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Inledning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheten 
Ånshult 2:2 vid Ringarhultsån i Motala kommun. Utredningen föranleddes av Natur-
vårdsenhetens planerade åtgärder avseende vattenverksamhet. Med vattenverksamhet 
menas 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 utriv-
ning 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: 
De Geersfors järnbruk vid Ringarhultsån. 

   Foto: Annelie Claèsson. 
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Syfte 
 
Syftet med den kulturhistoriska utredningen har varit att ta fram ett fullgott underlags-
material avseende kulturmiljöer och fornlämningar på berörd fastighet, Ånshult 2:2, 
samt längs aktuell del av Ringarhultsån. Detta för att kvalitetssäkra pågående och kom-
mande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 

 
Metod 
 
Utredningen föregicks av en övergripande excerpering innefattande genomgång av tidi-
gare registreringar i fornminnesregistret (FMIS) och en karthistorisk analys. I vissa fall 
har även sökningar i Ortnamnsregistret (SOFI) och Riksarkivet (SVAR) gjorts. Utöver 
detta insamlades i någon mån tips ur arkiv och litteratur. Även den biotopkartering som 
tidigare utförts i Ringarhultsån kunde bidra med en del kulturhistorisk information 
(Gustafsson 2006). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken 
omfattning det inom området för De Geersfors järnbruk förekom tidigare ej registrerade 
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna materialet ut-
gjorde därefter underlag för en riktad fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering vid De Geersfors järnbruk samt längs utvald sträcka av 
vattendraget. Dokumentation av påträffade lämningar har skett i enlighet med Riks- 
antikvarieämbetets anvisning för beskrivning av forn- och kulturlämningar samt  
rådande antikvarisk praxis. Materialet har därefter registrerats i FMIS genom Riksantik-
varieämbetets 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 
 
Norr om De Geersfors järnbruk ligger Godegårds säteri. De Geersfors järnbruk är till sitt 
ursprung förknippat med säteriet som sedan tidigare är utpekat som särskilt värdefull ur 
kulturmiljösynpunkt då det utgör ett riksintresse för kulturmiljö, Godegård [E12]. Gode-
gårds säteri är en herrgårds- och bruksmiljö med välbevarade byggnader. Herrgården är 
från år 1720. Till herrgården hör en engelsk park, en inspektorsbostad, flera arbetarbo-
städer samt ekonomibyggnader. Här finns också stålugnar, en masugnsruin samt en 
spikbod. Hela miljön härrör från 1700- och 1800-talen. 
 

 
Figur 2. Järnbalksbron vid De Geersfors järnbruk. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Godegårds säteri ingår även i Länsstyrelsens kulturminnesprogram för Motala kommun, 
K54 Godegårds säteri, Godegårds socken (Natur Kultur 1983). Godegårds bergslags 
historia går tillbaka till medeltiden, men det var först med Louis de Geers inträde på 
1600-talet som bruksverksamheten tog fart. Från brukets storhetsperiod under 1700- 
och 1800-talen fram till nedläggningen år 1896 återstår idag många byggnader. Med sin 
mångfald av byggnader ger säteriet en viktig inblick i äldre tiders industriella verksamhet 
och organisation. 
 
Godegårds säteri är sedan år 1977 även utpekat som byggnadsminne. 
 
Under åren 1978-79 utfördes en broinventering i Östergötland (Moderatho). Broarna in-
delades i olika klasser utifrån utseende och funktion samt deras representativitet för ty-
pen. Till klass 1A och 1B hänfördes broar som ansågs vara goda representanter för sin 
tids brobyggnadskonst och exemplifierade den tekniska och kommunikationshistoriska 
utvecklingen. Till klass 2 hänfördes broar som vid inventeringen inte bedömdes äga de 
kulturhistoriska värden som motiverade placering i klass 1. 
 
