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Inledning 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning av sjön 
Rånens regleringsdamm vid Lövbo på fastigheterna Löckerum 1:3, 2:1, 2:2 och 2:3 i 
Valdemarsviks 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: 
Regleringsdammen vid sjön Rånen i Lövboån. 
 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 berörda fastigheter, 
Löckerum 1:3, 2:1, 2:2 och 2:3 samt längs aktuell del av Lövboån. 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. 
 
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 vid fastigheterna Löckerum 1:3, 2:1, 2:2 och 2:3 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 genom Riksantikvarieämbetets digitala 
registreringsverktyg Fornreg. 
 
Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivning av kulturmiljön. I 
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur 
antikvarisk synpunkt. 
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Befintliga kunskapsunderlag 
Nordöst om Lövbo ligger Fågelviks herrgård. Herrgården är sedan tidigare utpekad 
som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt då den utgör ett riksintresse för 
kulturmiljö, Fågelvik [E75]. Fågelvik är en herrgårdsmiljö i skärgårdsbygd med 
medeltida anor. Byggnaderna består bland annat av mangårdsbyggnad, flyglar, 
magasin och ankhus och är huvudsakligen från sent 1700-tal. Fågelviks herrgård har 
uppförts efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman. Området har anknytning till 
Karl Knutsson Bonde vars medeltida borgruin är uppförd cirka 2 kilometer från 
herrgården. Herrgården utgör även ett byggnadsminne och 
byggnadsminnesförklarades år 1983 (Bebyggelseregistret). 
 

Figur 2. Bilden visar Fågelviks herrgård belägen vid Valdemarsviken. Källa: Tryserums 
Hembygdsförening. 
 
Mindre utbredning än Fågelvik [E75] har K19 Fågelviks slottsmiljö i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram för Valdemarsviks kommun (Natur och kultur 1983). Även här 
omnämns Fågelviks slott med park och tillhörande byggnader. Slottet är beläget på 
en holme vid Valdemarsvikens södra strand och uppfördes enligt uppgift år 1796. 
Slottet är en stenbyggnad i två våningar med gul pust. Till slottet hör två flygelpar. På 
en holme nordöst om slottet ligger ett bibliotek från 1760-talet. I miljön ingår ett 
antal äldre, på fastlandet belägna, ekonomibyggnader såsom ladugård, stall, ett 
vitputsat magasin samt ett hönshus av tegel. 
 

Figur 3. Utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1810 som visar Fågelviks herrgård med tillhörande 
byggnader (LMS Akt G96-13:2). 
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I sydöstra delen av Fågelvik [E75] ligger K18 Fågelviks borgruin (ibid). Borgruinen 
omtalas för första gången år 1344 och är ruinen efter det medeltida Fågelvik. Ruinen 
är belägen vid en nu igengrundad havsvik. Av borgen återstår lämningar efter ett 
rektangulärt stenhus, tre husgrunder samt tre övriga anläggningar. Runt borgruinen 
löper en vallgrav. Borgruinen utgör en fornlämning (L2010:682). 
 
Strax sydväst om Lövbo ligger K11, Hornsbergs herrgårdsmiljö (ibid). Hornsberg, 
tidigare Kurum, är beläget vid sjön Rånens södra ände. Huvudbyggnaden uppfördes 
mellan åren 1842-1844 efter ritningar av byggmästare Abraham Nyström. I miljön 
ingår trädgård, arbetarbostäder, alléer och fägård. På Lusthusholmen i sjön finns ett 
lusthus med rokokomålningar. Lusthuset flyttades dit från Fågelsvik i mitten av 
1800-talet. 
 

Figur 4. Bilden visar Hornsbergs herrgård vid sjön Rånen. Källa: Tryserums Hembygdsförening. 
 
