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Sammanfattning
KMV forum AB har genomfört en inventering av fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar på fastighet Kettilö 1:34. En moring vilken i FMIS betecknas som övrig kulturhistorisk
lämning uppfyller med säkerhet två av kulturmiljölagens rekvisit för att kallas fornlämning och kan
därför eventuellt behålla sin klassificering Den befinner sig i ett gott bevarandeskick. Flera övriga
kulturhistoriska lämningar i form av stenmurar och annan odlingssten finns på fastigheten. Åldern
på dessa kan inte exakt dateras men flertalet är yngre än 1650 och äldre än 1856. En del av den
norra stenmuren är flyttad efter 1856. Spåren är inte unika utan finns i stor mängd även på övriga
delar av Kättilö och omkringliggande skärgård. Några används fortfarande. En källargrund övergavs
efter 1970-talet och åldern på byggnaden är oklar men den finns dokumenterad 1946.

Omslagsbild: Geometrisk jordebokskarta 1650 (akt D29-69:d2:361-62). Viken norr om Barsunds
tullhus är Tullviken. Lantmäteristyrelsens arkiv.
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1. Inledning
KMV forum AB har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför ett kommunalt
detaljplaneärende rörande tillbyggnad på skärgårdsön Kättilö inom Valdemarsviks kommun på
uppdrag av Bengt Sandström AB. Fältarbetet genomfördes under våren 2018 och har
avrapporterats under försommaren samma år.

2. Bakgrund
Fastighetsägaren av Kättilö 1:34 i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län, önskar bygga nytt
hus för näringsverksamhet (utökad konferensverksamhet) inom befintlig bebyggelse. Detaljplan
har tagits fram av Bo Sandström, Sandströms projekteringsbyrå AB, Linköping, 2017-09-07
(hädanefter kallad ”äldre detaljplanekarta”). Planen har tillsänts Valdemarsviks kommun.
Kommunen har via planarkitekt Aline Eriksson (sektor Samhällsbyggnad och Kultur) återremitterat
planhandlingen till fastighetsägaren med uppgift om att Länsstyrelsen i Östergötlands län via
antikvarie Bertha Ekstrand Amaya (Kultur- och samhällsbyggnadsenheten) kräver att detaljplanen
kompletteras med en Arkeologisk utredning, etapp 1.

3. Syfte och målsättning
Syftet med etapp 1 av den arkeologiska utredningen är att klargöra om hittills okända
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar förekommer inom utredningsområdet. Vidare
skall det framgå av utredningen om en Arkeologisk utredning i etapp 2 behövs. Resultatet av
föreliggande arkeologiska utredning skall kunna användas som ett beslutsunderlag för
Länsstyrelsens fortsatta handläggning enligt kulturmiljölagen.

4. Metod och genomförande
Föreliggande utredning bygger på analys av historiska kartor, relevant litteratur, digital information
från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet om fornlämningar, skyddad bebyggelse och om
riksintressen för kultur., En fältinventering av detaljplaneområdet har genomförts i syfte utreda
förekomst av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Fältarbete utfördes april 2018
av Hans Antonsson. Rapporten sammanställdes i maj 2018.

Personal
Docent Hans Antonson (kulturgeograf och arkeolog med erfarenhet som statlig forn- och
kulturminnesinventerare samt av historiska kartöverlägg har genomfört arbetet. Helena Fennö
(arkeolog) har kvalitetsgranskat arbetet.

