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Inledning 

Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning längs nedre 
delen av Svintunaån från Svinsjön till Bråviken i Norrköpings kommun. I 
utredningen ingår även regleringsdammarna vid Lilla Älgsjön samt Böksjön. 
Utredningen föranleddes av Norrköpings kommuns planerade åtgärder avseende 
vattenverksamhet. 
 
Med vattenverksamhet menas åtgärder 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: 
Svintuna kvarn. 
 Foto: Annelie Claèsson. 
  



 
 

5  |  Svintuna kvarn och såg vid Svintunaån 

Syfte 

Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott 
underlagsmaterial avseende kulturmiljöer och fornlämningar längs aktuell del av den 
cirka 1,1 kilometer långa Svintunaån från sjön Svinsjön i norr till Bråviken i söder 
samt vid regleringsdammarna vid Lilla Älgsjön och Böksjön. 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 (ISOF) och 
Riksarkivet (SVAR) gjorts. Utöver detta insamlades i någon mån tips ur arkiv och 
litteratur. Även samrådsunderlag innefattande åtgärder vid Svintuna kvarn, 
regleringsdammarna vid Lilla Älgsjön och Böksjön kunde bidra med viss 
kulturhistorisk information (Fiskevårdsteknik AB 2020 och 2021). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syfte att utröna i 
vilken omfattning det utmed Svintunaån 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 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 Kulturmiljöregistret 
genom Riksantikvarieämbetets digitala registreringsverktyg Fornreg. Revidering av 
tidigare registrerade lämningar har utförts där detta ansetts vara nödvändigt. 
 
Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivning av kulturmiljöerna. I 
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur 
antikvarisk synpunkt. 
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 Befintliga kunskapsunderlag 

Sydöst om utredningsområdet ligger Fagervik – Marmorbruket [E55] som är ett 
riksintresse för kulturmiljö. Området utgör en fornlämningsmiljö från yngre 
stenålder samt en tidig industrimiljö med marmorbruk av medeltida ursprung med 
bebyggelse från perioden 1700- till 1900-talen. Här finns industrilämningar i form 
av stenbrott, varphögar, magasin och bostadsbebyggelse. I området går delar av 
Nunnebanan, en tidigare järnväg från slutet av 1800-talet. 
 
Öster om [E55] ligger riksintresset Krokek [E54] som utgör en medeltida kloster- och 
kyrkomiljö. Platsen med kyrka, kloster och gästgiveribebyggelse var en anhalt för 
Eriksgatan vid landskapsgränsen och utgör en betydelsefull kommunikationsmiljö 
vid en äldre vägsträckning med förhistorisk kontinuitet. 
 
I direkt anslutning till [E54] är riksintresset Gamla vägen till Vreta – Krokek [D58]. 
Vägen är kontinuerligt brukad och utgör en ursprunglig vägsträckning för den 
medeltida huvudväg som binder samman Svealand och Götaland. Vägen leder genom 
Kolmårdsskogen till Krokeks klostermiljö vid länsgränsen. Sträckningen uppvisar ett 
stort antal väghistoriska komponenter från olika tider såsom vägbankar, broar, 
milstolpar och vägkrogar. 
 
Ungefär samma utbredning som [E55] har K133 Bodaviken - Fagervik i 
Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Norrköpings kommun (Natur Kultur 
1983). Vid Fagervik ligger en stenåldersboplats samt ett stort antal gravar och 
gravfält från äldre och yngre järnåldern. I området finns även husgrunder från 600-
tal till medeltid. Här ligger Marmorbruket, se ovan. 
 
K134 Svintuna är en vattenkvarn av överfallstyp med ekonomibyggnader, en mindre 
såg samt fördämningsanläggningar. Kvarnen ligger i Svintunaåns djupa ravin i 
Kolmårdsbranten och har medeltida anor (ibid). 
 
Norr om Svintuna kvarn ligger K135 Krokeks kyrka. Kyrkan uppfördes år 1895-96 i 
nygotisk stil. Den gamla kyrkan låg cirka 6 kilometer norr om nuvarande kyrka. Intill 
kyrkan finns kyrkskolan byggd år 1918 i tidstypisk stil med ljust pustade fasader 
(ibid). 
 
Nordväst om Krokeks kyrka ligger K136 Uttersbergs kastal. Kastalen är ett medeltida 
befästningstorn beläget på Kolmårdsbranten i anslutning till Eriksgatan. Av tornet 
återstår idag endast ruiner (ibid). 
 