En bro längs den aktuella sträckningen är klassad som 2, nämligen bron vid De Geersfors 
järnbruk. Byggnadsåret är okänt. Bron består av en massiv järnbalk över enskild väg. 
Bron används även idag. 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1980. Un-
der fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågpriorite-
rat. Vid De Geersfors järnbruk innebär det att inga forn- eller kulturhistoriska lämningar 
finns registrerade i direkt anslutning till ån sedan tidigare. 
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Fornlämningsmiljö 
 
De Geersfors järnbruk ligger inom Godegårds bergslag i nordvästra delen av Östergöt-
land och utgör den minsta av Östergötlands bergslager. Begreppet bergslag har flera be-
tydelser. I vissa fall avser det ett geografiskt område medan det i andra haft en juridisk 
betydelse i form av lag. Godegårds bergslag gränsade till den större och mer betydelse-
fulla Lerbäcks bergslag i Närke. Periodvis har Godegård i det närmaste betraktats som 
en fortsättning på Lerbäcks bergslag (Hörfors 2010). 
 

     
Figur 3. Bilden till vänster visar disponentvillan vid De Geersfors järnbruk. Bilden till höger visar kolbo-
den, idag är boden ett garage. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Godegårds bergslag omfattar Godegårds socken samt västra delen av Tjällmo socken. I 
senare tid har delvis även Kristbergs socken ingått. Godegård är Östergötlands högst be-
lägna socken. Här saknas den slättbygd som finns i andra bergslagsområden i norra Ös-
tergötland och som vanligen utgjorde en förutsättning för bygdens etablering före bergs-
bruket (ibid). 
 
Godegårds bergslag anses vara från tidig medeltid och därmed äldst i Östergötland. Till 
en början var bergsbruket svagt och säsongsbetonat. Först under Gustav Vasa på 1500-
talet fick Godegårds bergslag ett uppsving med förnyade privilegier samt eget sigill. 
 
I början av 1600-talet drabbades Godegård av malmbrist och avvecklingen av Godegårds 
bergslag gick därefter fort. År 1691 upphörde bergslagen. Istället kom man att speciali-
sera sig på spiksmide och kolning (ibid). 
 
Området kring Godegårds bergslag fornminnesinventerades första gången på 1940-talet. 
Arbetet var inriktad på att registrera andra typer av lämningar än de som var knutna till 
vattenkraft och bergsbruk. 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 vatten samt bergslagen är få. Här finns därför ett stort 
antal lämningar efter hyttor, hamrar, slaggområden, gruvhål och andra verksamheter 
knutna till vattendragen och bruksbygden som ej ännu registrerats (ibid). 
 
I området kring De Geersfors järnbruk är de förhistoriska lämningarna fåtaliga. Fynd av 
stenåldersyxor vittnar dock om att människor tidigt vistats i området (Godegård 8:1 och 
9:1). Vanligare är det med mer sentida lämningar såsom torp, kolbottnar, röjningsrösen 
och fossila åkrar (Godegård 131:1, 228, 230 och 280). 
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Den vattenanknutna kulturmiljön 
 
Godegårds socken ligger i nordvästra skogsbygden i Östergötland. Landskapet domine-
ras av skog, med inslag av öppnare landskap med åkermark, främst i norr och söder. Det 
kuperade och till stor del vattenrika landskapet med strömmande vattendrag var idea-
liskt för vattendrivna industrier. Här finns bland annat lämningar efter hamrar, hyttor 
och järngruvor med anknytning till bergsbruk. I samband med bergsbruket växte även 
bruksherrgårdar och brukssamhällen fram. Skogarna gav kol och ved till gruvor, masug-
nar och smedjor. Bergsbruket kom under lång tid att dominera näringen i området (Klotz 
2011). 
 

 
Figur 4. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör De Geersfors järn-
bruk vid Ringarhultsån. Det berörda området är markerat på kartan. 

 
Det aktuella vattendraget har två tillflöden. Huvudfåran rinner från sjön Årsjön i nord-
väst. Det något mindre tillflödet rinner från sjön Unnagölen i norr. Tillflödena går sam-
man i Bruksån som övergår i Godegårdsån som i sin tur övergår i De Geersforsån. Vid 
De Geersfors järnbruk byter ån namn ytterligare en gång till Ringarhultsån, för att se-
dan rinna ut i sjön Torsjön, nordöst om bruket (figur 4). 
 
