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LÄNSSTYRELSEN 
ÖSTERGÖTLAND

Dnr 535-12897-17 

Inledning 

Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning. Utredningen 
föranleddes av Tillsyn av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken på fastigheten 
Folkström 21:9 vid Emmaån i Finspångs kommun. Med vattenverksamhet avses 
åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, 
leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Även 
åtgärder i vattenområden som härrör till uppförande, ändring, lagning eller utrivning av 
dammar eller andra anläggningar i vattenområden samt fyllning och pålning i 
vattenområden klassas som vattenverksamhet. 

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

Annelie Claèsson 
Natur- och kulturmiljövårdskonsulent 

Omslagsbild: 
Folkströms kvarn vid Emmaån. 
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, 
Folkström 21:9, samt längs aktuell del av Emmaån. Detta för att kvalitetssäkra pågående 
och kommande åtgärdsarbeten ur både kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 

Metod 

Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av 
tidigare registreringar i fornminnesregistret (FMIS) och en karthistorisk analys. Vid 
behov 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 syftet att utröna i 
vilken omfattning det inom Folkströms bruk och dess närområde förekom tidigare ej 
registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriskt värdefulla lämningar. Det 
framtagna materialet utgjorde därefter underlag för en riktad fältinventering. 

Fältarbetet innebar inventering vid fastigheten Folkström 21:9 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 FMIS genom 
Riksantikvarieämbetets registreringsklient. 

Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivningar av påträffade lämningar. I 
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk 
synpunkt. 
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Befintliga kunskapsunderlag 
 
Folkströms bruk är sedan tidigare utpekat som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt 
då det ingår i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Finspångs kommun, K34 
Folkström, Hällestads socken (Natur Kultur 1983). Folkström beskrivs som en samlad 
bruksmiljö vid Emmaån. Här har funnits stångjärnsbruk och järnmanufaktur. Fallen har 
även utnyttjats för kvarn- och sågrörelse. Driften lades ner omkring år 1880. Av 
bruksherrgården finns endast de två flyglarna uppförda vid 1800-talets början kvar. 
Huvudbyggnaden har flyttats till Ljusfallshammar. Arbetarbostäderna är antingen 
reveterade och ljust putsade eller panelade och faluröda. Ett äldre, nyligen restaurerat 
magasin samt kapellet, en före detta skola, med Sveriges äldsta tramporgel bevarad, 
kompletterar miljön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Folkströms bruksherrgård. Källa: 
Hällestads hembygdsförening. 

 
Folkströms bruk framhålls även i Finspångs kommuns Kulturmiljöprogram som en 
sammanhållen bruksmiljö med miljöskapande samt samhällshistoriska värden. 
Bruksmiljön framkommer i de byggnader som finns kvar idag. De samhällshistoriska 
värdena framkommer i att Folkströms brukspatron uppförde ett kapell som från början 
fungerade som skola då befolkningen i Folkström hade långt till både skola och kyrka i 
Hällestad (Finspångs kommun 2015). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Folkströms kvarn. Foto:  
Bertil Nordfeldt. Källa: Kvarninventeringen. 

 
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 Emmaån dokumenterades Folkströms kvarn. 
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Folkström beskrivs som en kvarnmiljö med mycket vackert naturskönt läge, med flera 
boningshus och ekonomibyggnader. Kvarnbyggnaden var välbevarad men interiören 
utriven, vilket gäller än idag. Den nuvarande kvarnbyggnaden är troligen uppförd under 
1800-talets första hälft och lades ner år 1959. 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1980. 
Under fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis 
lågprioriterat. Vid Folkströms nedre bruk har dock flera forn- och kulturhistoriska 
lämningar registrerats i direkt anslutning till ån eller i närområdet. Här finns en 
gravplats, en minnessten från år 1944 samt en fångstgropsliknande grop (Hällestad 70:1-
3), flygelbyggnaderna till mangårdsbyggnaden och ett rödmålat magasinshus i sten 
(Hällestad 71:1) samt uppgift om ett hammarområde tillhörande Folkströms övre bruk 
(Hällestad 327). Den senare har reviderats i samband med denna utredning. 

