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Miljökvalitetsmålet Levande Sjöar och vattendrag anger att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 
 
För att åstadkomma detta krävs likvärdiga kunskapsunderlag avseende olika intresseområden. 
Natur- och fiskevården har genom biotopkarteringar ett förhållandevis bra och detaljerat 
underlag medan kulturmiljövården saknar detsamma. Genom en tvärsektoriell dialog, främst med 
hänsyn till vattenförvaltningens planerade åtgärder i länet, har en lista upprättats över prioriterade 
vattendrag som bör utredas kulturhistoriskt. 
 
Förestående kulturhistoriska utredning längs Olstorpsbäcken ska bidra till en effektivare 
handläggning med målsättningen att vattendraget fortfarande kan berätta sin historia samtidigt 
som förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omslagsbilder: 
Stenvalvsbro vid Olstorps säteri. Västra Ryd 37. 
Olstorps vattenkraftstation. 
Spannmålsmagasin vid Olstorps säteri. 
Tegelbrukslämning från år 1773. Västra Ryd 202. 
Stenvall i Olstorpsbäcken. Västra Ryd 200. 
Samtliga foton: Eva Klotz. 

 
  



Kulturhistorisk utredning, Olstorpsbä cken   
Evä Klotz, Lä nsstyrelsen O stergo tländ 

1. INLEDNING  
 

 
Fig 1. Vägkartan över utredningsområdet, med Olstorpsbäckens läge inringat. 

 

1.1 Bakgrund 

Olstorpsbäcken rinner ca 600 m mellan sjöarna Västra och Östra Lägern, och tillhör Västra Ryds 
socken i Ydre härad och kommun samt ingår i Svartåns avrinningsområde.   
 
Bäckfåran har under lång tid varit nästan torrlagd. Den torrlades i samband med att godset Oltorps 
ägare år 1907 grävde en kanal för att leda vattnet till det vattenkraftverk som än idag levererar kraft 
för Tranås Energi. Kraftverket tillåter idag en viss minimitappning i den gamla fåran. I bäcken finns 
tämligen gott om den rödlistade flodpärlmusslan och öring, vilket motiverat att under några år vissa 
restaureringar har gjorts för att bevara dessa bestånd (Bergengren 2009). Ett omlöp har byggts intill 
den dammbyggnad som ligger nära inloppet från sjön Västra Lägern, en dammkonstruktion längre 
ner har delvis rivits ut och på några platser har lekgrus och block lagts ut i vattnet. Nu finns planer på 
att bilda ett naturreservat runt den gamla bäckfåran och ett område runtom har också köpts in av 
Naturvårdsverket i detta syfte.  
 
Olstorpsbäckens strömmande vatten har länge utnyttjats för vattenkraft. På en skylt i området anges 
t.o.m. att så mycket som 14 vattenhjul snurrat i ån och att ansamlingen av småindustrier här under 
1800-talet var den största i Ydre kommun.  
Ett samarbetsprojekt pågår för närvarande mellan flera länsstyrelser i södra Sverige, ”Kulturmiljö och 
vattenförvaltning”, inriktat på att öka kunskapen om lämningar och kulturmiljöer i anslutning till 
vatten, vilket det finns stort behov av. Detta för att framöver på ett bra sätt kunna samarbeta i frågor 
kring natur- och kulturvärden vid planering av åtgärder för att förbättra miljön för fisk och fauna.  
 
Vad som t.ex. finns kvar efter flottningsepoken är okänt. Olstorpsbäcken ingick då som del av Ydre 
allmänna flottled (med fortsättning i Bulsjöån), vilket bl.a. motiverade att undertecknad uppdrogs att 
i slutet av 2012 göra en kulturhistorisk inventering av området kring det blivande naturreservatet.   



1.2 Kulturhistorisk beskrivning  
Intill bäcken ligger säteriet Olstorp, en av de många gårdar i bygden som en gång tillhört Vreta eller 
Vadstena kloster, men privatägt sedan 1621 och avstyckat 1920. Det ståtliga huset från 1789 med 
utsikt över båda sjöarna var pensionat under åren 1927-1947. Vid strömmen har det legat flera 
industrier, av vilka en hel del lämningar kvarstår, bl.a. såg, tegelbruk, oljeslageri och hammarsmedja.  
 
