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KMV forum AB har på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län låtit 
utföra en kulturhistorisk utredning av 
vattendraget mellan sjön Östjuten och 
sjön Hemtvaren (Tvartorps vattenkraft-
verk, f d kvarn) i Finspångs kommun, 
Östergötlands län. Utredningen föranleds 
av att svensk vattenkraft ska anpassas till 
moderna miljövillkor enligt en nationell 
plan för omprövning av vattenkraft som 
har tagits fram av Havs- och vatten-
myndigheten, Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät.

Med moderna miljövillkor menas åtgär-
der avseende vattenverksamhet som 
antingen syftar till att förändra vattnets 
djup eller läge, avvattna mark, leda bort 
grundvatten eller öka grundvatten-
mängden genom tillförsel av vatten. 
Även åtgärder i vattenområden till följd 
av uppförande, ändring, lagning eller 
utrivning av dammar eller andra anlägg-
ningar i vattenområden samt fyllning och 
pålning i vattenområden, klassas som 
vattenverksamhet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län vill höja 
kunskapsläget genom upprättandet av 
kunskapsunderlag kring vattenanknutna 
kulturmiljöer som finns i anslutning till 
vattenkraftsanläggningar inför komman-
de prövningar i mark- och miljödomsto-
len.

Uppdraget
Länsstyrelsen i Östergötlands län har 
genom upphandling kontrakterat KMV 
forum AB att upprätta ett kunskapsun-
derlag kring vattenanknutna kulturmil-
jöer avseende ”samtliga vattenanknutna 
forn- och kulturlämningar samt relevant 
kulturhistorisk bebyggelse utefter aktu-
ella åtgärdsområden. I uppdraget ingår 
arkiv- och kartstudier, fältinventering, 
inmätning, GIS-arbete, sammanställning i 
rapport samt registrering i Kulturmiljöre-
gistret genom Fornreg”.

Närliggande biflöden till nämnda vat-
tendrag ska inte inventeras och studeras. 
Dock har sidoflöden som utgör en del i 
vattenverksamheten inventerats.

För att effektivt kunna hantera arbetet 
med de vattenanknutna forn- och kul-
turlämningarna samt relevant kulturhis-
torisk bebyggelse har två avgränsningar 
tillämpats, dels tematiska avgränsningar, 
dels geografiska avgränsningar. 

Den tematiska avgränsningen har 
indelats i två kategorier, primär respektive 
sekundär aktivitet. Med primär aktivitet 
menas de verksamheter vars fysiska 
anordningar direkt har utnyttjat vattnet 
på något sätt, exempelvis en kvarn, ett 
dämme eller en flottningsränna och som 
har efterlämnat spår. Med sekundär akti-

vitet åsyftas de verksamheter som är en 
del av den primära verksamheten, men 
som inte har utnyttjat vattnet. Exempel 
på detta är en järnväg eller en arbetar-
bostad, ett kolhus eller en brännugn. 
Arbetet har avgränsats till att omfatta 
båda kategorierna.

Arbetet har också en geografisk avgräns-
ning med vilket menas att det är de 
nämnda vattendragens och sjösyste-
mens närområde som har studerats och 
inventerats. Uppdragsgivaren har emel-
lertid inte specificerat inventeringsom-
rådets storlek i detalj. Vid andra typer av 
linjebaserade inventeringar, exempelvis 
kraftledningar, brukar inventering ske ca 
50 meter utanför kraftledningen. Denna 
princip har tillämpats inom utrednings-
området, dvs. avgränsats till ca 50 meter 
från vattendrag och strand. Undantag 
har gjorts för byggnadsminnen vilket har 
vidgat detta avstånd till ungefär 150 me-
ter. Besökta områden har huvudsakligen 
avgränsats till de platser där de historiska 
kartorna har indikerat förekomst av en 
vattenanknuten aktivitet. 

Vattenanknutna forn- och kulturläm-
ningar beskrivs i denna rapport och 
har registreras i Fornreg. Lämningarna, 
i de fall de inte är enstaka, registreras i 
Fornreg som områden, antingen i form 
av en fornlämning eller i form av en 

1. Inledning

Figur 1. Översiktskarta, det aktuella inventeringsområdet inom röd markering. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av KMV forum AB.
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övrig kulturhistorisk lämning (se avsnitt 
Fornminnesinventering nedan).