Fornlämningsmiljö 
 
Folkströms bruk ligger inom Hällestads bergslag i norra delen av Östergötland. 
Begreppet bergslag har flera betydelser. I vissa fall avser det ett geografiskt område 
medan det i andra haft en juridisk betydelse i form av lag. Hällestads bergslag var 
indelad i två områden, norr respektive söder om Hällestadsån. Områdena kallades Norr- 
och Sörskaten och utgjorde egna bergslager. Sammanslagningar mellan de båda kunde 
ske vid behov då man till exempel behövde leda bort, pumpa upp eller tömma en gruva 
från vatten (Hörfors 2005). 
 
Sörskaten hade sämre förutsättningar för vattenkraft än Norrskaten, vilket medförde att 
bruksbygden i Sörskaten utvecklades i mindre omfattning än i Norrskaten. De 
småskaliga järnbruken som fanns i området stannade på en 1600-tals nivå och redan på 
1700-talet hade bruken fått allt mindre betydelse för befolkningens försörjning. 
Norrskaten däremot var tidigt en utpräglad bruksbygd med utmärkta vattenkraftslägen. 
De större vattenfallen gav bland annat möjlighet till att utveckla ett storskaligt 
hammarsmide, vilket i sin tur ledde till att bruken kunde utvecklas. Under 1700- och 
1800-talen lades grunden till en blomstrande industribygd i Norrskaten. Flera 
brukssamhällen såsom Folkströms bruk etablerades i området (ibid). 
 
Bergslagen i Hällestad lades ner i början av 1800-talet. Gruvorna sinade och det var 
svårt att hitta nya platser att bryta malm. Många hyttor och hamrar togs ur bruk under 
denna period. Vanligt var dock att de hamrar som var knutna till bruken fortsatte sin 
verksamhet långt in på 1800-talet (ibid). 
 
Området kring Hällestads bergslag 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 knutna till bergslagen är få. Här finns därför ett stort antal lämningar efter 
hyttor, hamrar, slaggområden, gruvhål och andra verksamheter knutna till bruksbygden 
som ej ännu registrerats (ibid). 
 
 
 



 
 
 

8 

Den vattenanknutna kulturmiljön 
 
Hällestads socken ligger i norra skogsbygden i Östergötland. Landskapet domineras av 
skog, men i de mellersta delarna öppnar sig en bördig slättbygd med tätare bebyggelse. 
Det aktuella vattendraget Emmaån rinner från sjön Lyren i väst och ut i Gryten i sydöst. 
Cirka 1 kilometer nordväst om sjön Gryten ligger Folkströms bruk (figur 4). 
 

 
Figur 4. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Folkströms bruk vid Emmaån. De 
berörda områdena är markerade på kartan. 

 
Folkströms bruk ligger i norra delen av Hällestads socken. Bruket anlades för den 
utmärkta vattenkraftens skull i en för övrigt nästan helt obebyggd skogsmark. 
Folkströms bruk är belagt från år 1646 då en hammare anläggs på platsen. År 1651 
anläggs även en masugn. Masugnsverksamheten erhöll ett drifttillstånd genom privilegier 
från Bergskollegium år 1659. Brukets omfattning i början av 1700-talet kan ses på 1707 
års karta över Folkström då vattenkraften även nyttjades för en mjölkvarn och ett 
sågverk (LMS Akt D39-35:1). Vid inventeringstillfället påträffades lämningarna efter en 
slaggvarp, en kolhusgrund samt grunden efter en jordkällare (Hällestad 351). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Utsnitt ur en karta från år 1707 som visar flera 
vattenanknutna verksamheter vid Folkströms bruk (LMS Akt D39-
35:1). 
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Figur 6. Kartan till vänster är utsnitt ur en karta från år 1724 som visar Folkströms hammare på Hovslagaretorpets ägor 
(LMS Akt D39-35:2). Kartam till höger är utsnitt ur en karta från år 1813 som visar att den vattendrivna 
verksamheten fortfarande är i bruk vid Hovslagaretorpet (LMS Akt D39-35:5). Bilden till vänster visar sannolikt 
lämningen efter den byggnad som syns intill vattnet på 1813 års karta. Bilden till höger visar den rikliga förekomst av slagg 
som finns i hammarområdet (Hällestad 327). Foto: Annelie Claèsson. 