I detta och ett par följande kapitel beskrivs byggnader samt forn- och kulturlämningar i området och 
dess närhet, med hänvisning till Fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Fastighetskarta med ett urval av byggnader och registrerade RAÄ-nr i FMIS omnämnda i text.  
 
 
Vid en bebyggelseinventering som gjordes 1988 av Länsstyrelsen Östergötland gavs följande 
karaktäristik av Olstorp: 
”Säterimiljön mellan Ö och V Lägern omgiven av åker- och hagmarker. Den tidigaste namnformen var 
Ulfstorp. Gården fick säteriprivilegier på 1670-t efter att först ha blivit ståndsmässigt bebyggd. Den 
nuvarande herrgårdsanläggningen nyuppfördes emellertid 1783 S om den gamla. Byggherre var 
Henning Christian Schmiterlöw, som under sin tid härbärgerade kända personer som Johan H. 
Kellgren och A-M Lenngren på gården.  
 
Manbyggnaden bär i sin karaktär med sig det stilistiska arvet från 1700-t slut, i sitt avvalmade brutna 
tak, men visar också att tidens nyare ideal, empirestilen, hade vunnit gehör hos sin byggherre. 
Byggnadskroppen är tredelad med kraftig betoning av mittpartiet genom en pilasterindelad fasad 
som upptill avslutas med en gavelformig frontespis med ett stort lunettfönster. Fasaderna är 
vitmålade spritputsade med kontrasterande slätputs i hörn- och fönsteromfattningar. Interiören är 
välbevarad vad gäller rumsindelning, väggbeklädnader och ”snickerier”. Huset ligger i ensamt 
majestät uppe på gårdsplanen. En allékantad rak väg leder fram till manbyggnad framför vilken det 
finns en stor rundel. 
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En trädgårdsmästarbostad från 1800-t början (möjligen resterna av den äldre huvudbyggnaden) 
ligger SV om manbyggnaden liksom en lång tillbyggd avträdeslänga med invändiga lekfulla 
målningar. Dessutom en lekstuga och några rödfärgade uthus. Yttre flygelpar utgörs av stall- och 
magasin samt 2 ladugårdar i korsvirke. Den symmetriska anläggningen avslutas i NÖ av ett 3 vån 
magasin opanelat och rödfärgat samt försett med blinda lunettfönster över dörrarna i SV. SÖ om 
herrgården finns ett i sjön Ö Lägern vackert båt- och badhus från ca 1900-t början.  
 
Herrgårdsmiljön kompletteras av verksamhetshus, som kvarn 1800-t början, snickeriverkstad omkr 
1900-t början, kraftstation 1906 och affär 1907. Dessutom finns bostadshus till arbetare vid gården. 
En vacker stenvalvsbro leder över den naturliga strömfåran och i hagmarker NÖ härom finns tre 
gravar troligen från äldre järnåldern och vid Ö Lägerns strand i SÖ är 2 registrerade 
stenåldersboplatser. Området har lång kontinuitet i bebyggelseutvecklingen …. fornlämningar, 
herrgårdsanläggning och verksamhetshus på platsen. Naturliga förutsättningar för bosättning och 
tidigt industriidkande.” 
 
I beskrivningen av Olstorp (K23) i det regionala kulturmiljöprogrammet för Östergötlands län från 
1983 betonas byggnaderna ”från tiden då fallen mellan sjöarna utnyttjades för industriell 
verksamhet, bl.a. fanns kniphammare, såg och manufakturverk. Kvar finns en del ekonomibyggnader, 
kvarnbyggnad, fördämningsanläggningar och kraftstation.” 
 

1.3 Byggnadsbestånd  
På Olstorp finns inga byggnadsminnen, men flera byggnader bedömdes vid en av länsstyrelsen 
Östergötland gjord byggnadsinventering 1988 som kulturhistoriskt värdefulla: 

 Herrgårdsbyggnad, byggd 1783, ombyggd 1947. 

 Ladugård och trösklada, båda byggda i opanelad skiftesverk på stengrund år 1783.  

 Stall, f.d. magasin, kvarnstall och sädesmagasin, alla från ca 1779-80. 

 Kvarn, byggd i början av 1800-talet, med ett kvarnverk som omfattat 1 par stenar, valsverk, triör 
och grynverk, på senare år eldriven. Kvarnen nedlagd på 1960-talet, inredning bortplockad.  

 Båthus och badhus nere vid stranden av Ö Lägern , byggt ca 1890-1910. 