Nästan samma utbredning som [E54] har K138 Krokeks gästgivare gård och 
kyrkoruin. Krokeks kloster- och kyrkoruiner med ödekyrkogård ligger vid 
länsgränsen utmed en äldre vägsträckning. Området utgör det före detta 
sockencentrat. Gästgiveriet, kallad Långa längan, är en rest av Krokeks gästgivare 
gård. Nuvarande gård har en faluröd, panelad mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 
1800-talet samt tillhörande ekonomibyggnader från omkring år 1925 (ibid). 
 
Under år 1978 utfördes en kvarninventering i Östergötlands län, vilken innefattade 
arkivstudier och okulära besiktningar. Originalhandlingarna finns på Östergötlands 
museum. Invid Svintunaån dokumenterades Svintuna kvarn och såg 
(Kvarninventeringen 1978). 
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Figur 2. Svintuna kvarn vid Svintunaån år 1978. Foto: Bertil Nordfeldt. 
Källa: Kvarninventeringen. 

 
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. I direkt anslutning till det aktuella vattendraget finns sedan tidigare 
Svintuna kvarn- och sågområde (L2012:6172) samt en fyndplats för ett flintavslag 
nordväst om Böksjön (L2019:5693) registrerade i Riksantikvarieämbetets 
Kulturmiljöregister Fornsök. 
 

Fornlämningsmiljö 

Området kring Svintunaån utgörs av ett förhistoriskt kulturlandskap innehållande 
betydande fornlämningsmiljöer. De ovan mark synliga förhistoriska 
fornlämningarna återfinns i tämligen stort antal på de ej uppodlade markerna. 
Främst utgörs de av boplatser från stenåldern samt gravar och gravfält från brons- 
och järnåldern (L2008:7790, L2008:7857, L2009:8212, L2011:284, L2011:809, 
L2012:6459 och L2012:7211). Den närmast registrerade fornlämningen vid Svintuna 
kvarn och såg är en stenåldersboplats som ligger cirka 150 meter nordöst om kvarnen 
(L2012:7012). Vidare ligger en av landets mest kända stenåldersboplatser, Fagervik, 
strax väster om Svintuna kvarn (L2012:7296). Flera fynd av stenåldersyxor vittnar 
också om att människor vistats tidigt i området (L2012:6241, L2012:6746 och 
L2012:7286). Vid Uttersberg finns även lämningen efter en kastal (L2012:7154), ett 
medeltida försvarstorn i sten. 
 
Det historiska kartmaterialet visar att uppodlingsgraden ställvis varit högre än idag i 
området kring Svintuna kvarn och såg samt Lilla Älgsjön och Böksjön. Detta innebär 
att det sannolikt även förekommer ett dolt kulturlandskap, främst bestående av 
förhistoriska boplatser och överodlade gravar på topografiskt fördelaktiga lägen. Den 
utbredda skogsbygden i områdena gör att det sannolikt även finns ett stort antal 
lämningar kopplade till skogsbruket. 
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Historisk miljö 

I norra delen av Krokeks socken, vid länsgränsen mellan Östergötland och 
Södermanland, låg Krokeks tidigare sockencentrum. Här finns lämningar efter 
Krokeks kloster och kyrka. Klostret tillhörde Franciskanerorden och omnämns första 
gången i början av 1400-talet. Klostret fungerade som härbärge för resande. 
Munkarna drev även en koppargruva belägen sydöst om klostret vid Viksjön samt ett 
vattenverk, troligen en sågkvarn, nordväst om klostret i norra delen av sjön 
Gullvagnen. Lämningar efter hålldammar till verksamheten vid sjön Gullvagnen, 
också kallade Munkdammarna, kan fortfarande ses i sjökanten. Även Svintuna kvarn 
låg under Krokeks kloster. Vid Svintuna kvarn malde munkarna sitt spannmål och 
fick inkomster genom att mala säd åt bönderna i trakten. Enligt skriftliga källor 
ödelades klostret år 1545 (Länsstyrelsen Östergötland 2001). 
 
Efter att klostret ödelades uppfördes ett mindre träkapell på platsen. År 1594 rev 
Johan III änka, Gunilla Bielke, kapellet och uppförde en åttkantig kyrka i trä med hög 
spira. Kyrkan kallades Gunillakyrkan. År 1747 revs kyrkan som då var fallfärdig. På 
platsen uppfördes en ny kyrka i sten. Kyrkan fick namnet Kung Fredriks kyrka. Inför 
en högmässa år 1889 brann Kung Fredriks kyrka ner. Ruinen och ödekyrkogården 
som finns på platsen idag är lämningar efter Kung Fredriks kyrka. Åren 1895-96 
byggdes en ny kyrka. Kyrkan uppfördes i Sandviken, nära Bråviken (ibid). 
 

Figur 3. Gunillakyrkan avbildad av Eric Dahlberg år 1675. Källa: Suecia antiqua et hodierna. 