Metod
För att kunna genomföra en kulturhisto-
risk utredning krävs användandet av flera 
olika metoder. Inledningsvis studeras 
historiska skriftliga källor. Dessa utgörs av 
såväl tryckt litteratur som arkivalier. Den 
tryckta litteraturen i detta sammanhang 
är framförallt olika typer av, reseskildring-
ar, sockenskildringar och hembygdslitte-
ratur. Den arkivhandling som erfarenhets-
mässigt har störst nytta för att förstå ett 
områdes historiska markanvändning är 
historiska kartor. De historiska kartorna 
utgörs av både småskaliga (översiktliga) 
kartor och storskaliga (detaljerade) kartor 
och de äldsta är från 1650-talet. Men det 
kan också handla om uppgifter i medelti-
da diplom (brev).

Historiska kartor
Olika arkiv har utnyttjats, Rikets allmänna 
kartverks arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv 
och Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
vilka alla finns vid Riksarkivet, samt Stock-
holms universitets och Uppsala universi-
tets universitetsbiblioteks kartsamlingar. 
Alla kartor finns digitalt tillgängliga vid 
Lantmäteriets, Riksarkivets, Stockholms 
universitetsbibliotek samt Uppsala uni-
versitetsbiblioteks respektive webbsidor. 

Fotografier
Historiska fotografier i museernas ge-
mensamma webbplats Digitalt museum, 
gav inget användbart resultat.

Litteratur
Den tryckta litteraturen i detta samman-
hang är framför allt olika typer av socken-
skildringar och hembygdslitteratur som 
har skrivits under 1900- och 2000 talen. 
Litteraturen finns vid Kungliga bibliote-
ket, men också via Projekt Runeberg. 

Fornminnesinventering
För att något kan klassas som en fornläm-
ning måste tre äldre krav samt ett relativt 
nytt fjärde krav om ålder, uppfyllas enligt 
kulturmiljölagen (SFS, 1988, 2 Kap, 1§ & 
1a§). Nämligen att vara:  

• lämningar efter människors verk-
samhet under forna tider, 

• som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk, 

• som är varaktigt övergivna, och
• som har tillkommit före år 1850.

Lämningar som uppfyller de första tre 
kraven men som är tillkomna under och 
efter 1850 kallas övrig kulturhistorisk 
lämning (ÖKL).

Den fornminnesinventering som vi 
är bekanta med idag benämns ofta 
förstagångsinventeringen, och pågick 
1939–1977 inför utgivningen av den 
Ekonomiska kartan (Hyenstrand, 1978). 
En andra revidering av fornminnesinven-
teringen, den så kallade andragångsin-
venteringen, pågick 1974–2002 (Jensen, 
1997; Olsson, 2008a; Magnusson, 2010). 
Sedan 2002 bedrivs inte längre någon 
nationell fornminnesinventering i Riks-
antikvarieämbetet regi. En annan form av 
fornminnesinventering genomfördes av 
Riksantikvarieämbetet ihop med Skogs-
styrelsen inom ramen för det arbetsmark-
nadspolitiska projektet Skog och historia 
(1995–2008) med start i Värmlands län 
(Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrel-
sen, 2017). Östergötland är inventerat, 
men delar av materialet är ännu inte 
kvalitetsgranskat. Dock fungerar invente-
ringen som en indikation på platser värda 
att återbesöka. 

Alla kända forn- och kulturlämningar 
finns i KMR (kulturminnesregistret) som 
administreras av Riksantikvarieämbe-
tet vars publika version kallas Fornsök, 
och vars verktyg för att registrera nya 
lämningar, för de med behörighet, kallas 
Fornreg. Sedan 2002 ansvarar länsstyrel-
serna för registrering av fornminnen och 
kulturhistoriska lämningar. För uppdrag 
som ligger utanför länsstyrelsernas ansvar 
som tillståndsmyndighet (Kulturmiljöla-
gen) ansvarar konsulten för registrering i 
Fornreg. Riksantikvarieämbetet har tagit 
fram riktlinjer, digitala registreringsred-
skap och bedriver kursverksamhet för 
arkeologer i registrering av lämningar i 
det digitala kulturmiljöregistret Fornreg. 
Någon officiell utbildning i fornminnesin-
ventering saknas idag. 