 Arbetarbostad, f.d. svinhus från ca 1900-20, nära kvarnen. 

 Snickerifabriken nedom den övre dammbyggnaden, stående på huggna stenplintar med stomme 
av regelverk, locklistfasad och åtta vitmålade luftfönster, byggd på 1890-talet till 1905. Vid 
besiktning fanns i byggnaden en hel del inventarier kvar, bl.a. maskiner drivna med vattenkraft 
genom remtransmission, snickerimaskiner och lösa inventarier för snickeriarbete. Byggnaden var 
i visst förfall med delvis uppruttet och sedermera borttaget golv och huset hade pallats upp på 
stockar och bräder.  

 Kraftstation, byggd 1906, på huggen stengrund, med stomme av tegel och yttre beige slätputs, 
tvåkupigt tegeltak och tolv rödmålade luftfönster. På gavelröstena är runda fönster. 
Gavelröstena är byggda som frontoner med avsats klädd med tegelpannor. Profilerad takfotslist.   

 
Några byggnader betecknades som s.k. miljöbyggnader, värdefulla i sitt miljömässiga sammanhang:  

 Flygel vid herrgårdsbyggnaden, från början av 1800-talet. 

 Jordkällare nära tröskladan (tidigare använd som iskällare enligt brandförsäkringsvärdering 1857, 
se nedan).  

 Lekstuga vid herrgården, från ca 1900-10. 

 Den gamla tvättstugan från 1800-talet, ombyggd till privatbostad, och båthus från 1950-60-talet. 

 Affär med inrymd bostadsfastighet och jordkällare, byggd 1907.  Affärsrörelse till 1975.  

 Mjölnarbostaden intill kvarnen, byggd 1930-31. 

 Uthuset till arbetarbostaden, f.d. svinhus.  
 



1.4 Forn- och kulturlämningar i FMIS 
Över den gamla vattenfåran finns två anläggningar registrerade i fornminnesregistret FMIS, 
markerade med röda punkter och ytor i karta Fig. 2:   

 Stenvalvsbro: RAÄ-nr Västra Ryd 37. C 30 m lång (NÖ-SV) och 5 m bred, med två valv.  
Fast fornlämning.  (Fig. 3) 

 Dammvall: RAÄ-nr Västra Ryd 74. Den ligger SÖ om bron och är 23 m lång (NÖ-SV), intill 5 m bred 
och intill 3 m hög, delvis kallmurad och delvis av cement. Övrig kulturhistorisk lämning. 

 
Inom närområdet finns följande lämningar registrerade:  

 Tre stensättningar: RAÄ-nr Västra Ryd 36:1-3. Fasta fornlämningar. 

 En boplats: RAÄ-nr Västra Ryd 168. Fast fornlämning. 

 Ett röjningsröseområde: RAÄ-nr Västra Ryd 186. Övrig kulturhistorisk lämning. 

 Två stensättningsliknande lämningar: RAÄ-nr Västra Ryd 176:1-2. Övrig kulturhistorisk lämning. 
 
 

 
Fig. 3. Stenvalvsbron byggd 1802, något påbyggd och förstärkt. I bakgrunden ladugårdsbyggnad, 
byggd 1783.  
 

2. KART- OCH LITTERATURGENOMGÅNG  
Inför fältarbete gjordes en kartgenomgång i Lantmäteriverkets arkiv.  
Som litteraturkälla har t.ex. använts en tättskriven redogörelse för arbetet på säteriet åren 1789-
1811 av dåvarande ägaren på Olstorp, Henning Christian Schmiterlöw. Där noterades årsvis vad som 
skedde, vilket varit till nytta för att få dateringar till olika byggnader och dess byggnadsfaser.  I 
skriften får man t.ex. inblick i den myckenhet av sten som fanns i marken. Där nedskrevs detaljerat 
hur mycket sten som röjdes i olika hagar och i vilka stenmurar som stenen lades i, även stora 
mängder i sjöarna.  
 
För att se säteriets utveckling från 1600-talet och framåt har valts att redovisa kartor och andra källor 
från olika tider i separata kapitel.  
 