 
Intill Krokeks kloster låg Krokeks gästgivargård, ett av den östgötska landsbygdens 
största gästgiverier. Gästgivargården omnämns första gången år 1649 och övertog 
under 1640-talet klostrets funktion som härbärge. Gästgivargården ödelades år 1719 
av ryssarna. Dagens gästgivargård utgörs av en mangårdsbyggnad från mitten av 
1800-talet samt den så kallade Långa längan. Långa längan är den östra längan och 
den enda bevarade delen av den ursprungliga gästgivargården. Till gården finns 
också ekonomibyggnader och övrig bebyggelse såsom ett ålderdomshem från år 1874 
och ett torp, sannolikt från 1700-talet. Krokeks gästgiveri lade ner så sent som år 
1933. (ibid). 
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Figur 4. Långa längan år 1979. Foto: H. Wigertz. Källa: Östergötlands museum. 
 
Krokeks gamla sockencentrum låg invid en äldre färdled och utgjorde en rast- och 
samlingsplats för resande. Under medeltiden var vägen sannolikt en del av kungens 
Eriksgata. Eriksgata gjorde nyvalda svenska kungar för att visa sin makt i de 
viktigaste landskapen i Sverige. På 1640-talet byggdes Stora Kolmårdsvägen, också 
benämnd Gamla Stockholmsvägen, i området. Vid Krokbäcken, där vägen passerar 
länsgränsen, står två gränsstenar från år 1684 uppförda (ibid). 
 

Figur 5. En av gränsstenarna vid länsgränsen mot Södermanland år 1927. 

Källa: Östergötlands museum. 

 
På 1890-talet startades Bråvikens ångbåtsbolag. Båtarna Kolmården och Bråviken 
trafikerade Bråviken och gick mellan flera platser på norra Bråviksstranden samt till 
Norrköping och Vikbolandet (Länsstyrelsen Östergötland 2001 och Norrköpings 
kommun 2019). 
 
I början av 1900-talet drabbades Kolmårdens skogar av angrepp från Nunnefjärilen. 
Stora mängder träd avverkades. I samband med detta byggdes järnvägen mellan 
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Stavsjö och Virå. Järnvägen var 18 kilometer lång och fick namnet Nunnebanan. 
Nunnebanan var i trafik mellan åren 1901 och 1939. Idag utgör den en cykel- och 
vandringsled (ibid). 
 
År 1915 öppnade Södra stambanan en sträcka mellan Norrköping och Nyköping. I 
Krokek uppfördes en station, vilket medförde att Krokek utvecklades till ett 
stationssamhälle. Då stambanan var klar minskade resandet på den gamla vägen. 
Även ångbåtstrafiken blev utkonkurrerad av järnvägen (ibid). 
 
Det gamla sockencentrats betydelse upphörde i och med att den nya kyrkan byggdes 
i Sandviken samt att Södra stambanan med station anlades i Krokek. Nu växte istället 
ett nytt sockencentrum fram (ibid). 
 
Längs landsvägen söder om Böksjön växte ytterligare ett samhälle fram. Strömsfors 
är ett mindre samhälle som har sin grund i industrin med Svintunabäcken som 
kraftkälla Den äldre landsvägssträckningen, Gamla Krokeksvägen, mellan 
Norrköping och Stockholm passerar fortfarande genom Strömsfors och används än 
idag (ibid). 
 
Öster om Krokek ligger Marmorbruket. Här finns en fornlämningsmiljö från yngre 
stenålder samt Marmorbruket som är en tidig industrimiljö med medeltida ursprung. 
Stenåldersboplatsen består av en delvis undersökt gropkeramisk boplats med stort 
vetenskapligt och forskningshistoriskt intresse. Resultaten har lagt grunden till 
fasindelningen av den gropkeramiska kulturen. Från Marmorbrukets tid finns flera 
stenbrott och varphögar. Här finns också bevarad bebyggelse såsom industrilokaler, 
bostäder och magasin. Lämningarna och bebyggelsen härrör från 1600- till 1900-
talen. Genom området går den nedlagda järnvägen Nunnebanan. Marmorbruket lade 
ner sin verksamhet år 1978 och är idag ett museum (ibid). 
 

Figur 6. Marmorbruket år 2001. Källa: Länsstyrelsen Östergötland. 
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Den vattenanknutna kulturmiljön 

Krokeks socken ligger i norra delen av Norrköpings kommun och nordöstra delen av 
Östergötlands län, på den cirka 50 meter höga Kolmårdsbrantens sydsluttning ner 
mot Bråviken. Socknen gränsar till Södermanlands län i norr. Landskapet är kraftigt 
kuperat och domineras av skog och berg. Odlingslandskapet med åkrar och 
betesmarker förkommer främst kring orterna Krokek och Strömsfors, i dalgångarna 
utmed Svintunaån samt sjöarna Böksjön och Svinsjön. Det kuperade och till stor del 
vattenrika landskapet med strömmande vattendrag var idealiskt för vattendrivna 
industrier. Det aktuella vattendraget rinner från Lilla Älgsjön i nordväst, via sjöarna 
Åksjön, Böksjön och Svinsjön till Bråviken i sydöst. 
 