En kultur- och fornminnesinventering 
bygger bland annat på erfarenhet av hur 
spår av olika mänskliga aktiviteter tar sig 
uttryck i landskapet. Det har aldrig varit 
ekonomiskt försvarbart att inventera 
varje kvadratmeter av ett landskap utan 

insatserna koncentreras till de platser där 
förutsättningarna för att finna spår är som 
störst. Det kan vara en viss höjdkurva i 
kombination med en viss jordart och 
väderstreck som har störst förutsättningar 
att hysa resterna av en yngre stenål-
dersboplats, ett impediment i åkermark 
i kombination med ett platsnamn och 
med ett visst avstånd från en by som har 
förutsättningar att hysa ett yngre järnål-
dersgravfält, eller ett vattendrag som kan 
hysa resterna av en skvaltkvarn. Till sin 
hjälp har alltså kultur- och fornminnes-
inventeraren en rad hjälpmedel utöver 
sin erfarenhet av hur formerna ser ut, 
nämligen skriftliga berättelser i form av 
jordartskartor, historiska kartor, ortnamn, 
topografi, höjdkurvor, sockenböcker men 
också de närboendes egna iakttagelser 
och berättelser. Riksantikvarieämbetet 
har givit ut kompendier för fornminnes-
inventering (Selinge, 1969; Olsson, 2008a, 
2008b) samt skriftserien Fornlämningar i 
Sverige (Gren, 1991; Johansen & Petters-
son Jenssen, 1993; Norman, 1995) om 
hur olika lämningar ser ut. Det finns även 
en lämningstyplista utgiven av Riksanti-
kvarieämbetet (2014). Risinge socken 
revideringsinventerades 1979.

Bebyggelseinventering
En översiktlig bebyggelseinventering 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
med tydlig koppling till historisk eller 
pågående vattenverksamhet har utförts 
längs av vattendraget mellan sjön 
Östjuten och sjön Hemtvaren (Tvartorps 
vattenkraftverk, fd. kvarn). Byggnaderna 
och miljöerna har besiktigats okulärt och 
fotograferats i fält. En kortare beskrivning 
av bebyggelsen och det kulturhistoriska 
sammanhanget redovisas tillsammans 
med gällande lagskydd och tidigare 
utpekanden. Inventeringen utgår från 
Riksantikvarieämbetets Plattform för 
kulturhistorisk värdering och urval som 
vägledning kring beskrivningar, urval och 
kulturhistoriskt värde.
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Tvartorp ligger i Finspångs kommun, 
Östergötlands län, Risinge socken, före 
detta Risinge Tingslag samt f.d. Finspånga 
läns härad. Tvartorp ligger knappt 5 
kilometer väster om Rejmyre (ca 7 
minuters bilväg). Landskapet är kraftigt 
kuperat med många sjöar och vattendrag 
där sjöarna Hemtvaren och Östtjuten 
ligger kring 54 meter över havet och de 
närmaste höjderna på ca 60–75 meter 
över havet. Landskapet är beskogat med 
framförallt barrträd och det förekommer 
många mossmarker. Öp pen mark i form 
av åkrar (även nedlagda) är ovanligt. 
Bebyggelsen domineras av Tvartorps 
herrgård från 1900-talets början med fria 
utblickar ut över Östtjuten (figur 2). Söder 
om herrgården ligger Tvartorps gård med 
byggnader från 1700-talets slut. Inom 
fastigheten finns bebyggelse i form av 
mindre röda stugor med ekonomibygg-
nader där flera har utgjort torp under 
Tvartorps gård (figur 3).

2. Miljöbeskrivning

Figur 2. Bebyggelsen vid Tvartorps herrgård från 1926 skymtar på andra sidan Östjuten. Foto: KMV forum AB.

Figu 3. Torpbebyggelse väster om kraftstationen och hyvleriet. Foto: KMV forum AB.
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Tvartorp hör till Nyköpingsåns avrinnings-
område (Huvudavrinningsområde 65) 
enligt SMHI (SVAR 2012:2 (Länsstyrelsens 
Webb-GIS).

Det svenska landskapet har karaktärise-
rats ett flertal gånger av främst kultur-
geografer. I en av de senare (Antonson, 
2006, s. 46–49) hör landskapet i Tvartorp 
till område 4, Bergslagen (figur 4), och 
karaktäriseras som:

”Ett område vars agrara bebyggelselägen 
etablerades under framför allt medel-
tid. Regionen ligger helt under högsta 
kustlinjen. Landskapet är bergkulligt 
och landskapet domineras av skog och 
många sjöar. Glesbygd med få jordbruks-
företag som i huvudsak är baserande på 
skogsförädling. Enstaka platser med livak-

3. Befintliga kunskapsunderlag

”Tvartorps herrgård är från 1920-talet och 
ritat med inspiration från 1700-talsherr-
gårdar. Den har därmed ett arkitektoniskt 
värde. Söder om herrgården finns den 
gamla huvudbyggnaden som är från 
1700-talets slut. De välbevarade och 
sammanhållna byggnaderna har miljö-
skapande värden”.