Som tidigare nämnts hör Godegårds säteri, norr om De Geersfors järnbruk, till de äldsta 
järnbruken i Östergötlands bergslag. Här bröts och bearbetades malm redan under me-
deltiden. År 1643 förvärvade den holländske adelsmannen Louis De Geer stora delar av 
Godegårds socken och bildade Godegårds säteri. Vid mitten av 1700-talet stod bruket för 
den största järntillverkningen i Östergötland med spiksmide som specialitet. Järnfram-
ställningen pågick fram till år 1896 (Bebyggelseregistret, Hörfors 2010, Länsstyrelsen, 
Runeberg, SOFI och SVAR). 
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Figur 5. Den övre bilden är utsnitt ur en karta från år 1673 som visar att vattenkraften tidigt hade stor 
betydelse i det aktuella vattendraget från Årsjön till det som sedan kom att bli De Geersfors järnbruk. Den 
nedre bilden visar teckenförklaringen till ovanstående karta (LMA Akt D13). 
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De Geersfors järnbruk ligger i södra delen av Godegårds socken. Genom ett köpebrev år 
1643 övergick, förutom Godegårds socken, även fastigheten Ånshult till Louis De Geer. 
Ånshult kom därmed att tillhöra Godegårds säteri. År 1756 anlade änkan efter Louis De 
Geer en knipp- och manufakturhammare på Ånshults ägor. Hammaren anlades i ett vat-
tenfall cirka 5 kilometer söder ut från Godegårds säteri och fick privilegier samma år. 
Samtidigt bytte fastigheten namn till De Geersfors efter dess ägare. Huvudsakligen smid-
des spiktenar som användes vid tillverkning av spik. Åren 1810 och 1811 anlades även ett 
skär- och valsverk. År 1858 bestod bruket av ett skär- och valsverk, en räckhammare och 
två spikhamrar. Kring De Geersfors järnbruk kom samhället Degerön att växa fram (Be-
byggelseregistret, Hörfors 2010 och Runeberg). 
 
Fram till år 1873 låg De Geersfors järnbruk under Godegårds säteri. I slutet av 1800-talet 
försågs De Geersfors järnbruk med smältjärn från Qwarnshammars smedja. Smedjan 
brann ner år 1899 och för att inte förväxlas med det större järnverket i Degerfors i Värm-
land övertog De Geersfors järnbruk smedjans namn och blev sedermera Qwarnsham-
mars bruk. Av Qwarnshammars bruk bildades år 1920 AB Qwarnshammars Jernbruk. 
Bruket elektrifierades på 1940-talet och drevs fram till år 1984 då det köptes upp av 
Halmstads Järnverk. Halmstad Järnverk sålde snart valsverket till Island. Därmed upp-
hörde produktionen av järn i De Geersfors. I och med nedläggningen försvann den sista 
järnbaserade industrin i Godegårds socken. 
 

 
Figur 6. Utsnitt ur en karta från år 1776 som vid nr 18 anger platsen för De Geersfors knipp- och manu-
fakturverk (LMS Akt D27-83:1). 
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Parallellt med järnindustrin drev De Geersfors järnbruk även ett vattenkraftverk. Vat-
tenkraftverket var i bruk fram till år 2011 då verksamheten upphörde. Idag ägs bruket av 
en privatperson. Två bostäder har styckats av från själva bruket och ägs även de av pri-
vatpersoner (Runeberg och SVAR). 
 

     
Figur 7. Den vänstra bilden visar den norra dammvallen vid De Geersfors järnbruk. Den högra bilden 
visar dammluckan i samma dammvall. Foto: Annelie Claèsson. 

 
Till De Geersfors järnbruk hör två dammar med tillhörande dammvallar. Den norra 
dammen ska enligt uppgift vara grävd år 1910. Dammvallen är förstärkt med betong och 
har ett utskov som regleras med en dammlucka. För cirka fem år sedan grävde markäga-
ren ett mindre utskov norr om det ursprungliga. Det består av två rör som leder vattnet 
från dammen till ett grävt dike vid sidan om åfåran. Utskovet är anlagt för att undvika 
översvämning vid högflöden. Nedströms dammen och dammvallen är en kulverterad 
sträcka som mynnar ut i Ringarhultsån nedströms järnbruket. 
 