Småindustrier 

Nedan följer en beskrivning över de lämningar och lokaler som påträffats och 
besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen. För lägesangivelser på 
samtliga nämnda lokaler i anslutning till ån hänvisas till kartorna i figurerna 22 och 
23. 
 
Längs det aktuella vattendraget har över tid ett antal småindustrier med direkt 
anknytning till vatten funnits. Av en del återstår endast lämningar medan andra står 
kvar än i dag. I några fall finns endast kartuppgifter om att en verksamhet pågått på 
platsen. Några småindustrier har krävt tillgång till vatten medan andra drivits av 
vattenkraft. Till de senare hör till exempel Svintuna kvarn och såg. 
 
 

Figur 7. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Svintunaån 

från Lilla Älgsjön i nordväst till Bråviken i sydöst. De berörda områdena är markerade på kartan. 
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Lilla Älgsjöns regleringsdamm 

Cirka 8 kilometer nordväst om Svintuna kvarn och såg ligger Lilla Älgsjöns 
regleringsdamm. Dammen ligger vid sjöns utlopp och rinner ut i Svintunaån. När den 
första regleringsdammen anlades är oklart, men i en vattendom från år 1968 anges 
att dammen i äldre tider nyttjats i samband med reglering av vattenföring i 
Krokeksån (Svintunaån). Vattenregleringen nyttjades bland annat av Svintuna kvarn 
i samband med driften av kvarnen. Domen anger vidare att Svintuna kvarn kring år 
1970 endast nyttjades sporadiskt. Vid tiden för domen var dammbyggnaden till 
Svintuna kvarn i dåligt skick (Klotz 2012, Vattendom 1968 och 1973). 
 
År 1968 ville dåvarande Kolmårdens kommun se över regleringen av Lilla Älgsjön för 
att tillgodose vattenbehovet till Kolmårdens växande tätort. I samband med domen 
planerades en ombyggnation av regleringsdammen samt anläggandet av en 
spärrdamm. År 1979 byggdes den nuvarande regleringsdammen (ibid). Idag har 
regleringen vid Lilla Älgsjön inget samband med vattentillförseln och driften av 
Svintuna kvarn och såg. 
 

Figur 8. Bilden till vänster visar den långsträckta jord- och grusvallen i södra delen av Lilla Älgsjön. 

Bilden till höger visar regleringsdammen, placerad ungefär i mitten av vallen. Foto: Annelie 

Claèsson. 

Böksjöns regleringsdamm 

Cirka 3 kilometer sydöst om Lilla Älgsjöns regleringsdamm ligger Böksjöns 
regleringsdamm. När dammen anlades är oklart, men på en karta från år 1706 (LMS 
Akt D52-34:1) kan man se en kvarn med kvarnstuga på platsen (L2022:3841). Vidare 
kan man på en karta från år 1795 (LMS Akt D52-34:6) se en sågkvarn på platsen. 
Även ekonomiska kartan från år 1947 (Rak-id J133-9g1g49) visar en såg på platsen. 
Ekonomiska kartan visar även en smalspårig järnväg samt ytterligare en såg i 
området. 
 
I vattendomen från år 1968 omnämns en regleringsdamm cirka 600 meter 
nedströms Böksjöns utlopp. Dammbyggnaden, försedd med ett tubintag och ett 
flodutskov, ledde vatten via en trätub till Strömsfors såg, strax nedströms 
dammvallen. Idag finns dammanordningen kvar. Sågverksamheten har upphört, 
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men sågbyggnaden ligger kvar på västra sidan av åfåran (Vattendom 1968 och 1973). 
Idag inrymmer byggnaden en mindre industriverksamhet. 
 

Figur 9. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1706 (LMS Akt D52-34:1) som visar kvarn och 

kvarnstuga strax nedströms Böksjön. Till höger utsnitt ur en karta från år 1795 (LMS Akt D52-34:6) 

som visar en sågkvarn på samma plats. 
 

Figur 10. Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1947 (Rak-id J133-9g1g49) som visar Strömsfors såg. 
 

