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Inledning 
 
Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning på fastigheten 
Brokabo 1:9 vid bäcken från sjön Storagöl i Ydre kommun. Utredningen föranleddes av 
Naturvårdsenhetens planerade åtgärder avseende vattenverksamhet. Med vattenverk-
samhet menas åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, av-
vattnar 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 pål-
ning 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: 
Järndetalj efter Munkebo såg vid bäcken från sjön 
Storagöl. 

   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, Brokabo 1:9, 
samt längs aktuell del av bäcken från sjön Storagöl. Detta för att kvalitetssäkra pågående 
och kommande åtgärdsarbeten ur både ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspek-
tiv. 

 
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 projektering av fy-
siska förutsättningar inför eventuell avsänkning av dammen vid Munkebo såg som tidi-
gare utförts kunde bidra med en del kulturhistorisk information (Johansson 2014). 
 
Excerperingen i form av kart- och arkivstudier genomfördes med syftet att utröna i vilken 
omfattning det inom området för Munkebo såg förekom tidigare ej registrerade fornläm-
ningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Det framtagna materialet utgjorde däref-
ter underlag för en riktad fältinventering. 
 
Fältarbetet innebar inventering vid Munkebo såg samt längs utvald sträcka av vattendra-
get. Dokumentation av påträffade lämningar har skett i enlighet med Riksantikvarieäm-
betets anvisning för beskrivning av forn- och kulturlämningar samt rådande antikvarisk 
praxis. Materialet har därefter registrerats i Kulturmiljöregistret genom Riksantikvarie-
ämbetets digitala registreringsverktyg Fornreg. 
 
Dokumentationen består av digitala foton samt beskrivningar av påträffade lämningar. I 
samband med fältarbetet har för syftet relevanta kulturmiljöer bedömts ur antikvarisk 
synpunkt. 

 



Munkebo såg vid bäcken från sjön Storagöl 

5 

Befintliga kunskapsunderlag 
 
Den riksomfattande fornminnesinventeringen som bedrevs i Riksantikvarieämbetets 
regi utfördes i berört område under år 1948 med en revideringsinventering år 1986. Un-
der fornminnesinventeringen var det vattenanknutna kulturarvet vanligtvis lågpriorite-
rat. Vid Munkebo såg innebär det att inga forn- eller kulturhistoriska lämningar finns 
registrerade i direkt anslutning till bäcken sedan tidigare. 

 
Fornlämningsmiljö 
 
Kring Munkebo såg finns ett fåtal, sedan tidigare, registrerade forn- eller kulturläm-
ningar. I de närmaste omgivningarna finns fyra torplämningar registrerade (Västra Ryd  
104:1 och Askeryd 41:1, 42:2 och 88:1). 
 
Området kring Munkebo fornminnesinventerades första gången på 1940-talet. Ar-
betet 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 till-
fället inventerades endast delar av länet. Sammantaget har det medfört att antalet 
registrerade lämningar i området är få. Med all sannolikhet finns här betydligt fler 
oupptäckta forn- och kulturlämningar. 
 

 
Figur 2. Järndetalj efter Munkebo såg vid bäcken från sjön Storagöl. Foto: Annelie Claèsson. 

 
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 ut-
bredda skogsbygden i området gör att det sannolikt även finns ett stort antal lämningar 
kopplade till skogsbruket. 
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Den vattenanknutna kulturmiljön 
 
Västra Ryds socken ligger i södra delen av Ydre kommun på gränsen mellan Jönköpings 
och Östergötlands län. Landskapet består till stor del av skogsbygd. Det aktuella vatten-
draget rinner från sjön Storagöl i sydöst och mynnar ut i sjön Västra Lägern i norr. Cirka 
1,5 kilometer söder om mynningen i sjön Västra Lägern, vid Munkebo gård, ligger Mun-
kebo såg (figur 3). 

 
Området kring bäcken och dammen var tidigare ett mer öppet landskap, vilket kan ses 
på förekomsten av odlingsrösen och stenmurar. I senare tid har området återbeskogats 
med gran (Johansson 2014). 
 

 
Figur 3. Utdrag ur den digitala terrängkartan. Den kulturhistoriska utredningen berör Munkebo såg vid 
bäcken från sjön Storagöl. Det berörda området är markerat på kartan. 

 
Vid Munkebo har det på platsen funnits en kvarn sedan åtminstone början av 1700-talet. 
Enligt en lantmäteriakt från år 1719 kan man se en kvarn utmed bäcken (LMS Akt D141-
38:1). Kartmaterialet i området är i övrigt bristfälligt och nästa karta är häradsekono-
miska kartan från åren 1868-77 (RAK Akt J112-36-16). Den visar flera byggnader på plat-
sen där 1719 års kvarn låg. 
 
På samma plats ligger Munkebo såg (L2018:1283). Byggnadsåret är oklart. Sågen kan ses 
på ekonomiska kartan från år 1948 (RAK Akt J133-7f0b49) samt på en sammanslagning 
från år 1971 (RAK Akt 05-vry-329). När sågen lades ner är också oklart. 
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Figur 4. Utsnitt ur en karta från år 1719 som visar 
platsen för en kvarn vid Munkebo. (LMS Akt D141-
38:1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan från åren 
1868-77 som visar byggnader på platsen för kvarnen 
vid Munkebo (RAK Akt J112-36-16). 