 
På 1680-talet flyttas hammaren (Hällestad 327) ett par kilometer uppströms för att inte 
konkurrera med vattenkraften till hyttan. Läget och beskrivningen har reviderats i 
samband med denna utredning (figur 10). På platsen finns idag lämningar efter 
hammarverksamheten. I och med flytten av hammaren etablerades Folkströms övre 
bruk. Det övre bruket var beläget vid Hovslagaretorpet. Här bedrevs stångjärnssmide 
med tre hamrar fram till hammarens nedläggning på 1880-talet. På en karta från år 1724 
anges Folkströms hammare på Hovslagaretorpets ägor (LMS Akt D39-35:2). Till 
hammaren hörde ett flertal byggnader. På en karta från år 1813 finns verksamheten 
ännu kvar (LMS Akt D39-35:5). 
 

År 1779 köps Folkströms bruk av 
Boxholms bruk och en ståltillverkning tar 
sin början. Vid kartläggningen år 1813 
bestod bruket av ett skär- och valsverk, en 
stålugn, två räckhammare samt en kvarn 
och en såg (LMS Akt D39-35:4). 
Kvarnbyggnaden på åns norra strand finns 
kvar än idag. Ståltillverkningen upphörde år 
1879 och år 1883 läggs bruket ner. I och 
med nedläggningen revs flera av bruks-
byggnaderna. 

 
Figur 7. Utsnitt ur en karta från år 1813 som visar 
Folkströms bruk (LMS Akt D39-35:4). 



 
 
 

10 

 
Figur 8. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Folkströms bruk De lämningar som påträffats och besiktigats i 
samband med den kulturhistoriska utredningen är markerade. 

 
Herrgården, numera flyttad till Ljusfallshammar, med arbetarbostäder är från tidigt 
1800-tal. Den nuvarande kvarnen uppfördes i början av 1800-talet och var i drift till år 
1959. Kvarnen består av en vitputsad byggnad i tre våningar. Den byggdes för 
vattendrift men drevs troligen senare av el. Idag är interiören utriven. Själva 
kvarnbyggnaden ligger idag kvar invid Emmaån och är exteriört i gott skick. Den före 
detta mjölnarbostaden utgör även den en vitputsad byggnad och är idag bostad. 
 
Till kvarnen hörde en damm samt en cirka 20 meter lång dammvall. Idag dämmer 
dammvallen så att dammspegeln finns kvar. Vattennivån regleras av markägaren. 
Dammvallen har tre utskov och är i senare tid förstärkt med betong. Nedströms 
dammvallen, intill kvarnen, är rännan till kvarnhjulet. Stenkonstruktionen delar åfåran i 
två delar. Under en period på 1990-talet har turbiner installerats för försök till 
vattenkraftsproduktion. Vissa anordningar finns kvar på dammvallen idag, men någon 
vattenkraft producerades inte i någon större utsträckning. 
 