Figur 11. Bilden till vänster visar Böksjöns regleringsdamm med tubintag och flodutskov. Bilden till 

höger visar Strömsfors tidigare såg. Foto: Annelie Claèsson. 
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Svintuna kvarn och såg 

Svintuna kvarn och såg ligger invid Svintunaån, cirka 200 meter uppströms 
Bråviken. Svintuna kvarn omnämns redan på 1300-talet, men är sannolikt äldre och 
kan ha legat under Svintuna kungsgård. År 1399 ägs kvarnen av drottning Margareta. 
På 1400-talet hör den till Krokeks kloster och franciskanermunkarna för att under 
1500-talet tillfalla Gustav Vasa och kronan. Kvarnen fanns i Kronans ägo fram till år 
1722 då den såldes till Stavsjö Bruk (Hellerström 1977, Klotz 2012, Nordén 1933 och 
SVAR). 
 
Svintuna kungsgård omnämns bland annat i medeltida skrifter och ska ha legat i 
södra delen av Krokeks socken. Var gården låg är oklart, men i början av 1930-talet 
genomförde Arthur Nordén en undersökning på båda sidor om dalgången ned mot 
Bodaviken. Viken ligger öster om Svintuna kvarn och såg. Vid undersökningen 
framkom åtta medeltida husgrunder samt flera intilliggande gravfält med 
sammanlagt ett fyrtiotal gravar från yngre järnålder (L2009:7038, L2011:284, 
L2011:809, L2012:6458, L2012:6459 och L2012:7082). Vid undersökningen 
påträffades även ett mindre guldbleck med bilden av en man och en kvinna som 
omfamnar varandra. Flera forskare menar att husgrunderna utgör lämningar efter 
den i Östgötalagen omnämnda Svintuna kungsgård (Helander 2014, Länsstyrelsen 
Östergötland 2001 och Ohlsén och Ternström 2006). 
 
På platsen för Svintuna kvarn och såg kan man på en karta från år 1695 (LMS Akt 
D52-54:1) se en kvarn och en sågkvarn. Kvarnen ligger på östra och sågkvarnen på 
västra sidan av åfåran. På en karta från år 1795 är endast Svintuna kvarn markerad 
på platsen (LMS Akt D52-34:6). 
 

Figur 12. Till vänster utsnitt ur en karta från år 1695 (LMS Akt D52-54:1) som visar en kvarn och en 

sågkvarn på vardera sida om Svintunaån på platsen för dagens Svintuna kvarn och såg. Till höger 

utsnitt ur en karta från år 1795 (LMS Akt D52-34:6) som visar Svintuna kvarn. 

 
När dagens kvarn byggdes är oklart, men sannolikt är den uppförd under senare 
hälften av 1800-talet. Kvarnen är byggd i tre våningar med fasad av faluröd 
locklistpanel, svarta fönsterluckor med vita foder, vita knutar samt svart korrugerat 
plåttak. Den tredje våningen byggdes på under 1900-talets början. Sågen ligger i 
anslutning till kvarnens södra del. En bod samt tre förrådsbyggnader ligger i 
områdets norra och nordöstra del (Kvarninventeringen 1978). Till kvarnen hör också 
två regleringsdammar. 
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Figur 13. Utsnitt ur en karta från år 1891 (LMA Akt 05-kro-96) som visar Svintuna kvarn med 

tillhörande ekonomibyggnader samt den övre respektive nedre dammen. 
 

Figur 14. Svintuna kvarn med tillhörande ekonomibyggnader vid Svintunaån år 1978. 

Foto: Bertil Nordfeldt. Källa: Kvarninventeringen. 

 
I början av 1900-talet ägdes Svintuna kvarn av Carl Johan Stenqvist. År 1912 
arrenderade han ut kvarnen till Johan Adolf Zetterberg som köpte Svintuna kvarn år 
1931. Åtta år senare ärvde sonen Harald Zetterberg kvarnen och drev den fram till 
nedläggningen år 1968. Kvarnen drevs med vattenkraft ända fram till nedläggningen. 
Samma år köpte Kolmårdens kommun kvarnen för att få dämningsrätter till sjöarna 
Svinsjön och Lilla Älgsjön. Genom kommunsammanslagningen år 1971 överfördes 
äganderätten till Norrköping kommun. Kvarnen renoverades mellan åren 1975-76. 
Vid Kvarninventeringen år 1978 var den nyrenoverad med intakt interiör och drevs 
med ett så kallat överfallshjul av större dimension. Kvarnen användes som 
friluftsmuseum och sköts av Lions Club Kolmården som museum än idag. Några 
dagar om året visas kvarnverksamheten. När kvarnen är i drift leds vattnet via en 
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träränna på sidan av kvarnen till kvarnhjulet (Hellerström 1977, Klotz 2012, 
Kvarninventeringen 1978, Nordén 1933 och SVAR). 
 