Arkivstudie
Tre digitala historiska kartsamlingar har använts, dels Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) samt
Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) båda med åtkomst via Lantmäteriets webbsida.
Geometriska avmätningar finns tillgängliga via Riksarkivets webbsida med en betydligt högre
upplösning än via Lantmäteriets webbsida.
Kartorna har analyserats genom bl.a. genom metoden Historiska kartöverlägg (Tollin XXX; Tollin
och Widgren XXXX; Antonson XXX; Antonson, 2004) som innebär att den historiska kartan
rektifieras, dvs. töjs på sina eventuella vinkelfel i relation till en modern karta. Idag utförs denna
metodik digitalt. Den rektifierade kartan visar därmed läget för olika tidigare mänskliga aktiviteter
och utgör således ett gott kunskapsunderlag för fältinventeringen. En van läsare av historiska
kartor behöver sällan en rektifierad karta i fält.
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Fältinventering
Fältinventering bygger på en kartläggning av spår i marken som uppkommit genom mänsklig
aktivitet. Det krävs ett tränat öga för att kunna skilja vissa fornlämningar och kulturhistoriska
lämningar från naturligt bildade formationer medan andra lämningar är enklare att tolka.
Riksantikvarieämbetet tog på 1970-talet fram en metodhandbok (Selinge, 1969) som fortfarande
användes vid fornminnesinventeringarna på tidigt 00-tal.

Bedömningskriterier
Antikvarisk bedömning anger hur olika lämningar vid registreringstillfället tidigare har bedömts
enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950) och rekommendationer i Riksantikvarieämbetets
lämningstypslista. Länsstyrelsen i berört län avgör alltid den slutgiltiga bedömningen som föregås
av en besiktning, undersökning eller utredning vilket kan utföras av länsstyrelsen självt eller av
dem anlitad konsult.
Fornlämningar är lämningar som vid registreringstillfället har bedömts vara skyddade enligt
kulturmiljölagen. Tre rekvisit måste uppfyllas för att så ska ske. 1) Vara äldre än år 1850. 2)
uppkommit genom äldre tiders bruk, 3) Vara varaktigt övergiven. En fornlämning får inte täckas
över, rubbas, avlägsnas, grävas ut eller på annat sätt ändras eller skadas utan länsstyrelsens
tillstånd. En fornlämning kan utgöras av en synlig struktur ovan mark eller av en struktur under
mark som inte kan ses för blotta ögat.
Bevakningsobjekt/möjlig fornlämning innebär en tveksamhet från inventerarens sida, dvs. att det
vid inventeringstillfället inte gick att ta ställning till huruvida lämningen utgjorde en fornlämning
eller ej. Det kan även vara bytomter med äldre belägg som fortfarande är bebyggda och i bruk eller
bytomter som förts över från en historisk karta och som inte har kunnat beläggas i fält.
Övrig kulturhistorisk lämning är de lämningar som inte uppfyller rekvisiten för fornlämning men
som har ett kulturhistoriskt värde. Dessa omfattas av kulturmiljölagens portalparagraf som innebär
att hänsyn ska tas till lämningen och att ansvaret delas av alla.
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5. Områdets geografiska belägenhet
Kättilö 1:34 ligger vid Tullviken på Kättilö, Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun, Östergötlands
län. Närmaste hamn är Fyrudden.

Figur 1. Översiktskarta över områdets belägenhet.
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Figur 2. Den äldre detaljplanekartans gränser på Kättilö markerade med svart streckprickad linje.

6. Kulturmiljö
Historisk kartanalys
Kättilö 1:34 ligger vid Tullviken på Kättilö, en vik som användes som omlastningshamn för
tullstationen Barösund under hundratals år. Barösund finns med på en geometrisk jordebokskarta
från 1650 (Figur 3) på vilken byggnaden benämns ”Tǔll Hǔβ”.
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Figur 3. Geometrisk jordebokskarta 1650 (akt D29-69:d2:361-62). Viken norr om Barsunds tullhus är
Tullviken. Området visar inget annat än skog och berg, sannolikt utmarksbete.