Strax nedströms den norra dammvallen finns på 
nordöstra åkanten en lämning som möjligen kan 
utgöra rester efter en äldre dammvall (Godegård 
425). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Möjlig lämning efter en tidigare dammvall (Gode-
gård 425), belägen nordöst om den norra dammvallen. 
Foto: Annelie Claèsson. 
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Den södra dammen med dammvall utgör den ursprungliga åfåran. Dammen är troligen 
från år 1756 då järnbruket etablerades. Dammvallen, även den förstärkt med betong, har 
två dammluckor. Det norra utskovet ska enligt uppgift ha fungerat som kylvattenintag 
till industrin. Idag är den luckan stängd. Som ovan nämndes användes dammen så sent 
som för cirka sju år sedan till att leda vatten till vattenkraftverket. Enligt uppgift bedrevs 
vid denna damm även simskola för barnen i Godegård. 
 

 
Figur 9. Den södra dammvallen med en av dammluckorna. Foto: Annelie Claèsson. 

 

Än idag finns flera av brukets byggnader kvar såsom industrilokaler, disponentvillan, 
flera arbetarbostäder, kuskbostaden, kolboden, driftkontoret, brandstationen, tvättstu-
gan samt två oljecisterner. Även ett järnvägsspår som användes vid transporter finns be-
varat. 
 

De flesta av dåtidens bostäder är bebodda än idag. Kolboden är numera garage. I tvätt-
stugan arbetade två tvätterskor som tog hand om tvätten vid De Geersfors järnbruk. Även 
i brukssamhället Degerön finns arbetarbostäder kvar som tillhörde bruket. 
 

     
Figur 10. Bilden till vänster visar en före detta arbetarbostad samt en del av industrilokalerna. Bilden till 
höger visar de två oljecisternerna som byggdes efter att koldriften upphörde. Foto: Annelie Claèsson. 
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Figur 11. Bilden till vänster visar tvättstugan där två personer arbetade åt bruket. Bilden till höger visar 
en byggnad som bland annat fungerat som kontor, arbetarbostad och omklädningsrum med bastu till 
brukets anställda. Foto: Annelie Claèsson. 

 
 
 

     
Figur 12. Bilden till vänster visar kuskbostaden. Bilden till höger visar driftkontoret. Foto: Annelie 
Claèsson. 

 

                 
Figur 13. Bilden till vänster visar brandstationen vid De Geersfors järnbruk. Bilden till höger visar en äldre 
modell av lastbil. Foto: Annelie Claèsson. 
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I området vid De Geersfors järnbruk har det på 1800-talet även legat en såg. På härads-
ekonomiska kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-55-6) kan man se att en såg legat 
nedströms den norra åfåran (Godegård 426). Även ekonomiska kartan från år 1948 visar 
en såg (RAK Akt J133-9f1c50). Idag finns inga synliga konstruktioner på platsen. 
 

     
Figur 14. Till vänster utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-55-6) som 
visar att det legat en såg nedströms De Geersfors järnbruk (Godegård 426). Till vänster utsnitt ur ekono-
miska kartan från år 1948 (RAK Akt J133-9f1c50) som visar att sågen fanns kvar fram till 1950-talet. 

 
Cirka 400 meter nedströms De Geersfors järnbruk har det enligt en lantmäteriakt från 
år 1776 legat en skvaltkvarn (LMS Akt D27-83:1). I akten omnämns att kvarnen nyttjades 
av Ringarhult, Ånshult och bruksfolket vid De Geersfors (Godegård 424). Idag finns inga 
synliga konstruktioner på platsen. 
 

 
 

 
Figur 15. Den övre bilden är utsnitt ur en karta från år 1776 som visar platsen för en skvaltkvarn (Gode-
gård 424), sydöst om De Geersfors järnbruk. Den nedre bilden visar akttexten till ovanstående karta. 
Nummer 38 anger att det på platsen har legat en skvaltkvarn (LMS Akt D27-83:1). 
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Figur 16. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över De Geersfors järnbruk. De lämningar som påträf-
fats och besiktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen 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 för-
dämningar 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, såg-
verk och andra vattenanknutna industrier. I och med bildandet av markavvattningsfö-
retag under 1900-talet utgjorde dammarna ibland ett hinder och många sänktes av el-
ler 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 histo-
riska samband kan tolkas och förstås i landskapet. Vid återställande av vattendrag i syfte 
att värna den biologiska mångfalden måste hänsyn tas till de kulturhistoriska lämning-
arna så att vattendraget även fortsättningsvis kan berätta sin historia. Kulturmiljövärden 
är i många avseenden en resurs som svårligen kan återskapas. Det som förstörs eller för-
vanskas är borta för alltid. 
 