2.1. Olstorp 1685 (Fig. 4) 
Redan på 1600-talet nyttjades det strömmande vattnet för både industri och fiske.  På den äldsta 
kartan över området, från 1685, finns en sågkvarn och en mjölkvarn intill varandra nedom och SÖ om 
en bro. Längst upp, vid inloppet från Västra Lägern ligger två byggnader ”Laxfiske Huus” och längre 
ner, vid den övre av de två dammanläggningarna i dag, ett ”Åhlfiske”.  En tegellada står ute på udden 
VNV om herrgården  
Beträffande gården benämns den här Åhlstorp herrgård och sägs vara ”förut upbygt af 2ne hemman 
Ålstorp benämnd”. Kanhända kommer namnet av att här var gott ålfiske, vilket ålhuset  beläget 
ungefär där den övre dammvallen är idag vittnar om. 
 
En intressant detalj på kartan är att utefter vägen strax SÖ om Olstorp står på ömse sidor om vägen 
två ”Ruhnstenar”, på ungefärligt samma plats där det i dag står en milstolpe (RAÄ-nr Västra Ryd 21).  
Är detta verkligen runstenar eller har det blivit felskrivet av lantmätaren? Av olika skäl kan man 
förmoda att det här handlar om två milstolpar på ömse sidor om vägen då det förekommer på andra 
ställen i länet. Men frågan kvarstår och värd att utredas i annat sammanhang. 
 

 
Fig. 4. Geometrisk avmätning, Hult, 1685. Detalj.  
Lantmäteristyrelsens arkiv, V Ryd sn, akt nr D12:148-9.  
 

2.2. Olstorp 1720 (Fig. 5) 
På en senare karta, från 1720, saknas kvarn- och sågbyggnaderna, även om alla uppgifter styrker att 
här fanns kvarn och såg. Där ser man i stället fyra byggnader på rad, med rykande skorstenar, utmed 
åns SV sida, men i akten anges området bara med ”Ängarne”. Någon form av verksamhet har dock 
varit där. Tegelladan står kvar ute på udden.  
Att t.ex. kvarn och sågen inte är med på kartan och avsaknad av beteckning för de fyra byggnaderna 
kan förklaras med att lantmätaren haft olika syften med sina kartor. I det här fallet rör det sig om en 
geometrisk avmätning över flera gårdar och torp underlydande säteriet.  
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Fig. 5. Geometrisk avmätning, Olstorp, 1720. Detalj. 
Lantmäteristyrelsens arkiv, V Ryd sn, akt nr D141-41:2.  
 

2.3. Olstorp 1752 (Fig. 6) 
Den därpå följande kartan över inägorna, från 1752, är mycket detaljerad, med diken och stenmurar 
– här ser man t.o.m. de kraftiga stenskoningarna på ömse sidor om vattendraget. Vid inloppet till ån 
(markerat md W) är ”Fyra stycken Damluckor at afhålla wattnets lopp i Torra år”.  Åhlkistan ligger på 
samma plats som 1685 (markerat med T). På platsen för de fyra rykande byggnaderna ligger nu tre 
små byggnader med angivande att där är smedens små ”lyckor”.  Dammvall och två vattendrivna 
industribyggnader ligger SÖ om bron över ån, en träbro.   
 

2.4. Olstorp 1798 (Fig. 7) 
Denna karta är en större rågångskarta över Olstorps alla ägor. Den ritades då HC Schmiterlöw ägde 
säteriet. Han påbörjade i slutet av 1700-talet att bygga upp mycket av det som vi än idag kan se på 
Olstorp, vilket är noggrant redovisat i hans årsvis uppbyggda bok, förvarad på Krigsarkivet, som har 
renskrivits och utgivits av släktföreningen Schmiterlöw. I skriften berättas att en greve Mörner, ägare 
av gården första halvan av 1700-talet, var den som rensade upp ån för att utnyttja det strömmande 
vattnet för kraft.  
 
Karta från år 1798 visar några då nybyggda (och några under planering) byggnader till säteriet, bl.a. 
de fyra byggnaderna på ömse sidor nerfarten från mangården till vägen. Ladugården revs på den 
tidigare platsen, se karta från 1752, då den var förfallen och ”illaluktande”, och en ny byggdes på 
andra sidan bron, enligt Schmiterlöws redogörelse först år 1799. Tegelbruket, som ersatte ett äldre 
på annan plats, uppfördes 1794, och samma år också tröskhuset med vattendrivet tröskmaskineri. 
Till tegelbruket hörde en vattendriven tegelkran. 
Det brygghus som byggdes 1797 är inte med på kartan, inte heller de äldre två laxhusen vid inloppet 
och ålhuset uppströms, trots att de omnämns av Schmiterlöw. Ålhuset ersattes av ett större år 1803 
och laxhusen var så förfallna att nya byggdes 1808 på samma plats. (Schmiterlöw, sid 72ff). 
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Fig. 6. Ägomätning, Olstorp 1752. Detalj. 
Lantmäteristyrelsens arkiv, Askeryd sn, akt nr D141-41:4.  
 