Vid Svintuna kvarn var det främst de stora skördarna från Vikbolandet som maldes. 
Vikbolandets vattendrag gav inte tillräcklig med drivkraft för att etablera egna 
kvarnar, vilket ledde till att säden skeppades över Bråviken till Svintuna samt övriga 
kvarnar utmed Kolmårdsbranten (ibid). 
 

Figur 15. Bilden till vänster visar Svintuna kvarn. Bilden till höger visar kvarnrännan i trä som leder 

vatten till kvarnhjulet. Foto: Annelie Claèsson. 

 

Figur 16. Bilden till vänster visar Svintuna kvarn med kvarnrännan i trä. Bilden till höger visar en 

äldre kvarnsten. Foto: Annelie Claèsson. 

 

Figur 17. Båda bilderna visar ekonomibyggnader tillhörande Svintuna kvarn och såg. 

Foto: Annelie Claèsson. 

 
Idag består området av kvarnen, sågen och de ovan nämnda ekonomibyggnaderna, 
vilka är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning i Riksantikvarieämbetets 
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Kulturmiljöregister Fornsök (L2012:6172). Kvarnen är välbevarad med intakt 
interiör, vattenhjul, kvarnränna och två dammar. 
 

Figur 18. Båda bilderna visar Svintuna såg. Foto: Annelie Claèsson. 

 
År 2013 gjordes, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, en dokumentation av en 
tidigare okänd kvarnränna i Svintuna kvarn. Kvarnrännan var cirka 14,5 meter lång, 
2,5 meter bred och 1,45 meter djup och framkom i samband med en renovering av 
golvet i kvarnens bottenvåning. Kvarnrännan löpte parallellt med den befintliga 
rännan och antas utgöra en äldre kvarnränna. Rännan var till stora delar uppbyggd 
av Kolmårdsmarmor, vissa med borrhål, samt stenar (Carlsson 2013). 
 
Enstaka äldre föremål tillverkade i Kolmårdsmarmor förekommer, men det är först 
på 1600-talet som den börjar brytas i större omfattning. På grund av att 
marmorbrytningen blev vanligare under 1600-talet samt förekomsten av borrhål 
daterades rännan till sent 1600-tal. Öster om kvarnrännan påträffades även rester 
efter en syllstensrad från en äldre kvarnbyggnad, möjligen samtida med 
kvarnrännan. Syllstensraden visar att kvarnen tidigare kan ha haft en annan 
utformning än idag (ibid). 
 
Vid Svintuna kvarn går Kvarnvägen som övergår i en vandringsled vid nedre delen av 
Svintunaån. Vid regleringsdammarna som också utgör gångbroar kan man ta sig över 
vattendraget. Vägen ska under medeltiden ha använts av franciskanermunkarna i 
Krokeks kloster när de skulle till Svintuna kvarn och Bråviken. Vägen är sannolikt 
äldre och kan även ha använts vid kungens Eriksgata (Kulturarv Östergötland och 
Ohlsén och Ternström 2006). 
 
Vid Svintuna kvarn och såg finns idag inga tydliga lämningar efter tidigare 
verksamheter. Vid inventeringstillfället påträffades dock en stenkonstruktion med 
oklar funktion. Konstruktionen förekommer mittemot kvarnen, på åns västra sida 
och har lagts till lämningsnumret för Svintuna kvarn (L2012:6172). Även information 
om den vid år 2013 påträffade kvarnrännan samt syllstensraden efter en möjlig äldre 
kvarnbyggnad har lagts till beskrivningen. Därmed har lämningsnummer 
L2012:6172 reviderats i samband med denna utredning. 
 
Svintuna kvarn har tidigare tillhört riksintresseområde 97, grupp 1A 
(Kvarninventeringen 1978). Under år 2019 tilldelades Svintuna kvarn 70 000 kronor 
av Riksantikvarieämbetet för inköp av nya kvarnstenar. 
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Svintuna övre och nedre regleringsdammar samt kvarnbryggan 

Till Svintuna kvarn och såg hör två regleringsdammar, Svintuna övre och Svintuna 
nedre. Cirka 150 meter norr om Svintuna kvarn ligger den övre dammen. Dammen 
reglerar vattenståndet i Svinsjön. Här finns en fiskväg i trä. Den nedre dammen ligger 
cirka 50 meter nedströms den övre, i anslutning till Svintuna kvarn och såg. Dammen 
används för att avleda vatten från Svintunaån via en träränna till Svintuna kvarn. 
Uppströms dammvallen finns en mindre dammspegel. I respektive dammvall finns 
en dammlucka i trä. 

Figur 19. Bilden till vänster visar Svintuna övre damm med en fiskväg i trä. Bilden till höger visar 

samma damm med en gångbro i trä. Foto: Annelie Claèsson. 