De Geersfors järnbruk är en bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om 
järnbruket, bruksepoken samt Godegårds bergslags historia. Platsen berättar även något 
om vår nutids historia då De Geersfors järnbruk parallellt med sin ursprungliga verk-
samhet drev ett vattenkraftverk. Vattenkraftverket var i bruk så sent som år 2011, då det 
lades ner. Platsen förmedlar därmed kunskap om människors livsvillkor från i alla fall 
mitten av 1700-talet fram till modern tid. Platsen innehar dessutom ett pedagogiskt upp-
levelsevärde då många bruksbyggnader såsom bland annat industrilokaler, disponent-
villan, flera arbetarbostäder, kuskbostaden, kolboden, driftkontoret, brandstationen, 
tvättstugan samt två oljecisterner finns kvar än idag. Även ett järnvägsspår som använ-
des vid transporter finns bevarat. En kulturmiljö som denna där de yttre iakttagbara 
strukturerna alltjämt kan förstås och upplevas är skyddsvärd. När anläggningarna tagits 
ur bruk har inte sällan dammar och liknande rivits ut. Detta gör att det ur kulturmiljö-
synpunkt är än mer angeläget att bevara de delar av kulturmiljön som trots allt är välbe-
hållen och finns kvar. 
 
Utredningen visar att De Geersfors har en påfallande lång brukskontinuitet. Här har på-
gått industriell utveckling och verksamhet från 1750-talet och fram till idag, vilket haft 
stor betydelse för bygdens utveckling och dess invånarna. Utredningen visar att de be-
rörda dammarna och dammvallarna tillhör De Geersfors järnbruk i Ringarhultsån, Go-
degårds socken. De Geersfors järnbruk med dess omgivande miljö är en viktig plats ur 
kulturmiljösynpunkt. På platsen har det funnits knipp- och manufakturverk sedan mit-
ten av 1700-talet, vilket kan ses på en karta från år 1776. Fram till år 1873 låg De Geers-
fors järnbruk under Godegårds säteri. I slutet av 1800-talet försågs De Geersfors järn-
bruk med smältjärn från Qwarnshammars smedja. Då smedjan brann år 1899 och för att 
inte förväxlas med det större järnkraftverket i Degerfors i Värmland bytte De Geersfors 
namn till Qwarnshammars bruk. År 1920 bildades AB Qwarnshammars jernbruk. Bruket 
elektrifierade år 1940 och drevs fram till år 1984 då det köptes upp av Halmstad Järnverk 
som sålde valsverket och lade ner järnbruket vid De Geersfors. I och med nedläggningen 
försvann den sista järnbaserade industrin i Godegårds socken. Vattenkraftverket fort-
satte dock att producera el till så sent som för sju år då även den verksamheten lades ned. 
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Därmed upphörde all industriell verksamhet i De Geersfors. Platsen har både ett este-
tiskt, vetenskapligt och pedagogiskt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 3 och 26 april år 2018. Vid fältbesöken var båda dammarna 
och dammvallarna i bruk. 
 
Totalt har 3 lämningar registrerats i FMIS genom Riksantikvarieämbetets registrerings-
klient. 
 
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 läm-
ningarna 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 forn-
lämningar 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 männi-
skors 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 sta-
tusen ej gått att avgöra genom okulär besiktning utan måste utredas vidare vid en even-
tuell exploatering bedöms vanligen som bevakningsobjekt. I Östergötland gäller detta 
även bebyggda bytomter. De platser som kunnat lägesbestämmas utifrån historiskt kart-
material 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 

 

Godegård 424 Kvarn Uppgift om 

Godegård 425 Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning 

Godegård 426 Träindustri Uppgift om 
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