Norr om Barösund ligger en vik (dagens Tullviken) och marken innanför denna betecknades då
som skog (antagligen utmarksbeten). Tullviken kallas på en storskalig jordutbrytningskarta från
1771 för ”AnkarWiken” (Figur 6) och på laga skifteskartan (Figur 3) från 1858 (renritningen från
Lantmäteristyrelsens arkiv) och 1862 (originalet från Lantmäterimyndighetens arkiv, NB:
årsangivelsen ologisk) samt på Häradsekonomiska kartan från 1868–1877 för ”Lastvik”. 1862
saknades bebyggelse på den aktuella fastigheten. Marken utgjordes då av åker med små öppna
diken, berghällar i dagen samt ”Stenbunden buskbeväxt mark” (litt Ag 525), ”Bergbunden mark.
Hasselbackar” (litt Ag 497). De buskbeväxta markerna utgjorde inte betesmarker annat än efter att
åkern var skördad. Gränser och hägnader är också inritade. På kartan från 1868–1877 är båthus till
fastigheten inritad liksom två byggnader (gamla mangårdsbyggnaden liksom ladugård) på ömse
sidor om vägen mellan de två åkrarna.
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Figur 4. Laga skifteskarta 1858 (akt D29-34:3). Fastighet Kättilö 1:34 motsvaras på kartan av littera Ag.
Dubbeldragna linjer i gulbruna fält är diken i åkermark. Heldragna linjer i grönfärgade fält är stenmurar.
Rödaktig linje är ägogräns. Molnlika formationer markerar berg i dagen.

På den ekonomiska kartan från 1956 (Figur 5) finns åtta ekonomibyggnader (inklusive båthus)
samt två bostadshus inritade. Det underliggande flygfotot visar att hällmarkerna var mer öppna än
vad de är idag sannolikt beroende på att betande boskap höll undan vegetationen. Två
fruktträdgårdar finns med och lite åkermark. Åkermarken är sannolikt på väg att övergå till,
alternativt redan har blivit, gräsmatta eftersom en trädgårdsgång har anlagts rakt genom åkern
mellan mangårdsbyggnaden och båthuset. Den finns fortfarande kvar idag och kantas av ölandstok
snarare än de rosenbuskar som lär ha funnits där tidigare (muntlig uppgift från nuvarande
fastighetsägaren). Vägen från båthuset har en annan sträckning än idag och viker söderut till
mangårdsbyggnaden snarare än att gå norr om och vidare till den tidigare ladugården.
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Figur 5. Ekonomisk karta från 1946 (akt: 8h0c). Fruktträdgård (gult område med svarta prickar) är anlagd
söder om mangårdsbyggnaden och i kanten av västra åkern. En trädgårdsgång har anlagts rakt genom
åkermarken från båthusen till magnårdsbyggnaden. Heldragna linjer direkt norr om bebyggelsen torde
indikera stängsel, snarare än diken, dvs. en avgränsning av tomten.

Bebyggelsen
Enligt muntliga uppgifter av nuvarande fastighetsägaren byggdes mangårdsbyggnaden på 1930talet. Det användes då som privatbostad för jordbruksdrift, men också som pensionat för
sommargäster. Huset blev en renodlad sommarbostad på 1950-talet och ägdes av familjen Nicolin.
På fastigheten fanns en anställd trädgårdsmästare. Från 1980-talet fram till idag har byggnaderna
använts för konferensändamål.

Riksintresse för kultur
Fastigheten ligger inom riksintresset Gryts skärgård (E77-82, Gryt sn) som utmärks genom en
sammanhängande kust- och skärgårdsmiljö där den särpräglade skärgårdskulturen är tydligt
avläsbar (Riksantikvarieämbetet. Riksintressen för kulturmiljövården). Bosättningarna är
etablerade under medeltiden. Bland de viktiga uttrycken i riksintresset nämns bl.a. Barösunds
tullstation med tullhus från 1788 samt lämningar efter en hamnanläggning, säsongsfiske och
bebyggelselämningar på Kapelludden från 1200-talet. Kättilö lotsby, en av länets bäst bevarade
skärgårdsbyar med samlad bykärna, beskrivs som näst intill opåverkad av laga skiftet.

