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Inledning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheten 
Gnottnehult 2:12 vid Kallån i Ydre kommun. Utredningen föranleddes av Naturvårdsen-
hetens planerade åtgärder avseende vattenverksamhet. Med vattenverksamhet 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 vattenom-
råden klassas som vattenverksamhet. 

 
Arbetet har innefattat kart- och arkivstudier, inventering av utvalda områden i fält samt 
dokumentation. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbild: 
Dammvall till en av kvarnarna vid Kallån. 

   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 berörd fastighet, Gnottnehult 
2:12, samt längs aktuell del av Kallån. Detta för att kvalitetssäkra pågående och kom-
mande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 

 
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 den biotopkartering som 
tidigare utförts i Kallån kunde bidra med en del kulturhistorisk information (Saarinen 
Claesson och Gustafsson 2015). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken 
omfattning det längs aktuell del av Kallån förekom tidigare ej registrerade fornlämningar 
eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna materialet utgjorde därefter un-
derlag för en riktad fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering vid två kvarnar och ett garveri 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 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 
 
Nordväst om platsen för kvarnarna och garveriet ligger Sunds kyrkby-Broby som är ut-
pekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då det utgör ett riksintresse för kul-
turmiljö, [E20]. Sunds kyrka är från 1790-talet. Till kyrkan hör kyrkstallar, tiondebod, skola 

och klockaregård. I anslutning till kyrkan ligger kyrkbyn med skola, tingshus och galgbacke. 

I riksintresset ingår även Oppreda by med oskiftad bykärna och enplans parstugor från 1700-

talets slut samt Eds herrgård från 1700-talet med unik loftgångsbod. I området finns även 

runstenar. 
 
Söder om kvarnarna och garveriet ligger torpmiljön Grindsbo-Sprängsbo som utgör riks-
intresse för kulturmiljö [E95]. Grindsbo-Sprängsbo är en bymiljö med bevarad 1700- och 

1800-tals karaktär. Grindsbo by består av en tät bebyggelse av oskiftad karaktär. Sprängsbo 

by utgörs av två gårdar med byggnader från sent 1800-tal samt ålderdomlig tvillingstuga, 

vilken utgjort mangårdsbyggnad till de två gårdarna före skiftet. I närområdet finns även hag-

marker med hamlade träd. 
 

Flera torp- och bymiljöer i omgivningarna invid kvarnarna och garveriet i Kallån ingår i 

Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Ydre kommun såsom exempelvis K3 Gällerstena, 

K13 Österby och K18 Stubbarp (Natur Kultur 1983). 

 

 
Figur 2. Stenvalvsbro söder om kvarnarna och garveriet i Kallån. Foto: Bo Lundgren och Anders 

Moderatho. 

 
Under åren 1978-79 utfördes en broinventering i Östergötland (Moderatho). Broarna in-
delades i olika klasser utifrån utseende och funktion samt deras representativitet för ty-
pen. 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 strax söder om de två kvarnarna och garveriet i Kallån är klassad som 1B, nämli-
gen stenvalvsbron vid gamla vägen över Kallån (Sund 185:1). Bron är byggd i ett valv av 
kilad sten. Utmed sidorna står stenpelare, fem på vardera sida, som har stöttat ett tidi-
gare räcke. Bron är idag avstängd. Byggnadsåret är okänt, men bron uppfördes troligen 
under 1800-talets sista decennier. Den nya vägen går strax sydväst om den gamla (FMIS 
och Moderatho). 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1986. Un-
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der fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågpriorite-
rat och förutom stenvalvsbron (Sund 185:1) finns inget registrerat i direkt anslutning till 
ån. 

 
Fornlämningsmiljö 
 
I området kring kvarnarna och garveriet är de förhistoriska lämningarna fåtaliga. En 
stensättning och en stenyxa vittnar dock om att människor tidigt vistats i området (Sund 
59:1 och 176:1). 
 
Vanligare är det med mer sentida lämningar, till exempel torp (Sund 42:1, 44:1, 177:1 och 
180:1). I närheten av kvarnarna förekommer även två fossila åkermarker med 35 respek-
tive 70 odlingsrösen (Sund 219:1 och 220:1). Vidare har det vid gården Stora Bräng, en-
ligt muntlig uppgift, gått en väg mellan Svinhult och Sund (Sund 178:1). Vägen kallades 
i folkmun för Kyrkstigen och var en ridväg. Idag är stigen nästintill borta. 
 
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. 

 
Den vattenanknutna kulturmiljön 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör två kvarnar och 
ett garveri vid Kallån. Det berörda området är markerat på kartan. 
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Sunds socken ligger söder om sjön Sommen i sydvästra skogsbygden i Östergötland. 
Landskapet är rikt på sjöar och domineras av skog och berg, med inslag av öppnare land-
skap med åkrar och betesmarker. Det kuperade och vattenrika landskapet med ström-
mande vattendrag var idealiskt för vattendrivna industrier. 
 