 
 

 
Fig. 7. Rågångsbestämning, Olstorp 1798. Detalj. 
Lantmäteristyrelsens arkiv, V Ryd  sn, akt nr D141-41:5.  
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 2.5. Brandförsäkring 1857  
Vid en värdering av godsets byggnader för brandförsäkring år 1857 bedömdes 30 byggnader, 
däribland även vedbod, svinhus m.m.  Huvudbyggnaden hade fått en intilliggande flygelbyggnad 
1809. Förutom de byggnader som omnämnts tidigare fanns nu på gården ett oljeslageri bredvid 
kvarnen, två tegellador nära tegelbruket och längre uppströms, nedom den övre dammbyggnaden 
(byggd 1801 enligt Schmiterlöw, sid 83), ett manufakturverk (räckhammarsmedja) med intilliggande 
kolbod och ett ångbränneri med kvarn. 
 

2.6. Olstorp sent 1800-tal 
Två kartor gavs ut av Rikets Allmänna Kartverk under andra hälften av 1800-talet, den 
häradsekonomiska 1868-77 och generalstabskartan år 1885. På den äldre av dem noteras bränneri, 
tegelbruk, kvarn och såg. Även några arbetarbostäder är utsatta. Här kan vi se att två av de 
byggnader som flankerat vägen från mangårdshuset ner till landsvägen har rivits, likaså en av 
ladugårdsbyggnaderna.  (Fig. 8)  
År 1885 drivs fortfarande både sågen och kvarnen, enligt generalstabskartan.  
 
 

 
Fig. 8. Häradsekonomiska kartan Forsum, 1868-77. Detalj. 
Rikets Allmänna Kartverk, akt nr J112-36-11. 
 

2.7. 1900-tal – Vattenkraftstation  
Åren 1905-08 lät den dåvarande ägaren till säteriet gräva en kanal mellan sjöarna, parallellt med och 
nordöst om bäckfåran, för att anlägga ett vattenkraftverk. Den gamla fåran blev därför torrlagd och 
de vattendrivna industrierna kunde inte drivas längre – endast sågen, kvarnen och tröskverket drevs 
vidare med hjälp av elström från kraftstationen.  
Kraftstationen är fortfarande i drift och tillhör Tranås energi. Det mesta av vattnet mellan sjöarna 
rinner alltså genom kanalen men viss minimitappning sker numera i den gamla åfåran vilket gynnar 
fisk och musslor. 
Kraftstationen är till det yttre välbevarad med tegeltak och en fin representant för sin tid. Tyvärr är 
dock ursprungsmaskineriet borttaget, vilket skedde 1987 (muntlig uppgift från Tranås Energi)   (Fig.9)      



 
Fig. 9. Olstorps vattenkraftstation ägd av Tranås energi.        

3. FLOTTNING I OLSTORPSBÄCKEN 
Olstorpsbäcken ingick i Ydre flottled, registrerad som allmän flottled år 1883. På en samtida karta 
som finns på Boxholms skogar i Boxholm kan man se en ritning över var timmerrännan gick (Fig  10) 
och också hur dammluckorna var fördelade i den övre dammbyggnaden. Fem lucköppningar fanns 
för, från nordöst, timmerränna, fisket, två för smedjan och en för bränneriet och längst i sydväst ett 
skibord.  
 

 
Fig. 10. Fotografi. Detalj av karta: Flottleden Vestra Lägern – Sommen (Ydre flottled), 1882.  
Kartan förvarad hos Boxholms skog, Boxholm.    
 

Flottningsrännor 



3. FÄLTARBETE – RESULTAT  
 

Vid inventering senhösten 2012 påträffades grunderna efter några av de i kartmaterialet noterade 
verksamheterna, de registrerades i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS, och deras RAÄ-
nr redovisas i karta Fig. 11.  
 

 
Fig. 11. Utsnitt ur fastighetskarta med nyregistrerade lämningar i FMIS noterade med RAÄ-nr. 
 

 RAÄ-nr V Ryd 198: Hammare/smedja. 
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning.  