Kulturmiljöprogrammet lyfter alltså inte 
fram kraftstationen och den äldre fabri-
ken (såg och hyvleri) som ett kulturmil-
jövärde.

Det ska påpekas att Tvartorp som kultur-
miljö betraktad är koncentrerad till ett 
mycket begränsat geografiskt område.

tigt jordbruk finns exempelvis i Tjällmo. 
Bebyggelsen är huvudsakligen gles och 
består av små ensamgårdar. På vissa håll 
finns äldre bruksorter, idag utan gruvbryt-
ning, vilka har utvecklats till mindre sam-
hällen. Denna näringsgren syns tydligt i 
ortnamn som exempelvis innehåller hytta 
eller hammar som för- eller efterled”

I Finspångs kommuns Översiktsplan 
(2011), lyfts Tvartorp fram som ”K, Kultur-
värde av lokalt intresse”. Där hänvisas till 
kommunens kulturmiljöprogram för mer 
information. I kulturmiljöprogrammet 
(2015, s. 11) återfinns Tvartorp under 
rubriken ”Kulturmiljöer av Regionalt 
intresse”, med underrubriken ”Rejmyre 
med landsbygd”. Tvartorp beskrivs enligt 
följande: 

Figur 4. Karta över Östergötlands landskapskaraktärer. Det norra området är område 4, Bergslagen. Pilen visar Tvartorps lokalisering (Antonson, 2006).
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Medeltid till 1799 
Den första historiska kartan över Tvartorp 
finns i den Geometriska jordeboken från 
1650 Akt (Akt D84-88:d1:444-5). Där utgör 
”Tväretårp” ett skattehemman med två 
åkergärden om tillsammans 7,5 tunnland 
samt två separata ängsgärden. Det ena 
ängsgärdet ligger på ömse sidor om 
vattendraget som rinner mellan Gölen 
i söder och Hemtvaren i norr. En liten 
ängshump benämns ”Wenna”, men det 
framgår inte var den är belägen, bara 
att den ligger längs ett vattendrag. Av 
karttexten framgår att det till hemmanet 
hör ”Skogh och fiskeuaten finneß här och 
en ½ sågh quaren”. Uppgifter om vem 
som ägde den andra halvan har inte på-
träffats. Någon sågkvarn finns emellertid 
inte utritad på kartbilden (figur 5). 

På en ägomätning från 1739 (Akt D84-
88:1) framgår att gården utgjorde ett fräl-
sehemman som disponerades av ”Herr 
Cornetten Jöns Råmark och rådmannen 
uti Norrköping Herr Claes Janche”, men 
som brukades av ”åboerne som nu för 
tiden äro 4 stycken och tillförrene ägt 
skatträttigheten, men den till frälseägar-
ne förfalldt”, dvs. bönderna var inte längre 
självägande utan arrendatorer. Flera torp 
fanns, ”Soldatetorpet”, ”Motorpet” och 
”Sågaretorpet”. Gårdens inägomark hade 
expanderat och åkern omfattade nu 14,8 
tunnland. På kartbilden är det utritat 
en ”dam”, en ”ålkista” och ”Qwarnkärret”, 
den senare även kallad ”Qwarnwena” i 
själva textbeskrivningen. Qwarnwena 
måste åsyfta samma namn som den lilla 
ängshumpen på 1650 års karta, dvs. en 
del som inte hörde till själva ängsgärdet, 
utan som låg en bit ifrån. Denna förkla-
ring förefaller rimlig eftersom ängsgärdet 
på 1739 års karta är betydligt större mot 
sydöst, än den var 1650. Det betyder i så 
fall att det finns, alternativt har funnits, en 
kvarn i den mellersta delen av vattendra-
get. Till detta måste läggas en uppgift un-
der karttextens rubrik ”Qwarn och Qvarn-
ställe” vars sista mening lyder ”Emelan 
Öst Tiutten och Twaren är utloppsnedfall, 
derest miölquarn fordom warit” dvs. en 
plats någonstans längs vattendraget 
mellan Hemtjuten och Gölen. Sannolikt 
åsyftas Qwarnwena. Att någon kvarn inte 
markerades på kartbilden är alltså inte 
konstigt eftersom det vid tiden måste ha 
varit en ruin. Ålkistan ligger strax nordväst 
om Gölens utlopp och dammen torde ha 

legat straxt nordväst om vägen som idag 
går över ån. Sågaretorpet (idag Barktor-
pet) ligger söder om gården och utanför 
utredningsområdet. Namnet syftar på en 
såg som låg än längre söderut och som 
finns markerad på kartan samt uppgifter 
om den 80 år tidigare grävda ”grafwen”, 
dvs. kanalen.

