av påträffade lämningar har skett i enlighet med Riks- 
antikvarieämbetets anvisning för beskrivning av forn- och kulturlämningar samt  
rådande antikvarisk praxis. Materialet har därefter registrerats i Kulturmiljöregistret ge-
nom Riksantikvarieämbetets digitala registreringsverktyg Fornreg. 
 
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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Befintliga kunskapsunderlag 
 
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 Skrivaremoån dokumenterades Malma kvarn. 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1986. Un-
der fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågpriorite-
rat. Vid Malma kvarn innebär det att inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade 
i direkt anslutning till ån sedan tidigare. 
 

 
    Figur 2. Malma kvarn vid Skrivaremoån år 1978. Foto: Kenneth Eklind. Källa: Kvarninventeringen. 

 
Fornlämningsmiljö 
 
I området kring Malma kvarn finns endast ett fåtal, sedan tidigare, registrerade förhisto-
riska lämningar. Lämningar som exempelvis rösen och stensättningar vittnar dock om 
att människor tidigt vistats i området (Västra Ryd 56:1 och 166:1-2). 
 
Vanligare är det med mer sentida lämningar såsom stenmurar och fossila åkrar med röj-
ningsrösen (Västra Ryd 5:1, 162:1 och 163:1). 
 
Det historiska kartmaterialet visar att uppodlingsgraden ställvis varit högre än idag i om-
rådet. Detta medför att här sannolikt förekommer ett dolt kulturlandskap, främst bestå-
ende av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på topografiskt fördelaktiga lägen. 
Den utbredda skogsbygden i området gör att det sannolikt även finns ett stort antal läm-
ningar kopplade till skogsbruket. 
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Den vattenanknutna kulturmiljön 
 
Västra Ryds socken ligger i södra delen av Ydre kommun på gränsen mellan Jönköpings 
och Östergötlands län. Landskapet består till stor del av skogsbygd. Det aktuella vatten-
draget rinner från sjön Öasjön i söder och mynnar ut i sjön Östra Lägern i norr. Cirka 1,5 
kilometer söder om mynningen i sjön Östra Lägern ligger Malma kvarn (figur 3). 
 

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

 

   
Figur 4. Till vänster utsnitt ur storskifteskartan från år 1805 som visar såg och mjölkvarn till Malma (Rak 
Akt D141-66:2). Till höger utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 som visar en såg och en 
kvarn på platsen. Sågen omnämns även i namnet på backstugan (RAK Akt J122-36-16). 
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Figur 5. Utsnitt ur en karta från år 1890 som visar att såg- och kvarn-
byggnaderna finns kvar på platsen (LMA Akt 05-vry-91). 

 
I Skrivaremoån vid Malma gård har det funnits en såg och en kvarn sedan åtminstone 
början av 1800-talet. Enligt storskifteskartan från år 1805 har här funnits en ”Såg och 
Mjölqvarn till Malma” (LMS Akt D141-66:2). På häradsekonomiska kartan från åren 
1868-77 är en såg och en kvarn fortfarande markerade. Sågen omnämns även i namnet 
på backstugan (RAK Akt J112-36-16). Byggnaderna finns återigen markerade på en karta 
från år 1890 (LMA Akt 05-vry-91). I området finns idag lämningar efter kvarnen och 
sågen i form av stensatta åkanter, 7 respektive 14 meter långa (L2018:1255). 
 
På en karta från år 1806 kan man från öster se en väg ansluta till sågen och kvarnen 
(LMA Akt 05-vry-47). Idag finns antydningar till vägen kvar. I anslutning till vägen på-
träffades vid inventeringstillfället en kvarnsten i två delar. I området finns också läm-
ningar efter en möjlig körramp samt två så kallade axelstenar tillhörande kvarnhjulet. 
 

          
 

          
Figur 6. Den övre bilden till vänster visar utsnitt ur en karta från år 1806 som visar kvarnen, sågen samt 
vägen (LMA Akt 05-vry-47). Fotot till höger visar den halverade kvarnstenen. De nedre bilderna visar två 
axelstenar som påträffades i anslutning till såg- och kvarnlämningarna (L2018:1255). Foto: Annelie 
Claèsson. 
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Till kvarnen och sågen hörde en damm och dammvall. Dammvallen finns kvar idag och 
är cirka 55 meter lång och dämde vatten som sedan reglerades utifrån vattenbehov till 
kvarnen. Dammvallen har två utskov. Ett av utskoven har en bevarad dammlucka i trä. 
Dammspegeln kan fortfarande ses på platsen. 
 

