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Inledning 

Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning av 
regleringsdammen vid sjön Fläten på fastigheten Dammhult 2:1 i Norrköp 
ings kommun. Utredningen föranleddes av att vattenkraften i Sverige ska förses med 
moderna miljövillkor enligt en nationell plan för omprövning av vattenkraft som 
tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska 
kraftnät. 
 
Med moderna miljövillkor menas åtgärder avseende vattenverksamhet som antingen 
syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten 
eller öka 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. 
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län vill höja kunskapsläget genom upprättande av 
kunskapsunderlag kring vattenanknutna kulturmiljöer som finns i anslutning till 
vattenkraftsanläggningar inför kommande prövningarna i mark- och 
miljödomstolen. 
 
Arbetet har innefattat kart- och arkivstudier, inventering av utvalt område i fält samt 
dokumentation. 
 
 
 
 
Annelie Claèsson 
Antikvarie, inriktning vattenfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: 
Dammluckan vid sjön Fläten i Dammhulteån. 
 Foto: Annelie Claèsson. 
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Syfte 

Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott 
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet, 
Dammhult 2:1 samt längs aktuell del av sjön Fläten och Dammhulteån. Detta för att 
kvalitetssäkra pågående och kommande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och 
vattenförvaltningsperspektiv. 
 

Metod 

Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av 
tidigare registreringar i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök 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 rapporten Restaurering av Kilaån som tidigare utförts i området 
kunde bidra med information (Länsstyrelsen Södermanlands län 2013). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syfte att utröna i 
vilken omfattning det inom platsen för regleringsdammen och dess närområde 
förekom tidigare ej registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar. Det framtagna materialet utgjorde därefter underlag för en riktad 
fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering längs utvald sträcka av sjön och vattendraget. 
Dokumentationen redovisas i denna rapport och består av digitala foton samt 
beskrivning av regleringsdammen. I samband med fältarbetet har för syftet relevanta 
kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk synpunkt. 
 
 

Figur 1. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Kilaåns avrinningsområde. Det lila strecket 

markerar länsgränsen mellan Östergötlands och Södermanlands län. Den röda punkten visar 

regleringsdammen vid sjön Fläten. 
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Befintliga kunskapsunderlag 

Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1947 med en revideringsinventering år 1979. 
Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis 
lågprioriterat. Vid regleringsdammen i sjön Fläten innebär det att inga forn- eller 
kulturhistoriska lämningar finns registrerade i direkt anslutning till området sedan 
tidigare. 
 

Fornlämningsmiljö 

I närområdet kring regleringsdammen vid sjön Fläten finns en, sedan tidigare, 
registrerad fornlämning. Den ligger nordväst om själva regleringsdammen och 
utgörs av lämningarna efter torpet Edet (L2020:8062). 
 
Området kring regleringsdammen vid sjön Fläten fornminnesinventerades första 
gången på 1940-talet. Arbetet var inriktad på att registrera andra typer av lämningar 
än de som var knutna till vattenkraft. På 1980-talet utfördes en 
revideringsinventering i landet. Vid det tillfället inventerades endast delar av länet. 
Sammantaget har det medfört att antalet registrerade lämningar i området är få. Med 
all sannolikhet finns här betydligt fler oupptäckta forn- och kulturlämningar. 
 

Figur 2. Dammluckan i Dammhulteån vid sjön Fläten. Den vänstra bilden visar dammluckan från 

nordöst och den högra bilden visar dammluckan från sydöst. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Under 1990-2000-talet inventerades stora delar av Östergötland inom ramen för det 
arbetsmarknadspolitiska projektet Skog & Historia. Projektet leddes av 
Skogsstyrelsen. Dokumentationen gjordes av anvisad personal. Delar av materialet 
har ännu inte kvalitetsgranskats av arkeologer, men trots detta fungerar materialet 
som ett tipsregister (Klotz 2012). 
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I området har Skog & Historia noterat ett antal kolningsanläggningar bestående av 
lämningar efter kolmilor och kolarkojor. Tillgång på träkol var under lång tid 
väsentligt för både järnframställning och järnhantering. 
 
Historiskt kartmaterial visar att uppodlingsgraden ställvis varit högre än idag i 
området. Detta medför att här sannolikt förekommer ett dolt kulturlandskap, främst 
bestående av förhistoriska boplatser och överodlade gravar på topografiskt 
fördelaktiga lägen. Den utbredda skogsbygden i området gör att det sannolikt även 
finns ett stort antal lämningar kopplade till skogsbruket än vad som redan är känt. 
 

Den vattenanknutna kulturmiljön 

Simonstorps socken ligger i norra delen av Norrköpings kommun på gränsen mellan 
Östergötlands och Södermanlands län. Landskapet består av en kuperad skogsbygd, 
rik på och sjöar och vattendrag. Regleringsdammen vid sjön Fläten ligger i 
Dammhulteån som rinner från sjön Fläten i väster till sjön Vibjörken i öster. Cirka 
170 meter nedströms sjön Flätens utlopp ligger regleringsdammen (figur 3). 
 

Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör 

regleringsdammen i Dammhulteån vid sjön Fläten. Det berörda området är markerat på kartan. 

 
På platsen för regleringsdammen har det enligt en lantmäteriakt från år 1650 funnits 
en ålkista (LMS Akt D92-5:d1:373). Ålkistan finns även på en karta från år 1763, men 
benämns då som ålhus (LMS Akt D92-8:2). Enligt karttexten anges ålhuset vara ett 
frälse fiske i bäcken som anges löpa ur sjön och därifrån följa gärdesgårdshägnaden 
åt 262 alnar fram till själva ålhuset. 
 