Figur 20. Bilden till vänster visar Svintuna nedre damm med dammlucka och gångbro i trä. Bilden 

till höger visar samma damm. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Söder om Svintuna kvarn och såg, vid Bråviken, finns en brygga kallad kvarnbryggan. 
Bryggan tillhörde Svintuna kvarn och såg. Sannolikt var det hit båtarna kom med säd 
som sedan maldes i kvarnen. 

Figur 21. Bilden visar kvarnbryggan nedströms Svintuna kvarn och såg, vid Bråvikens strand. 
Foto: Annelie Claèsson. 
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Figur 22. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Svintunaån vid Strömsfors. De lämningar och 

lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen utmed denna 

sträcka är markerade. 

 

Figur 23. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Svintunaån vid Svintuna kvarn och såg. De 

lämningar och lokaler som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen 

utmed denna sträcka är markerade. 
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Broar 

Strax nedströms Böksjöns regleringsdamm, invid Strömsfors gamla såg, finns en 
stenvalvsbro (L2012:6697). Byggnadsåret är okänt, men på en karta från år 1695 kan 
man se att det finns en bro på platsen och att vägen över bron har samma sträckning 
som idag (LMA Akt 05-kro-8). Det skulle kunna tyda på att den första bron på platsen 
uppfördes i slutet av 1600-talet eller tidigare. 
 
Dagens valvbro är uppförd i senare tid, i ålderdomlig teknik, och består av kallmurad 
granit i ett spann med kilat valv. På vardera sida om den idag asfalterade vägen finns 
gardister av sten. På södra sidan är de förbundna med ett grönmålat äldre järnräcke. 
I senare tid har ett räcke av aluminium uppförts. 
 
Vägen, som har namnet Gamla Krokeksvägen, har tidigare utgjort en del av den äldre 
vägsträckningen mellan Norrköping, Stavsjö och Stockholm. Den aktuella vägen 
trafikeras än idag. Bron har reviderats i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister 
Fornsök i och med den kulturhistoriska utredningen. 
 

Figur 24. Till vänster utdrag ur den digitala fastighetskartan som visar platsen för stenvalvsbron. Till 

höger utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1695 (LMA Akt 05-kro-8) som visar att det finns en bro på 

platsen och att vägen över bron har samma sträckning som idag. 

Figur 25. Stenvalvsbron över Svintunaån vid Strömsfors gamla såg. Bron är byggd i ett spann med 

kilat valv. 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 till 
synes 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. 
 
I denna rapport har presenterats ett antal kulturmiljöer och lämningar med direkt 
anknytning till Svintunaån från Lilla Älgsjön i nordväst, via sjöarna Åksjön, Böksjön 
och Svinsjön till Bråviken i sydöst. Sett ur kulturmiljösynpunkt är två områden 
belägna i och intill vattendraget särskilt känsliga för åtgärder avseende 
vattenförvaltning. Dessa är kulturmiljön vid Böksjön och Strömsfors såg samt 
kulturmiljön vid Svintuna kvarn och såg (se översiktskartan i figur 7 samt kartorna i 
figurerna 22 och 23). 
 
De två utpekade och särskilt bevarandevärda kulturmiljöerna är av olika karaktär och 
kan berätta något om traktens historia. Var och en kan förmedla kunskaper om 
människors livsvillkor under olika tider. Svintuna kvarn och såg med intilliggande 
ekonomibyggnader och tillhörande regleringsdammar innehar dessutom ett stort 
upplevelsevärde. 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. 
 
Den nuvarande regleringsdammen vid Lilla Älgsjöns utlopp anlades år 1979. När den 
första dammen anlades är oklart. Den tidigare dammen nyttjades för vattenreglering 
av Svintuna kvarn. Då regleringsdammen är ombyggd i senare tid och idag saknar 
samband med Svintuna kvarn och såg har den ett lågt kulturhistoriskt värde. 
 
Regleringsdammen vid Böksjön omnämns i en vattendom från 1960-talet. Via en 
trätub leddes vatten till Strömsfors såg. När den första dammen anlades är oklart. 
Strax nedströms dammen har det dock legat en kvarn sedan åtminstone början av 
1700-talet. I slutet av 1700-talet kan en sågkvarn ses på platsen. Även ekonomiska 
kartan från 1940-talet visar en såg på platsen. Idag har sågverksamheten upphört, 
men både den gamla sågbyggnaden och regleringsdammen finns kvar. 
 
Nedströms Böksjöns regleringsdamm, vid Strömsfors såg, finns en stenvalvsbro. 
Byggnadsåret är okänt. Här har dock funnits en bro sedan slutet av 1600-talet. Över 
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bron går en äldre väg som tidigare utgjorde vägen mellan Norrköping och Stockholm. 
Vägen utgör idag en mindre trafikerad väg. 
 