   
Figur7: Bilden till vänster visar den kvarvarande dammluckan i trä. Bilden till höger visar del av damm-
vallen. Foto. Annelie Claèsson. 

 
Till kvarnen och sågen hörde även en bo-
stad, benämnd ”qvarn Stuga” på 1805 års 
storskifteskarta (LMS Akt D141-66:2). Stu-
gan finns kvar och är bostad än idag. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Bilden visar den före detta kvarnstugan som 
idag är bostad. Foto: Annelie Claèsson. 

 

   
Figur 9. Till vänster utsnitt ur storskifteskartan från år 1805 som visar en kvarn till Stora Åby (LMS Akt 
D141-66:2). Till höger utsnitt ur en karta från år 1806 som visar kvarn till Stora Åby samt dammvall (LMA 
Akt 05-vry-47). 
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Strax nedströms sågen och kvarnen till Malma har ytterligare en kvarn legat. På storskif-
teskartan från år 1805 kan man läsa att här legat en ”Hus behofs qvarn till Stora Åby” 
(LMS Akt D141-66:2). På tidigare omnämnd karta från år 1806 är kvarnen placerad mitt 
i åfåran (LMA Akt 05-vry-47). Här är även en mindre dammvall markerad, tillhörande 
kvarnen till Stora Åby. På platsen finns idag lämningar efter en dammvall, cirka 15 meter 
lång, samt två kvarnstenar (L2018:1250). 
 

   
Figur 10: Bilden till vänster visar en av kvarnstenarna vid platsen för kvarnen till Stora Åby. Bilden till 
höger visar rest av dammvallen (L2018:1250). Foto: Annelie Claèsson. 

 
Cirka 50 meter nedströms kvarnen till Stora Åby, invid vägen till Malma gård, ligger läm-
ningarna efter ytterligare en kvarn. Kvarnen kan ses på ekonomiska kartan från år 1948 
(RAK Akt J133-7F1c50). Enligt kvarninventeringen är kvarnen ombyggd år 1895 och he-
ter Malma kvarn. Sannolikt har den gamla kvarnen uppströms ån flyttats till denna plats. 
Den nya kvarnverksamheten upphörde någon gång på 1940-talet (Kvarninventeringen 
1978). 
 

   
Figur 11. Till vänster utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1948 som visar Malma kvarn (RAK Akt J133-
7F1c50). Bilden till höger visar Malma kvarn år 1978. Foto: Kenneth Eklind. Källa: Kvarninventeringen. 

 
Kvarnen bestod av tre våningar med stengrund, träfasad och tegeltak. Kvarnen var vat-
tendriven, men blev med tiden eldriven. Vid inventeringstillfället år 1978 var byggnaden 
i dåligt skick och interiören utriven. Till kvarnen hörde en kvarnbostad och tre uthus 
(ibid). 
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Figur 12. Bilden till vänster visar kvarnbostaden år 1978. Bilden till höger visar uthusen till kvarnbostaden 
år 1978. Foto: Kenneth Eklind. Källa: Kvarninventeringen. 

 
Idag är kvarnen återigen flyttad och uppförd strax sydöst om den gamla. Exteriört liknar 
byggnaden den tidigare kvarnen. Idag används den till förråd. På platsen för den tidigare 
kvarnen finns en 28x5,5 meter stor stengrund (L2018:1249). Från kvarngrunden, mot 
dammvallen i söder, går ett cirka 110 meter långt dike som övergår i parvis ställda sten-
fundament. Diket och stenblocken utgör sannolikt fundament till en trätub som ledde 
vatten från dammvallen till kvarnen. Kvarnbostaden är som tidigare nämnts bostad även 
idag. Av de tre uthusen återstår endast ett. 
 
Runt sjön Sommen finns många skogrika områden. Mot slutet av 1800-talet fanns här 
gott om avverkningsbar skog. Sågverk etablerades och en flottningsepok tog sin början. 
Timret flottades från sjön Östra Lägern vid Forsnäs, längs Bulsjöån, till Visskvarn. En 
del flottades sedan vidare med ångbåt över sjön Sommen (Ahlbäck & Albertsson 2006, 
Klotz 2011 och Svarvar 2013). 
 