Byggnadsminne
Kättilö tullhus som ligger i angränsande fastighet är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap.
KML, instiftat 1992-08-21. Tullstationen inrättades 1637 vid Barösund för inloppen till Norrköping
och Söderköping men tullhuset uppfördes först 1788. Tullstationen drogs in 1928 och Barösund
blev kustpostering i tullverkets kustbevakning fram till 1947. Stora tullhuset har sedan använts som
militärförråd och förläggning men restaurerades 1973 till semesterhem för tullpersonal
(Riksantikvarieämbetet, 1976).
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Fornlämningar
Inom detaljplaneområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning, en moring vilket är en större,
smidd järnring för förankring som är infäst i berget (Gryt 161:1). Det är oklart om ringen (Figur 7–
8) kan betraktas som fornlämning då den är äldre än 1850, gjord med äldre tiders bruk (teknik)
men fortfarande används för att förtöja båtar och som hjälp för att dra upp dem på land (muntlig
uppgift från nuvarande fastighetsägaren). Därmed går det inte med säkerhet att säga att den är
varaktigt övergiven.
Det finns sammanlagt tre moringar i viken varav två är belägna utanför DP-området. Dessa är
lämningar av den tidigare hamnverksamheten. Ringarna har ursprungligen varit 7 till antalet,
runda (cirka 45 cm i diameter) med ihopvälda ändar och fastsatta i berget med en stor
järnkrampa. De finns redovisade på en karta från 1771 (Figur 6). På kartan står det ”...utom dess
äro bergen med instöpte jernringar försedde, som äga det läge Chartan under litt d utvisar,
tjenandes desse ringar så vel till Tulljagtens nödiga fästande genom pert Linors ditsättande, som
och alla ankommande fartygs behof i detta ämne vid storm, sträckandes denne föreslagne gränts,
på långt när ej så långt som desse ringars ställen”.
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Figur 6. Jordutbrytningskarta 1771 (akt D29-34:1) över Barsund. Över bokstaven A i AnkarWiken syns en
moring som fortfarande finns kvar idag.

Utanför området ska även finnas en brygglämning i form av en stenkista i vattnet där lösfynd av
keramik har hittats i strandbrynet med dateringar mellan 1600–1900-tal. Den exakta lokaliseringen
redovisas inte i FMIS men ligger enligt uppgift från fastighetsägaren i Gloviken, dvs. inte på
fastigheten Kättilö 1:34.
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Figur 7. Moringen på fastighet Kättilö 1:34. I bakgrunden syns en stenmur samt mangårdsbyggnaden. Foto:
Hans Antonson, 2018. Foto: Hans Antonson, 2018.

Figur 8. Detalj av moringen på fastighet Kättilö 1:34. De ihopvälda ändarna syns tydligt. Foto: Hans
Antonson, 2018.
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Övriga kulturhistoriska lämningar
Runt bebyggelsen på fastigheten Kättilö 1:34 finns idag många spår av odling i form av stenmurar,
s.k. dubbelmurar samt odlingssten. Stenmuren i söder (Figur 15) stämmer helt överens med
muren på Laga skifteskartan vad gäller sträckning och läge. Enligt den rektifierade Laga
skifteskartan (Figur 9) överensstämmer stenmuren i norr (Figur 14) vilken löper från bryggplatsen
mot ladugården, i sitt läge dock bara fram till boningshuset, därefter är den flyttad norrut närmare
körvägen. Flera byggnader ligger därmed innanför muren snarare än utanför som annars hade
varit fallet. Stenmurarna skiljer inte ut sig nämnvärt från resterande delar av ön utan påminner
starkt om stenmurarna på många platser på fastlandet sett till form, teknik och lokalisering.
Stenmurarna är låga och har antagligen haft en överbyggnad av trägärdesgård (s.k.
halvgärdesgård). Den norra stenmuren på Kättilö 1:34 används fortfarande som gräns för tomten
och är välunderhållen. Den södra stenmuren har inte underhållits på många år och sten har börjat
trilla ned eller kalva ut från muren. Vegetationen i form av träd växer på några ställen tätt inpå
muren.