Norr om Lövbo ligger K10, Härad koppargruva (ibid). Gruvan var i drift under åren 
1860-1876 och var en av de störta leverantörerna till kopparverket i Valdemarsvik. 
Av gruvmiljön återstår idag endast några gruvhål samt slagghögar (L2010:1852). Vid 
vägen, väster om gruvhålen, ligger gruvarbetarbostäder bestående av fyra rödfärgade 
envåningshus med tegeltak. I miljön ingår även en ladugård från år 1913. Sydöst om 
gruvan finns flertalet fornlämningar bestående av gravfält och stensättningar. 
 
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 Lövboån dokumenterades Lövbo kvarn. 
Kvarnbyggnaden beskrevs vara en välbehållen fyravånings tegelbyggnad med vit 
slätputs. Kvarnen var vid inventeringstillfället i drift med elverk. Interiört fanns 
hammarkvarn, valsstol, betmaskin, kläm och spetsmaskin. Mjölnaren hette George 
Karlsson. Vattenkraften i ån användes till ett litet kraftverk sammanbyggt med 
kvarnen, men tillhörde inte kvarnen. Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes år 
1850. År 1928 brann kvarnen. Efter branden återuppbyggdes kvarnen år 1929 och 
den fjärde våningen tillkom. Kvarnverksamheten lades ner på 1990-talet. 
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Figur 5. Bilden till vänster visar Lövbo kvarn vid Lövboån år 1978. Foto: Bertil Nordfeldt. Källa: 
Kvarninventeringen. Bilden till höger visar kvarnen idag. Foto: Annelie Claèsson. 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1945 med en revideringsinventering år 1978 
och 1979. Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet 
vanligtvis lågprioriterat. I direkt anslutning till sjön Rånens regleringsdamm finns 
dock sedan tidigare en lägenhetsbebyggelse med minst två hus (L2010:1323) samt ett 
gruvhål (2010:1324) registrerat i kulturmiljöregistret Fornsök. 
 

Fornlämningsmiljö 
Att området varit bebott under järnåldern och framåt är ställt utom tvivel. I området 
kring Lövbo finns, som ovan nämnts, flera förhistoriska gravar främst i form av 
stensättningar, men även gravfält (L2010:700, L2010:1228, L2010:1860 och 
L2010:1306), vilka samtliga kan härledas till järnåldern. Gravfältet vid Stjärneberg 
är utpekat som fornvårdsområde. Här finns cirka 60 fornlämningar bestående av 
domarringar, högar, treuddar och stensättningar (L2010:1306). 
 

Figur 6. Bilden visar solskivan från Kurum. Foto: Lasse Norr, Östergötlands museum. Källa: 
Länsstyrelsen Östergötlands hemsida. 
 
I området kring Lövbo finns även fynd av skärvstenshögar som vittnar om att 
människor vistats här under bronsålder (L2010:863 och L2010:1798). År 1987 
gjordes ett ovanligt fynd i samband med ett vägbygge norr om Hornsberg. I ett 
gruslass från Kurums grustag hittades ett bronsåldersföremål i form av en solskiva 
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daterad till senare delen av bronsåldern (L2010:7839). I Sverige har endast fyra 
solskivor hittats hittills (Länsstyrelsen Östergötland). Grustaget undersöktes och en 
stenåldersboplats påträffades, vilket i sin tur vittnar om att människor vistats i 
området betydligt tidigare (L2010:4907). 
 
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 
Tryserums socken ligger i södra delen av Valdemarsviks kommun vid Valdmarsviken 
och Kvädöfjärden i Östergötlands län och tillhör Tjusts skärgård. En mindre del i 
sydöst gränsar till Kalmar län. Landskapet består av kuperade skogsbeklädda 
bergshöjder med uppodlade dalsänkor. Här är rikt på sjöar och vattendrag. 
Regleringsdammen vid sjön Rånen ligger i Lövboån som rinner från sjön Rånen i 
sydväst och ut i Valdemarsviken i nordöst. Cirka 100 meter nedströms sjön Rånens 
utlopp ligger regleringsdammen (figur 7). 
 

Figur 7. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör sjön Rånens 
regleringsdamm vid Lövboån. Det berörda området är markerat på kartan. 
 