Nordöst om Malma kvarn rinner Bulsjöån. Bulsjöån blev så kallad allmän flottled, be-
nämnd Ydre flottled, år 1883. Även Skrivaremoån användes som flottled. Den arrende-
rades och brukades av Boxholms Skogar AB under en tioårsperiod. (Klotz 2011 och Svar-
var 2013). 
 
Flottningen ägde rum under några intensiva veckor på våren när flödena var tillräckligt 
stora efter snösmältningen. Längs åarna fanns passager med fall samt småindustrier 
med dammvallar som krävde flottningsrännor. På vissa platser tappades timret direkt 
genom dammluckan istället för att flottningsrännor byggdes. För att kunna styra timret 
och förhindra att det fastnade vid besvärliga passager lades ledlänsar ut så att timret 
kunde glida förbi utan att fastna. Ledlänsarna togs vanligen upp efter flottningssäsongen. 
På de flesta platser finns idag inga träkonstruktioner efter flottningsrännor kvar. Vanli-
gare är att fundamentstenar och diken förekommer på platser där rännor funnits. Flott-
ningen i Sommen upphörde år 1973. I de närliggande vattendragen upphörde flottningen 
så tidigt som på 1930-talet (ibid). 
 
Utmed den inventerade sträckan av Skrivaremoån, vid Malma kvarn, har inga lämningar 
efter flottningsepoken påträffats. En av biotopkarteringarna som utförts i Skrivaremoån 
anger dock att det utmed flera andra sträckor av vattendraget har rensats, kanaliserats 
och rättats. Syftet var delvis att underlätta för timmerflottning, men vissa av åtgärderna 
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har även utförts för att kunna avvattna intilliggande marker och på så sätt få tillgång till 
mer jordbruksmark (Saarinen Claesson och Gustafsson 2015). 
 

 
Figur 13. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över tre kvarnar, en såg och två dammvallar vid Skri-
varemoån. De lämningar som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen 
är markerade. 
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Kulturhistorisk bedömning 
 
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 för-
dämningar 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, såg-
verk och andra vattenanknutna industrier. I och med bildandet av markavvattningsfö-
retag under 1900-talet utgjorde dammarna ibland ett hinder och många sänktes av el-
ler 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 histo-
riska samband kan tolkas och förstås i landskapet. Vid återställande av vattendrag i syfte 
att värna den biologiska mångfalden måste hänsyn tas till de kulturhistoriska lämning-
arna så att vattendraget även fortsättningsvis kan berätta sin historia. Kulturmiljövärden 
är i många avseenden en resurs som svårligen kan återskapas. Det som förstörs eller för-
vanskas är borta för alltid. 
 
Malma kvarn är en bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om de vatten-
anknutna verksamheter som pågått vid Skrivaremoån och dess historia. Platsen förmed-
lar 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 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 en kvarn och en såg tillhört Malma gård och att ytterligare en kvarn 
tillhört Stora Åby gård vid Skrivaremoån i Västra Ryds socken. Kvarnarna och sågen med 
dess omgivande miljö är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det fun-
nits två kvarnar och en såg sedan åtminstone början av 1800-talet, vilket kan ses på stor-
skifteskartan från år 1805. Enligt kvarninventeringen från år 1978 har det kring år 1895 
uppförts en ny kvarn till Malma. Kvarnen placerades en bit nedströms den gamla och 
försågs med en trätub som ledde vatten från dammvallen i söder till kvarnen i norr. I 
senare tid har byggnaden flyttats och ligger nu strax sydöst om den tidigare kvarnen. 
Platsen har både ett estetiskt, vetenskapligt och pedagogiskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 10 april och 2 oktober år 2018. 
 
Totalt har 3 lämningar registrerats i Fornreg. 
 
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 läm-
ningarna 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 forn-
lämningar 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 utrednings- 
området 
 
I fältet bedömning anges varje lokals antikvariska status. Enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) definieras fornlämningar som varaktigt övergivna lämningar efter männi-
skors 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 sta-
tusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste utredas vidare vid en even-
tuell exploatering bedöms vanligen som möjlig fornlämning. I Östergötland gäller 
detta även bebyggda bytomter. Ingen antikvarisk bedömning (uppgift om) anges 
för de platser som är kända genom historiska kartor, tidigare uppteckningar eller munt-
liga källor men där lämningar inte återfinns eller bedöms kvarligga. 
 

Fornreg-nummer Lämningstyp Bedömning 

 

L2018:1249 Kvarn Övrig kulturhistorisk lämning 

L2018:1250 Dammvall Fornlämning 

L2018:1255 Småindustriområde Fornlämning 
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