Figur 9. Laga skifteskartan från 1858 rektifierad mot den äldre detaljplanekartan från 2017. Laga
skifteskartan har ytterst få yt- och vinkelfel och är i det närmaste överensstämmande med verkligheten.
Rektifiering: Hans Antonson, 2018.
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Figur 10. Övriga kulturlämningar inmätta i fält inritade på den äldre detaljplanekartan från 2017 med röd
färg. Blå heldragna rektanglar visar dagens bebyggelse. Röda heldragna linjer är stenmurar. Rödskrafferade
områden är områden med odlingssten i form av odlingsrösen eller sten uppslängd i kanten av tidigare
åkermark. Det norra av dessa områden motsvaras av den odlingssten som syns på figur 11. Prickad röd
kvadrat är husgrund.

Odlingssten finns här och var, företrädesvis i den södra delen av den åkermark som syns på Laga
skifteskartan. Stenen är oftare placerad längs åkerkanten än i form av upplagda odlingsrösen och
är inte alltid lätta att avgränsa från morän.
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Figur 11. Tre mindre ekonomibyggnader belägna straxt utanför det som tidigare var åkermark enligt Laga
skifteskartan. I bildens mitt syns en anlagd körväg som går över ett impediment som också låg utanför den
tidigare åkermarken. Till vänster om körvägen finns tillrättalagd odlingssten i form av en uppmurad kant till
gräsmattan. Sannolikt ett verk av trädgårdsmästaren. Foto: Hans Antonson, 2018.

Den gamla åkermarken kring bebyggelsen på fastigheten Kättilö 1:34 används sedan länge som
gräsmatta och spår av diken i åkern saknas. Ytterst grunda diken/åkerhak kan skönjas i södra delen
av den tidigare åkermarken. Från mangårdsbyggnaden löper en trädgårdsgång kantad av buskar
ned mot byggnaderna vid bryggan (finns med på ekonomiska kartan från 1946).
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I den nordvästra delen av fastigheten, straxt intill den ombyggda ladugården finns Björn Borgs
gamla tennisplan (figur 12) anlagd 1977. Den anlades på en intilliggande åker som finns med på
Laga skifteskartan, och som alltså inte är samma som den åkermark varpå mangårdsbyggnaden
ligger. Tennisplanen är kraftigt uppbyggd i västra och södra sidorna och ingrävd i östra och norra
sidorna för att få den i plan.

Figur 12. Tennisplan från 1977 på före detta åkermark som idag är gräsmatta. Foto: Hans Antonson, 2018.
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Framför den gamla ombyggda ladugården finns grunden till en av de två jordkällarna (figur 13).

Figur 13. Tennisplan och ombyggd ladugård. I förgrunden syns grunden av en jordkällare med öppning i ena
kortänden. Spismur saknas. Byggnaden hade fortfarande tak enligt ett flygfoto (i mangårdsbyggnaden) som
torde vara från 1970-talet. Foto: Hans Antonson, 2018.
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Från båtplatsen går en brukningsväg till ladugården (Figur 14). Vägen är tydligt stenröjd och
uppbyggd i slänt på sina ställen.

Figur 14. Väg på nordsidan av stenmuren som gränsar till norra delen av den före detta åkermarken på vilket
bebyggelsen idag mestadels ligger. Vägen är tydligt stenröjd och delvis uppbyggd i slänt. Foto: Hans
Antonson, 2018.

Figur 15. Stenmuren längst i sydöst där den angör klipphällen som går ut i vattnet. Elstolpe intill i bildens
mitt. Foto: Hans Antonson, 2018.
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