Rester av manufakturverket, bestående av en grund som till stor del är fylld av slagg och i marken 
intill kraftigt kolbemängd jord, det senare troligen efter den kollada som ska ha stått intill. 
Manufakturverket, med räck- och spikhammare, fick sina privilegier och byggdes 1798 och var i bruk i 
alla fall i mitten av 1800-talet. 
 

 RAÄ-nr V Ryd 199: Tegelindustri(?). 
Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt.  

Diffusa spår av en större anläggning, ca 15 m lång och ca 5 m bred, som troligen härrör från den 
vattendrivna tegelkran (lerkvarn) som legat på platsen. Mot vattnet en kallmurning och därifrån 
ojämna stenkantade grundfragment i var ände med en urgrävning i dess mitt. Tegelkranen byggdes 
samtidigt som tegelugnen/arna.  Se också RAÄ-nr V Ryd 202. 
 

 RAÄ-nr V Ryd 200: Övrigt.  
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.  

Nedom och SV om ny bron över ån är en ca 20 m l (NÖ-SV) stenvall med kraftigare sten längs sidorna  
och mindre i mitten, och med oklar funktion. Det man ser är att marken NV om vallen är blockrikare 
än SÖ om den. På häradskartan kan man notera en svagt inritad gränslinje på ungefärlig plats (Fig. 9 
NV om ladugården).  Någon sorts gräns eller hage? (Fig. 12) 
 

 RAÄ-nr V Ryd 201: Dike/ränna.  
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.  

Den grävda kanalen som leder vattnet till ett på kant av sluttning uppbyggt dammfäste och via 
träkulvert ner till kraftstationen, och som fortsätter även något nedanför kraftstationen. 
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 RAÄ-nr V Ryd 202: Tegelindustri. 
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning.  

Tegelbrukslämning i form av en grund/ruin med delvis kvarvarande väggar av gråsten. Intill den ligger 
vallar av krossat tegel. Enligt en skylt på området anlades tegelbruket 1773 och till det hörde en 
tegeltork med två ugnar och lerkvarn.  Något oklart om här funnits någon ugn då där var tätt med 
träd och lövsly samt ett ”rum” fyllt med skräp.  
Verksamheten lades ner i slutet av 1910-talet enligt samma skylt.  
 

 RAÄ-nr V Ryd 203: Småindustriområde. 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.  

Tre husgrunder på rad längs med vattendraget, den längst i sydöst med eldstadsrest. Enligt den skylt 
som finns uppsatt i området låg här en barkstamp och ett garveri bredvid varandra. Under mitten av 
1800-talet låg längs vattendragets sydvästra sida ett brygghus och ångbränneri och dessförinnan, i 
början av 1700-talet några andra byggnader med oklar verksamhet. Bränneriet var för övrigt i bruk 
fram till slutet av 1800-talet, enligt informationsskylten. 
 

 RAÄ-nr V Ryd 204: Brott/täkt - lertäkt.  
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.  

Väster om vattendraget, på Tegeludden, är marken mer eller mindre perforerad av lertagsgropar. 
Här togs den lera som sen bearbetades och användes i tegelbruket framme vid gården (RAÄ-nr V Ryd 
202). På de äldre kartorna låg ute på udden en tegellada som förmodligen flyttades eller revs någon 
gång på 1700-talet. 
 
Av flottningsrännorna kunde inga säkra spår noteras.   Invid spikhammargrunden nedom den övre 
dammbyggnaden är en ränna tolkad som hjulgrav (RAÄ-nr V Ryd 198). Den ligger i linje med angiven 
flottränna och kan ha utgjort underlag för en sådan efter att manufakturverksamheten upphört. 
 
 

 
Fig. 12. Stenvall med oklar funktion. RAÄ-nr V Ryd 200. 
 



 
Fig. 11. Tegelbruksruin med grovt murade stenväggar. RAÄ-nr V Ryd 202. 
 
 
 
 

 
Fig. 12. Sydvästra änden av det som möjligen är kanten av den tegelkran som legat på platsen.  
RAÄ-nr V Ryd 199. 
 

 

 



 
Fig. 13. På motstående sidan vattendraget ser man kvarnbyggnaden med  
öppningarna där hjulaxlarna gick in. 
 