Sjön Rånen har två utlopp, varav det södra rinner ut i Edsviken och det sydöstra i 
Valdemarsviken. I området fanns det tidigt vattenanknutna verksamheter. Enligt en 
vattendom över Lövbo vattenkraftverk ska det år 1698 ha legat en tullmjölkvarn i det 
södra utloppet vid Hornsbergs herrgård. Kvarnen låg en bit nedströms i vattendraget 
och själva hålldammen till kvarnen närmare sjön Rånen (Vattendom 1956). 
 
I början av 1700-talet sprängde ägaren till Fågelviks herrgård, Arvid Horn, en åfåra 
genom berget i sydöstra delen av sjön Rånen. I samband med sprängningen 
etablerades bland annat kvarnar tillhörande Fågelvik utmed ån. På en karta från år 
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1726 kan man se två kvarnar utmed åsträckan omnämnas som ”miöle- och sågqvarn, 
icke longt från siön Rånen belägen” (LMS Akt G96-13:1). Vid samma tid lades 
kvarnen i det södra utloppet ner. Hålldammen till kvarnen fanns kvar till slutet av 
1800-talet. Då hade den förfallit och endast bottenstockarna i vattenrännan fanns 
kvar (ibid). Huruvida det finns lämningar efter kvarnen och hålldammen idag har 
inte undersökts i samband med denna utredning. 
 

Figur 8. Bilden till vänster är utsnitt ur en lantmäteriakt från år 1726 som visar två kvarnar i det 
genom berget sprängda utloppet (LMS Akt G96-13:1). Bilden till höger är utsnitt ur en lantmäteriakt 
från år 1810 som visar att de två kvarnarna finns kvar samt att ny bebyggelse, bland annat 
Kockgården, börjat etablera sig kring Lövboån (LMS Akt G96-13:2). 
 
På en karta från år 1810 kan man fortfarande se två kvarnar utmed åsträckan (LMS 
Akt G96-13:2). Nu har även annan bebyggelse börjat etablera sig kring ån vid Lövbo. 
I texten till kartan kan man läsa att bokstaven L utgör tullmjölkvarnar med 2 par 
stenar även kallade Lövbo kvarnar. Bokstaven M är en sågkvarn. På kartan kan man 
även se namnet Kockgården. Gården omtalas redan på 1700-talet och var belägen på 
åns västra sida. På en bild tagen innan år 1928 kan man se ett vitt putsat hus på 
platsen. Huset ska vara uppfört i mitten av 1800-talet (Valdemarsviks kommun 
1998). Vid inventeringstillfället återfanns inga synliga konstruktioner ovan mark 
efter Kockgården, varför den registrerades under antikvarisk bedömning uppgift om 
(L2021:2890). 
 

Figur 9. Bilden visar Kockgården före år 1928. Källa: Tryserums hembygdsförening. 
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Vid Lövboån fanns nu flera verksamheter såsom ”Löfbo Manufakturverk” som var en 
smedja där smederna skodde hästar samt tillverkade Hornsbergs tröskverk och spik, 
ett sågverk, ett snickeri, ett bränneri, ett bryggeri samt ett mejeri. Här fanns också 
flera bostadshus med tillhörande uthus. Enligt uppgift ska det ha funnits en knipp- 
och spikhammare i området, vilket bekräftas av generalstabskartan från år 1881 där 
man kan se kvarn, såg och järnverk utmed ån (RAK Akt J243-46-1). Mellan åren 1918 
och 1920 anlades en kraftstation med två turbiner som försörjde kvarnen och Lövbo 
by med el. Samtidigt fördjupades kanalen. Kanalen ska enligt uppgift ha fördjupats 
ytterligare en gång på 1940-talet. Kraftstationen byggdes samman med kvarnen, men 
verksamheterna drevs var för sig. (Tryserums Hembygdsförening, Tryserums 
Hembygdsförening 2008, Valdemarsviks kommun och Vattendom 1956). 
 