Det aktuella vattendraget rinner från sjön Solbergasjön i sydväst till Bulsjöån i norr. 
Cirka 1,5 kilometer söder om mynningen i Bulsjöån vid gården Stora Bräng ligger läm-
ningarna efter två kvarnar och ett garveri (figur 3). 
 

   
Figur 4. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1693 som visar en kvarn vid Kallån tillhörande gården 
Stora Bräng (LMS Akt D20:36). Till höger utsnitt ur en karta från år 1797 som visar två kvarnar vid Kallån 
tillhörande gården Stora Bräng (LMA Akt 05-sun-24). 
 

I Kallån vid Bräng, numera Stora Bräng, har det funnits en kvarn sedan åtminstone slutet 
av 1600-talet (SOFI). Enligt en lantmäteriakt från år 1693 kan man se en kvarn utmed 
Kallån (LMS Akt D20:36). På en karta från år 1797 har ytterligare en kvarn tillkommit 
på platsen (LMA Akt 05-sun-24). Kvarnen ligger norr om den tidigare kvarnen. Kartan 
visar även att det sannolikt funnits ledarmar i vattendraget söder om respektive kvarn. 
 

På en karta från år 1814 är kvarnarna fortfarande markerade vilket kan tyda på att de 
ännu var i bruk (LMS Akt D107-7:3). På häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 
finns endast en kvarn kvar på platsen (RAK Akt J112-36-17). 
 

   
Figur 5. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1814 som visar två kvarnar vid Kallån tillhörande gården 
Stora Bräng (LMS Akt D107-7:3). Till höger utsnitt ur häradsekonomiska kartan som visar att endast en 
kvarn finns kvar på platsen (RAK Akt J112-36-17). 
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På platsen finns idag lämningen efter den södra kvarnen (L2018:1232). Lämningen ut-
görs av en 10x5 meter stor stengrund som till stora delar är övermossad. I grunden finns 
även rester efter ett spismursröse. Av den norra kvarnen återfanns vid inventeringstill-
fället inga synliga konstruktioner ovan mark. Därmed registrerades platsen för den norra 
kvarnen som uppgift om (L2018:1242). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Lämningar efter den södra kvarnen 
(L2018:1232). Foto: Annelie Claèsson. 

 
Till den södra kvarnen hörde en damm och en dammvall. Dammvallen finns kvar idag 
och är cirka 50 meter lång och dämde vatten som sedan reglerades utifrån vattenbehov 
till kvarnen. Dammvallen har två utskov. Luckorna är sedan länge borttagna och i det 
östra utskovet rinner vattnet fritt. Dammspegeln är numera borta, men ett vassrikt om-
råde söder om dammvallen vittnar om den tidigare dammen. 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. De övre bilderna visar den gediget byggda dammvallen 
samt de båda utskoven. Den nedre bilden visar även den dammval-
len. Foto: Annelie Claèsson. 
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Cirka 300 meter nedströms kvarnarna finns lämningen efter ett garveri (L2018:1246). 
Garveriet kan ses på häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (Rak Akt J112-36-17). 
Idag finns en 14x9 meter stor stengrund med ett spismursröse på platsen. 
 

   
Figur 8. Till vänster utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-36-17) som 
visar att det legat ett garveri norr om kvarnen (L2018:1246). Bilden till höger visar stengrunden efter 
garveriet. Foto: Annelie Claèsson. 

 

 
Figur 9. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över de två kvarnarna och garveriet vid Kallån. De läm-
ningar 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. 
 
De två kvarnarna och garveriet vid Kallån tillhörde tidigare gården Stora Bräng och är en 
bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om de vattenanknutna verksam-
heter som pågått vid Kallån och dess historia. Platsen förmedlar kunskap om människors 
livsvillkor under olika tider. Platsen innehar dessutom ett stort upplevelsevärde. En kul-
turmiljö som denna där de yttre iakttagbara strukturerna alltjämt kan förstås och upple-
vas är skyddsvärd. När anläggningarna tagits ur bruk har inte sällan dammar och lik-
nande 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 de berörda kvarnarna och garveriet vid Kallån, tillhörde gården 
Stora Bräng i Sunds socken. Kvarnarna och garveriet med dess omgivande miljö är en 
viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits en kvarn sedan åt-
minstone slutet av 1600-talet, vilket kan ses på en karta från år 1693. En karta från år 
1797 visar att ytterligare en kvarn tillkommit på platsen. Kartan visar även att det funnits 
ledarmar i vattnet söder om respektive kvarn. På häradsekonomiska kartan från åren 
1868-77 är återigen endast en kvarn markerad i området. Kvarnsymbolen antyder dock 
att kvarnverksamheten var igång i slutet av 1800-talet. Häradsekonomiska kartan visar 
även att det legat ett garveri norr om kvarnarna. Platsen har både ett estetiskt, veten-
skapligt och pedagogiskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 20 april och 3 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 

 

L2018:1232 Kvarn Fornlämning 

L2018:1242 Kvarn Uppgift om 

L2018:1246 Industri övrig Övrig kulturhistorisk lämning 
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