Platsen vid Strömsfors såg har kulturhistoriskt värde då den gamla sågbyggnaden 
med regleringsdamm tydligt vittnar om att det funnits vattendrivna verksamheter på 
platsen sedan åtminstone början av 1700-talet. Den intilliggande stenvalvsbron är 
uppförd i senare tid. På en karta från slutet av 1600-talet syns en bro på platsen, vilket 
kan tyda på att den första bron uppfördes i slutet av 1600-talet eller tidigare. 
 
Vid eventuell avsänkning av sjöarna Lilla Älgsjön, Åksjön, Böksjön och Svinsjön finns 
risk för att potentiella stenåldersboplatser kan framkomma på strandkanterna av 
sjöarna. Detta bör tas med i beaktandet av åtgärder. 
 
Svintuna kvarn omnämns redan på 1300-talet, men är sannolikt äldre. Enligt flera 
lantmäteriakter har det funnits kvarn och sågkvarn på platsen sedan åtminstone 
slutet av 1600-talet. Dagens kvarn är troligen uppförd under senare hälften av 1800-
talet och byggd i tre våningar. Till kvarnen hör en såg, ett antal ekonomibyggnader 
samt två regleringsdammar. 
 
Kvarnen har genom åren haft många olika ägare. Verksamheten drevs fram till år 
1968 då den lades ner. I mitten av 1970-talet renoverades kvarnen. Idag ägs den av 
Norrköpings kommun och drivs som museum av Lions Club Kolmården. Kvarnens 
interiör är intakt och drivs av ett överfallshjul där vattnet leds från den nedre 
regleringsdammen via en träränna vid sidan av kvarnen till kvarnhjulet. Vid Svintuna 
går också Kvarnvägen med anor ner i åtminstone medeltid. Nedströms Svintuna 
kvarn och såg, vid Bråvikens strand, ligger kvarnbryggan. Hit anlände sannolikt båtar 
med säd som skulle malas i kvarnen. 
 
Svintuna kvarn och såg är en mycket bevarandevärd kulturmiljö med mycket högt 
kulturhistoriskt värde då den genom århundradena haft en central och viktig plats i 
bygden och kan berätta något om Krokeks historia. Kvarnen med såg, 
ekonomibyggnader och regleringsdammar är mycket välbevarade och utgör en 
komplett kvarnmiljö med flera ingående beståndsdelar. Den kulturhistoriska 
utredningen visar på kontinuitet och långvarigt brukande på platsen sedan 
åtminstone medeltiden. 
 
Svintuna kvarn och såg har också ett mycket högt estetiskt, vetenskapligt och 
pedagogiskt värde. Platsen innehar även ett stort upplevelsevärde och är ett populärt 
besöksmål, inte minst de dagar på året då kvarnen är i drift. Även området vid 
Strömsfors såg har ett estetiskt, vetenskapligt och pedagogiskt värde då historien kan 
avläsas i de anläggningar som finns på platsen. 
 
Platserna besöktes i fält den 4 februari samt den 19 maj år 2022. 
 
Totalt har 1 lämning registrerats och 2 lämningar reviderats 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 lämningarna fortfarande kan ses, upplevas och förstås. Stenar som 
människan redan flyttat får ligga kvar och istället hämtas sten från annan plats. Icke 
att förglömma skyddas fornlämningar av Kulturmiljölagen (1988:950), vilket 
innebär att alla ingrepp inklusive att rubba eller täcka över dem kräver tillstånd. 
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Bilaga 

Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utrednings- 
området. 
 
I fältet bedömning anges varje lokals antikvariska status. Enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) definieras fornlämningar som varaktigt övergivna lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider och som tillkommit genom äldre tiders 
bruk. Av lagen följer att de enskilda lämningar som uppfyller rekvisiten ovan samt 
kan antas ha tillkommit före år 1850 är fornlämningar. Lämningar som kan antas 
ha tillkommit år 1850 eller senare och därmed inte bör ha ett omedelbart skydd enligt 
Kulturmiljölagen benämns övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar där 
den antikvariska statusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste 
utredas vidare vid en eventuell exploatering bedöms vanligen som 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 muntliga källor men där lämningar 
inte återfinns eller bedöms kvarligga.  

 
  

Fornreg-nummer Lämningstyp Bedömning 

L2012:6172 Kvarn (Svintuna kvarn) Övrig kulturhistorisk lämning 

L2012:6697 Bro (stenvalvsbro) Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:3841 Kvarn Uppgift om 
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 

stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 

förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 

uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  

På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 