Figur 10. Bilden är utsnitt ur generalstabskartan från år 1881 som visar kvarn, såg och järnverk vid 
Lövbo (RAK Akt J243-46-1). 
 
Den 1 juni år 1928 startade en brand i kraftstationen, sannolikt på grund av ett elfel. 
Elden spred sig till kvarnen och vidare till den omgivande bebyggelsen. Så gott som 
hela byn på östra sidan om Lövboån brann ner. Flera familjer blev bostadslösa och 
många verksamheter drabbades. Även den ovan nämnda Kockgården brann ner. 
Verksamheterna och bostäderna skulle byggas upp igen, men endast kvarnen, 
kraftstationen och en smedja återuppbyggdes. 
 
Den nuvarande kvarnen vid Lövbo uppfördes år 1850. Under 1900-talet hade 
kvarnen flera olika privata ägare. År 1980 köptes kvarnen av Eric Jansson. Ett år 
senare övertog yngsta sonen Anders med fru Ingela kvarnen. Bland annat tillverkade 
de mjölet ”Lövboblandning” som såldes i butiker runt om i Valdemarsvik. 
Kvarnverksamheten lades ner så sent som på 1990-talet på grund av dålig lönsamhet. 
Det mesta av interiören såldes vid nedläggningen på 1990-talet. En period efteråt 
fungerade byggnaden som smedja. (Tryserums Hembygdsförening 2000 och 2008 
samt Vattendom 1956). 
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Figur 11. Bilden till vänster visar Lövbo kvarn och kraftstation. Foto: Annelie Claèsson. Bilden till 
höger visar Lövbo mejeri och kvarn år 1969. Källa: Tryserums Hembygdsförening. 
 

Figur 12. Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1945 (RAK Akt J133-7g8j47). Den svarta byggnaden 
är kvarnen och kraftstationen och den vita byggnaden är mejeriet. 
 
Idag finns Lövbo kvarn samt den före detta lanthandeln med tillhörande uthus kvar 
invid ån. Kvarnen och lanthandeln är ombyggda till sommarbostad respektive 
bostad. J.C Johansson lanthandel fanns i Lövbo mellan åren 1934 och 1962 då den 
lades ner. Det ska dock ha funnits en lanthandel i Lövbo sedan år 1874. 
(Valdemarsviks kommun 1998). Kraftstationen finns kvar och tillhör kvarnbostaden. 
Verket är inte i bruk och det är oklart om interiören finns kvar. Övrig bebyggelse 
ligger på västra sidan av ån. 
 
Mejeriet kan ses på ekonomiska kartan från år 1945 (RAK Akt J133-7g8j47), men är 
idag rivet. Från början var det gårdsmejeri till Hornsbergs herrgård. År 1897 blev det 
andelsmejeri med inriktning på smörtillverkning. Enligt en informationsskylt vid 
Lövbo revs mejeriet den 23 april år 1976. Själva mejerirörelsen lade ner den 6 
november 1942 (ibid). Namnet Kvarnviken har tillkommit på ekonomiska kartan och 
vittnar om kvarnarnas betydelse i området. 
 
Bränneriet vid Lövbo ägdes av Fågelviks herrgård som hade ytterligare ett bränneri 
närmare herrgården. Från 1400-talet, då brännvinet blev känt i Sverige, till mitten 
av 1700-talet kom det att framställas av vin, sedan säd och slutligen potatis. Till en 
början användes det vid tillverkning av krut och medicin, men övergick med tiden till 
att användas som dryck (Valdemarsviks kommun 1998). 
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Sverige har genom historien haft olika bestämmelser kring brännerier och bränning. 
Ofta med perioder av förbud. På 1700-talet infördes Kronobrännerier i landet för att 
förbättra landets ekonomi och ett sextiotal statliga anläggningar byggdes, varav ett i 
Söderköping (Claèsson 2016). Verksamheterna gick dock med förlust vilket ledde till 
att samtliga Kronobrännerier upphävdes år 1787 (Runeberg). År 1860 förbjöds 
husbehovsbränning och staten tog kontroll över all tillverkning. Bränneriet i Lövbo 
ska enligt uppgift ha brunnit ner i slutet på 1830-talet. (Valdemarsviks kommun 
1998). 
 