 
I början av 1900-talet anlades en järnväg i Ydre kommun med sträckan Eksjö-Öster-
bymo. Invigningen skedde år 1915. Det främsta syftet med järnvägen var att transportera 
timmer, träkol och sågat timmer. Järnvägen användes även till person- och posttrans-
porter. Två av loken som trafikerade sträckan var tillverkade vid Motala verkstad. Till att 
börja med fanns fyra hållplatser i Östergötlands län. Med tiden kom tåget att stanna vid 
ytterligare tre hållplatser där Munkebo ångsåg var en av dem (Ydre kommun). 
 
Munkebo ångsåg uppfördes år 1931 och låg öster om både Munkebo gård och järnvägen 
(Sveriges bebyggelse 1949). Sågen kan ses på ekonomiska kartan från år 1948 samt den 
sammanläggning som gjordes år 1971 (RAK Akt J133-7f0b49 och RAK Akt 05-vry-329). 
 

   
Figur 6. Bilden till vänster visar mangårdsbyggnaden vid Munkebo Gård, uppförd år 1908. Bilden till 
höger visar Munkebo ångsåg (Sveriges bebyggelse 1949). 
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På grund av den hårda konkurrensen från bilar och bussar lades persontrafiken utmed 
sträckan ner år 1954. Godstrafiken fortsatte ytterligare några år, men lades ner år 1968. 
Spåren togs bort relativt snart därefter (Ydre kommun). 
 
Möjligen sammanfaller tillkomsten av Munkebo såg (L2018:1283) med tillhörande 
damm och dammvall med anläggandet av järnvägen i början av 1900-talet. Vid nedlägg-
ningen av järnvägen på 1960-talet kan även Munkebo såg ha påverkats och så att verk-
samheten kom att upphöra (Johansson 2014). 
 
Idag återstår endast lämningar av sågen i form av en 11 meter lång och 8 meter bred 
såggrund bestående av sten. I västra delen finns en betongplatta. I plattan finns två runda 
hål för en turbin. Utmed den norra långsidan står två huggna stenfundament 
(L2018:1283). 
 

          
Figur 7. Till vänster utsnitt ur ekonomiska kartan från år1948 som visar att det legat en såg (L2018:1283) 
vid bäcken vid Munkebo (RAK Akt J133-7f0b49). Till höger utsnitt ur en sammanläggning från år 1971 
som visar att sågen fanns in på 1970-talet. (RAK Akt 05-vry-329). 

 
Norr om såggrunden finns ytterligare en husgrund. Husgrunden är 8 meter lång och 4 
meter bred bestående av sten. Husgrunden hör sannolikt till sågverksamheten. Inom 
området finns betydande rasmassor av taktegel, sten och järnskrot (L2018:1283). 
 
Till sågen hörde en damm och en dammvall (L2018:1283). Dammvallen finns kvar idag 
och är cirka 70 meter lång och dämde vatten som sedan reglerades utifrån vattenbehov 
till kvarnen. Dammvallen har tre utskov och är i senare tid förstärkt med betong. Luck-
orna i utskoven är numera borttagna. I det norra respektive södra utskovet finns be-
tongrör. Från det mittersta utskovet faller vattnet fritt. Från såggrunden och cirka 50 
meter väster ut går en grävd ränna som idag är torrlagd. Rännan mynnar ut i dagens 
befintliga åfåra. Dammspegeln kan fortfarande ses på platsen. 
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Figur 8. Bilden till vänster visar dammen vid Munkebo såg. Bilden till höger visar dammvallen med det 
mittersta utskovet (L2018:1283). Foto: Annelie Claèsson. 

 

   
Figur 9. Bilden till vänster visar betongrören i det norra utskovet av dammvallen. Bilden till höger visar 
ett av stenfundamenten invid såggrunden (L2018:1283). Foto: Annelie Claèsson. 

 

   
Figur 10. Bilden till vänster visar betongplattan i såggrunden. Bilden till höger visar ett av hålen i plat-
tan avsett för turbin (L2018:1283). Foto: Annelie Claèsson. 
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Figur 11. Utdrag ur den digitala fastighetskartan över Munkebo såg. Den lämning som påträffats och be-
siktigats i samband med den kulturhistoriska utredningen är markerad. 
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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, 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 tillkoms-
ten 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. 
 
Munkebo såg är en bevarandevärd kulturmiljö då den kan berätta något om Munkebo 
och skogsbygdens historia. 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 anlägg-
ningarna 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. 
 
Utredningen visar att den berörda dammen och dammvallen tillhör Munkebo såg i 
bäcken från sjön Storagöl, Västra Ryds socken. Munkebo såg med dess omgivande miljö 
är en viktig plats ur kulturmiljösynpunkt. Av sågen finns idag endast lämningar. Intill 
såglämningen finns dammvallen med tre utskov. Inga dammluckor finns kvar. Det är 
oklart när sågverksamheten startade och när den upphörde vid Munkebo, men sågen kan 
ses på ekonomiska kartan från år 1948. På platsen för sågen har tidigare en kvarn legat 
sedan åtminstone början av 1700-talet, vilket kan ses på en karta från år 1719. När kvarn-
verksamheten upphörde och sågverksamheten tog vid är oklart. Platsen har ett pedago-
giskt och vetenskapligt värde. 
 
Platsen besöktes i fält den 20 april och 2 oktober år 2018. 
 
Totalt har 1 lämning registrerats 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 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 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 munt-
liga källor men där lämningar inte återfinns eller bedöms kvarligga. 
 

Fornreg-nummer Lämningstyp Bedömning 

 

L2018:1283 Träindustri Övrig kulturhistorisk lämning 
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