4. KULTURHISTORISK VÄRDERING  
 
Efter den genomgång av kartor, litteratur och utförd fältinventering är den sammanfattande 
bedömningen att området kring Olstorpsbäcken har mycket högt kulturhistoriskt värde och de 
lämningar som påträffats bör tas hänsyn till om återställningsåtgärder blir aktuella, även de som inte 
utför fasta fornlämningar.  
  
Olstorp ligger på ett resursmässigt och kommunikativt optimalt läge, invid den strömmande ån 
mellan två sjöar och där en ålderdomlig vägsträckning korsar vattnet. Här har fångats rikligt med lax 
och ål – kanske t.o.m. namnet härrör från den näringen. Marken var från början mycket stenig och 
stor odlarmöda krävdes för att tillskapa det öppna åker- och beteslandskap vi ser i dag. En 
påminnelse om detta är de talrika kraftiga stenmurar som avskiljer olika ytor och även kantar 
vattendraget, kraftigast i sydöst mot utloppet i Ö Lägern. 
 
Säterimiljön är mycket välbevarad med flera kvarstående byggnader från åren kring sekelskiftet 
1700/1800, då en stor nybyggnadsfas skedde på gården. Även stenvalvsbron byggdes i samma veva, 
år 1802. Förutom de välbevarade byggnaderna har inte så många nya tillkommit utan själva 
gårdssymmetrin är närmast intakt. Som exempel på det senare är placeringen av det vackra 
spannmålsmagasinet från omkring 1780, väl synligt från mangårdsbyggnaden och med stenvalvsbron 
i rak linje däremellan. Av lokalboende berättas att spannmålsmagasinet först byggdes med gaveln 
mot bron, men godsägaren tyckte inte den var lika fin så han beordrade arbetarna att ta ner och 
vända på huset så han kunde se den vackra sidan från sitt fönster.  Vilket skedde, se Fig. 14. 
 
Av alla de vattendrivna industrierna längs Olstorpsbäcken återstår kvarnbyggnad, trösklada och 
snickerifabrik, den senare i förfall och knappt synlig i tät lövskog. Den ansåg vid byggnads-
inventeringen ha stort kulturhistoriskt värde.  



Den i början av 1900-talet grävda och fint stenkantade kanalen och vattenkraftstationen är 
fortfarande i bruk och själva kraftstationen ansågs vid byggnadsinventeringen 1988 som mycket 
värdefull.  
 
Av de lämningar som hittades bedöms två vara fasta fornlämningar, grunderna efter manufaktur-
verket och tegelbruket. Deras status baseras till stor del i hänseende till omgivande kulturmiljö, deras 
ålder och som komplement till de kvarvarande byggnaderna.  
Alla lämningar, förutom lertaget och kraftverkskanalen, ligger inom det planerade naturreservatet. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14. Det vackra spannmålsmagasinet med den vackra sidan mot fotografen, stående på 
stenvalvsbron.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. REFERENSER 
 

5.1. Litteratur 
 Bergengren, J, Flodpärlmussla i Olstorpsbäcken – inventeringar 1999, 2006 & 2008. Länsstyrelsen 

Östergötland, rapport 2009:1. 

 Gustavson, J: Olstorp. En urgammal svensk herrgård, 1957. 

 Schmiterlöw, H C: Min Lefvernes Beskrifning 1754-1811, utgiven av Släktföreningen Schmiterlöw 
2002. 

 

5.2. Kartor 
 Lantmäteristyrelsens arkiv 

o V Ryd sn. Geometrisk avmätning, Hult, 1685, akt nr D12:148-9.  
o V Ryd sn. Geometrisk avmätning, Olstorp, 1720, akt nr D141-41:2.  
o Askeryd. Ägomätning, Olstorp, 1752, sn, akt nr D141-41:4.  
o V Ryd  sn. Rågångsbestämning, Olstorp, 1798, akt nr D141-41:5. 

 

 Rikets Allmänna Kartverk (RAK) 
o Häradsekonomiska kartan Forsum, 1868-77, akt nr J112-36-11. 

 

5.4. Opublicerat 
Kvarninventering i Östergötland , 1978, Östergötlands museum, Olstorp kvarn, inv.nr 051207002. 

 

5.4. Övrigt 
Riksarkivet. Brandförsäkringsverket, Askeryd sn, Olstorp frälsesäteri, försäkring nr 21289, 1858.   
 
 
 
 
 
Alla fotografier tagna av Eva Klotz, Länsstyrelsen Östergötland 
 
 
 
  



 