Regleringsdammen vid utloppet till sjön Rånen reglerade både sjön och vattnet till 
kvarnen och kraftstationen. Vattnet reglerades efter behov. Idag reglerar den enbart 
sjön Rånen. Dammvallen består av betong, är 4 meter lång, svagt välvd och har en 
dammlucka i järn. Dammvallen är placerad strax nedströms utloppet till sjön Rånen 
i den genom berget sprängda åfåran. 
 

Figur 13. Bilden till vänster visar regleringsdammen till sjön Rånen. Bilden till höger visar den genom 
berget sprängda åfåran. Foto: Annelie Claèsson. 
 
Nedströms regleringsdammen till sjön Rånen är ytterligare en dammvall. 
Dammvallen är cirka 25 meter lång, svagt välvd och byggd i sten och betong. I 
dammvallen finns två utskov med dammluckor i trä. Den sydöstra luckan är 
uppdragen och vattnet flödar fritt. Den nordvästra luckan är nedfälld och består av 
en intagskanal som tidigare ledde vattnet till en trätub, numera järntub. Själva 
intagskanalen är cirka 5 meter lång och byggd i betong med järnräcken på ovansidan. 
I nederkanten av dammvallen finns en öppning som tidigare ledde vatten via en 
trätrumma till en ålkista (Vattendom 1956). Uppströms dammvallen syns 
fortfarande dammbassängen. Den västra kanten är stensatt samt förstärkt med 
betong. 
 
När dammarna anlades är oklart, men enligt vattendomen från år 1956 ska det redan 
på 1700-talet ha funnits en hålldamm nära sjön Rånen och en verksdamm nedströms 
den. Båda hörde samman med de första anläggningarna. År 1821 omnämns att en 
utsprängd avrinning från sjön Rånen ledde vatten till en damm, vidare till en såg och 
därefter en kvarn (Tryserums Hembygdsförening). 
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Figur 14. Bilden till vänster visar den nedströms liggande dammvallen med två utskov. Bilden till 
höger visar den nordvästra dammluckan samt intagskanalen till tuben i järn. Foto: Annelie Claèsson. 
 
Via den cirka 100 meter långa järntuben leddes vatten till Lövbo kvarn och 
kraftstation. Idag är tuben kapad en bit uppströms kvarnen och kraftstationen och 
leder inte längre något vatten. Den del av tuben som finns kvar vilar på fundament 
av sten och betong. Fundament finns kvar även där tuben inte går längre. Vid 
kraftstationen rinner vattnet vidare under det gamla turbinhuset genom en cirka 30 
meter lång kulvert för att sedan återigen övergå till öppen åsträcka. 
 

Figur 15. Bilden till vänster visar järntuben samt intagskanalen i betong. Bilden till höger visar 
järntuben som vilar på fundament av sten och betong. Foto: Annelie Claèsson. 
 

Figur 16. Bilden till vänster visar den avkapade järntuben. Bilden till höger visar järntubens intag till 
kvarnen och kraftstationen. Foto: Annelie Claèsson. 
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Vid Lövboån sägs det ha legat minst ett 15-tal hus som brann ner år 1928. Förutom 
bostadshus och verksamheter brann torpet Lövbo från 1600-talet ner samt en före 
detta komministerbostad. Båda byggnaderna ansågs vara historiskt värdefulla. 
(Tryserums Hembygdsförening 2000). I samband med den kulturhistoriska 
utredningen har området inventerats och 5 husgrunder har påträffats. Ett par av dem 
finns registrerade i Fornsök sedan tidigare (L2010:1323). Då fler husgrunder 
påträffades vid inventeringen har lämningen reviderats. Kartmaterialet i området är 
bristfälligt, vilket gör det svårt att ange exakt funktion för respektive husgrund. 
Området är även bitvis kraftigt igenväxt av träd och buskar, vilket försvårar 
fastställandet av lämningarnas utbredning och antal. Närmast ån finns dock en 
husgrund som sannolikt utgör lämningen efter den såg som fanns i området. 
 