Än idag finns flera av brukets byggnader kvar såsom exempelvis herrgårdens flyglar, 
arbetarbostäder, smedbostaden, spannmålsmagasinet och den så kallade järnboden. 
Järnboden ligger intill vattnet och är den äldsta byggnaden på gården tillhörande 
järnbruket. I delar av det gamla spannmålsmagasinet från 1700-talet låg under en period 
en handelsbod. Delar av interiören finns kvar. Enligt muntlig uppgift lades 
handelsboden ner år 1957. Söder om bruket ligger ett kapell byggt i mitten av 1800-talet. 
Ursprungligen fungerade lokalen som skola. Som tidigare nämnts var det långt för de 
boende i Folkström till både skola och kyrka i Hällestad varpå brukspatronen på 
Folkströms bruk tog initiativet till skolan som sedermera blev kapell (Finspångs 
kommun 2015). 
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Figur 9. De övre bilderna visar Folkströms kvarn och rännan till kvarnhjulet samt dammvallen vid Folkströms kvarn. De 
nedre bilderna visar järnboden, den äldsta kvarvarande byggnaden vid Folkströms bruk samt det gamla, putsade 
spannmålsmagasinet från 1700-talet. Här var en handelsbod inrättad under några år på 1950-talet. 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. 
 
Folkströms bruk är en bevarandevärd kulturmiljö med högt kulturhistoriskt värde då 
den haft en central och viktig plats i bygden och kan berätta något om Folkströms 
historia. Platsen förmedlar kunskap om människors livsvillkor under olika tider. Platsen 
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. 
 
Utredningen visar att den berörda dammen tillhör Folkströms bruk i Emmaån, 
Hällestads socken. Området består av en sammanhållen bruksmiljö som etablerades år 
1646 då en hammare anläggs på platsen. År 1651 anläggs även en masugn och under 
tidigt 1700-tal fanns även en mjölkvarn och ett sågverk. År 1813 bestod bruket 
dessutom av ett skär- och valsverk, en stålugn och två räckhammare. 
 
Verksamheten vid Folkströms bruk upphörde år 1883. I samband med nedläggningen 
av bruket revs ett stort antal byggnader. Flera byggnader finns dock kvar än idag såsom 
herrgårdens flyglar, smedbostaden, spannmålsmagasinet och en järnbod. I mitten av 
1800-talet uppförde Folkströms brukspatron ett kapell som till en början fungerade som 
skola då befolkningen i Folkström hade långt till både skola och kyrka i Hällestad. Norr 
om kapellet finns en gravplats som var i bruk från 1870-talet och fram till sekelskiftet. 
Den nuvarande kvarnbyggnaden vid ån med tillhörande mjölnarbostad uppfördes under 
1800-talets första hälft. Verksamheten lades ner år 1959. Den aktuella dammvallen strax 
uppströms kvarnbyggnaden, som kan spåras i äldre kartmaterial, håller fortfarande uppe 
en karaktärsskapande vattenspegel. 
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Under ärendets handläggning har Länsstyrelsen genomfört en kulturhistorisk utredning 
av dammen och omgivande miljö. Folkströms bruk med bland annat lämningar efter två 
hammarområden, bruksbyggnader, bostadshus, kvarn med dammvall och vattenspegel 
bedöms utgöra en mycket värdefull kulturmiljö med såväl estetiska som pedagogiska 
värden. Avsänkningen av dammen innebär en direkt påverkan på kulturmiljön. De 
kulturhistoriska värdena minskar liksom förståelsen av kulturmiljön som helhet. 
 
Folkströms bruk är utpekat i Finspångs kommuns Kulturmiljöprogram där området 
beskrivs som en sammanhållen bruksmiljö med miljöskapande samt samhällshistoriska 
värden (Finspångs kommun 2015). 
 
Platsen besöktes i fält den 31 mars, 3 juli, 18 oktober år 2017 och 26 april 2018. 
 
Totalt har 1 lämning registrerats och 1 lämning reviderats i FMIS genom 
Riksantikvarieämbetets registreringsklient. 
 
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 utredningsområdet 

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 bevakningsobjekt. I Östergötland gäller detta även 
bebyggda bytomter. De platser som kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kartmaterial men där 
inga ovan mark synliga lämningar påträffats har vanligen registrerats under den antikvariska 
bedömningen uppgift om i de fall antikvarisk praxis inte anger annat. 

RAÄ-nummer Lämningstyp Bedömning 

Hällestad 327 Hammarområde Fornlämning 

Hällestad 351 Hytt- och hammarområde Fornlämning 
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