Lantmäteriakten från år 1763 visar vidare att väster om ålhuset, där frälse fisket 
började, stått ett så kallat femstenarör. Stenrör är detsamma som gränsstenar. Kartan 
visar också 
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att det direkt öster om ålhuset stod en stor jordfast sten, 81 alnar från ålhuset. Båda 
stenformationerna syftar till att markera fisket och ålhuset. Vid inventeringstillfället 
konstaterades att femstenaröret sannolikt tagits bort i samband med byggnationen 
av dagens väg. Däremot finns den jordfasta stenen öster om platsen för ålhuset kvar. 
Den ligger strax söder om dagens väg, i befintlig fastighetsgräns. Kartmaterialet i 
området är i övrigt bristfälligt. 

Figur 4. Bilden till vänster visar utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1650 (LMS Akt D92-5:d1:373). 

Kartan visar en ålkista i Dammhulteån mellan fastigheten Dammhult och sjön Fläten. Bilden till höger 

visar den jordfasta sten som kan ses som nr 17 på kartan från år 1763 (LMS Akt D92-8:2). Foto: 

Annelie Claèsson. 
 

Figur 5. Utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1763 (LMS Akt D92-8:2). Kartan visar ett ålhus (nr 18), 

ett femstenarör (nr 19) och en stor jordfast sten (nr 17). 
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När regleringsdammen byggdes och sjön Fläten började regleras är oklart. På en 
karta från år 1861 kan man dock se namnet Flätsdamm vid området för dagens 
regleringsdamm (LMA Akt 05-SIM-41). På ekonomiska kartan från 1940-talet kan 
man se ett öppet område strax väster om regleringsdammen. Området benämns 
Flätsdammen (RAK Akt J133-9g4f49). Även idag är namnet Flätsdammen utsatt på 
fastighetskartan. 
 

Figur 6. Bilden till vänster visar utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1861 (LMA Akt 05-SIM-41). På 

kartan står namnet Flätsdamm. Bilden till höger visar utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1947 som 

visar det öppna området som benämns Flätsdammen (RAK Akt J133-9g4f49). 

 

Figur 7. Utdrag ur den digitala fastighetskartan som visar att området fortfarande har namnet 

Flätsdammen, men inte längre utgör någon öppen yta. 
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Själva dammvallen består av en kombinerad vägbro och dammvall. Dammvallen har 
ett utskov i form av en trälucka och är byggd i sten och betong. Vattnet leds fram 
under bron genom en betongkonstruktion med inbyggda rör. Vid 
inventeringstillfället fanns ingen tydlig dammspegel på platsen. Området som 
benämns Flätsdammen är idag beväxt med träd och buskar. Över dammområdet 
ligger flertalet döda träd. 

Figur 8. Bilden till vänster visar dammluckan och Dammhulteån. Till vänster i bild är själva 

dammområdet, idag beväxt med träd och buskar. Bilden till höger visar betongkonstruktionen under 

vägbron med inbyggda rör som leder vattnet från dammluckan och ut i Dammhulteån. Foto: Annelie 

Claèsson. 
 
Sjön Fläten regleras idag av ett markavvattningsföretag samt av Ålberga 
vattenkraftverk. Ålberga vattenkraftverk ligger i Södermanlands län, cirka 2,5 mil 
väster om Nyköping. Kraftverket uppfördes år 1920 (Widmark 2002). Kilaån har 
dock reglerats mycket tidigare då det vid kraftverket funnits både kvarn, såg, hyvleri, 
järnbruk, hammarsmedja och brandstation (Sörmanlands museum). För vidare 
information angående kulturmiljön i Kilaån samt Ålberga vattenkraftverk med 
tillhörande anläggningar hänvisas till den eller de kulturhistoriska utredningar som 
kommer att tas fram i Södermanland. 
 

Figur 9. Ålberga vattenkraftverk år 1947. Källa: Sörmlands museum. 
  



 

11   Sjön Flätens regleringsdamm 

 

Figur 10 Ålberga vattenkraftstation idag. Foto: Annelie Claèsson. 
 
 

Figur 11. Ålberga vattenkraftverk idag. Foto: Annelie Claèsson. 
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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 
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. 
 
En kulturmiljö där de yttre iakttagbara strukturerna alltjämt kan ses 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. 
 
Den kulturhistoriska utredningen visar att regleringsdammen vid sjön Fläten 
sannolikt har tillkommit kring år 1850 för att reglera vattenflödet till intilliggande 
markområden samt till Ålberga bruksmiljö och senare vattenkraftstation. Enligt en 
lantmäteriakt från år 1650 har det funnits en ålkista på platsen för dagens 
regleringsdamm. Ålkistan finns vidare på en karta från år 1763, nu i form av ett ålhus. 
Idag finns inga synliga lämningar kvar av ålkistan eller ålhuset. En av de 
gränsmarkeringar som omnämns i 1763 års lantmäteriakt återfanns vid 
inventeringstillfället. Då den står i befintlig fastighetsgräns utgör den ingen forn- 
eller kulturlämning. Regleringsdammen har därmed inte något högre 
kulturhistoriskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 15 december år 2020. 
 
Inga forn- eller kulturlämningar har påträffats i samband med inventeringen. 
 
Om fornlämningar trots allt skulle påträffas i samband med eventuella ingrepp i 
området måste arbetet omedelbart stoppas och anmälan göras till Länsstyrelsen. 
 
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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