Figur 17. Bilden visar torpet Lövbo från 1600-talet. Källa: Tryserums Hembygdsförening, Årsskrift 
2000. 
 

Figur 18. Bilderna visar två husgrunder på östra sidan av ån. (L2010:1323). Foto: Annelie Claèsson. 
 

Figur 19. Bilderna visar en husgrund samt sannolikt lämningen efter den såg som fanns på östra sidan 
av ån (L2010:1323). Foto: Annelie Claèsson. 
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Figur 20. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Lövbo och aktuell del av Lövboån. De 
lämningar som påträffats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen utmed 
denna sträcka 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 
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. 
 
Området kring sjön Rånens regleringsdamm vid Lövboån är en bevarandevärd 
kulturmiljö då den kan berätta något om Lövbo, de större gårdarna i närområdet 
samt bygdens historia genom de många vattenanknutna verksamheterna bestående 
av bland annat kvarnverksamhet, kraftstation, smedja, snickeri, såg, bränneri, 
bryggeri och mejeri. Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under 
olika tider. Platsen innehar dessutom upplevelsevärde. En kulturmiljö som denna 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 den berörda dammen tillhörde Lövbo 
kvarn och kraftstation i Lövboån, Tryserums socken. Området med dess närmiljö är 
en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. Redan i slutet av 1600-talet omtalas en 
tullkvarn i det södra utloppet av sjön Rånen, vid Hornsbergs herrgård. På 1700-talet 
sprängde ägaren av Fågelviks herrgård en åfåra genom berget vid Lövbo. Åfåran har 
vid ett par tillfällen genom åren ytterligare fördjupats. Här anlades två kvarnar, vilket 
kan ses på en karta från år 1726. Med tiden etablerades ett stort antal vattenanknutna 
verksamheter utmed åsträckan. Den nuvarande kvarnen uppfördes år 1850. Mellan 
åren 1918-1920 byggdes en kraftstation. Kraftstationen byggdes samman med 
kvarnen, men verksamheterna drevs separat. År 1928 ödelades bostadshusen och de 
verksamheter som främst fanns på åns östra sida genom en brand. Endast kvarnen, 
kraftstationen och en smedja återuppbyggdes. Kvarnverksamheten lades ner på 
1990-talet. Idag utgör den sommarbostad. 
 
På åns östra sida finns lämningar efter flera husgrunder som härrör från tiden innan 
branden. I vattendraget finns också två dammvallar. Båda har ingått i regleringen av 
vattnet till kvarnen och kraftstationen. Dammen närmast sjön Rånens utlopp 
reglerar idag vattenståndet i sjön Rånen. Den nedströms liggande dammvallen är inte 
i bruk. Utmed vattendraget är en järntub som tidigare ledde vatten från den 
nedströms liggande dammvallen till kvarnen och kraftstationen. Idag är den kapad 
och leder inte längre något vatten. Vid kraftstationen leds vattnet in i en kulvert under 
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turbinhuset till kraftstationen för att sedan återigen övergå i öppen åsträcka. Platsen 
har ett pedagogiskt värde. Platsen har även ett estetiskt värde genom den nyligen 
renoverade kvarnen och kraftstationen. 
 
Platsen besöktes i fält den 23 mars år 2021. En av delägarna till regleringsdammen 
var med vid besöket. 
 
Totalt har 2 lämningar registrerats och 1 lämning reviderats i Fornreg. 
 
Om ytterligare fornlämningar skulle påträffas i samband med eventuella ingrepp i 
området måste arbetet omedelbart avbrytas 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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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 

L2021:2889 Husgrund, historisk tid Fornlämning 
L2021:2890 Bytomt/gårdstomt (Kockgården) 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 
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