Från 1453 till 1926 finns många ägare 
dokumenterade (Sievert, 2014, s. 28–30). 
En av de mer omtalade är sjörövaren på 
Tvartorp, Olof Lindahl (1748–1801), som 
var en av delägarna i Ostindiska kompani-

et, och som förvärvade Tvartorp 1789. 
Olofs svärfar, Claes Janche hade köpt 
fastigheten 1739 (Öjring i Sievert, 2014, 
s. 202).

Enligt nedteckningar från 1785 beskriver 
den dåvarande inspektorn, att det finns 
en mjölkvarn som går höst och vår 
(Sievert, 2014, s. 110). Det måste alltså ha 
uppförts en ny kvarn sedan uppgiften 
om ruinen 1739. Men vilken kvarn som 
åsyftas, dvs. var den låg 1785 är oklart. 
Enligt Sievert (2014, s. 114) ska den gamla 
mjölkvarnen, som revs 1843, ha legat 

4. Den vattenanknutna kulturmiljön

Figur 5. Geometrisk jordebokskarta från 1650 (Akt D84-88:d1:444-5) över Tvartorp. Kartan visar inte var den 

omnämnda kvarnen ligger. Den röda pilen visar den troliga lokaliseringen av ängsmarken som benämns 

”Wenna”.
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på södra sidan av utloppet från Gölen 
(Östtjuten), dvs. sannolikt på samma plats 
som ålkistan och dämmet, enligt 1739 
års karta. 

Tiden 1800 till 1925 
1800-talets kartor är alla småskaliga och 
därmed inte lika detaljrika. Den äldsta 
kommer från tidigt 1800-tal (Uppsala 
universitetsbibliotek, Akt 567), men visar 
inget av intresse på platsen. Andra platser 
på kartan markerar såväl bruk, milstolpar 
som lastplatser varför det skulle kunna 
finnas en potentiell möjlighet att även 
aktiviteter i Tvartorp kunde ha registre-
rats. Avsaknaden av uppgifter för Tvartorp 
betyder emellertid inte att det inte 

pågick några vattenanknutna industriella 
aktiviteter där. 

Den näst äldsta småskaliga kartan är den 
södra delen av den äldre Generalstab-
skartan från 1838–1862 (Akt J243-65-1), 
som inte är fullt lika detaljerad som den 
senare från 1878 (Akt J243-55-1). På 
den äldre finns en kvarn utritad i norra 
delen av vattendraget (figur 8). Den finns 
varken med på konceptkartan till den 
Härads ekonomiska kartan från 1868–
1877 (Akt J112-55-4) eller på den tryckta 
från 1874–1881. Eftersom häradskartorna 
generellt sett har en hög noggrannhet är 
sannolikheten för att kvarnsymbolen på 
den äldre Generalstabskartan  inte är lika 

hög. Men det betyder inte att det inte har 
funnits en kvarn där och då.

På den yngre Generalstabskartan från 
1878 (figur 7) finns en såg inritad i den 
sydvästra delen av vattendraget, ungefär 
där hyvleriet idag ligger. Sågverket som 
idag finns i Tvartorp ligger på den andra 
(norra) sidan av ån. Men på den tryckta 
Häradsekonomiska kartan från 1874–
1881 (Risinge härad), saknas sågverket, 
varför ett rimligt antagande är att den 
då inte längre var i bruk. På den yngre 
Generalstabskartan finns norr om gården 
ett torp vid namn ”Sågen” som ligger en 
bra bit bort från vattendraget. Det kallas 
på Generalstabskartan från 1838–1862 för 

Figur 6.  Historisk karta från 1739 (Akt D84-88:1). På kartbilden finns det utritat en ”dam”, en ”ålkista” och ”Qwarnkärret”, den senare även kallad ”Qwarnwena” i själva 

textbeskrivningen.
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”Moen”. På den Ekonomiska kartan från 
1948 finns två dammar utritade vid Öster-
vad. Det kan även konstateras att sjön är 
högre på den ekonomiska kartan jämfört 
med exempelvis Generalstabskartan och 
den tryckta Häradsekonomiska kartan. 
Dessa båda dammar ska säkert kopplas 
till en vattendom 1927 (se nedan).

Kvarnen som torde ha legat där ålkistan 
tidigare låg, revs 1843 och ersattes av en 
såg. Sågningen upphörde kring sekelskif-
tet 1900, och var obrukbar vid tiden för 
Rolf Sieverts köp av fastigheten (Sievert, 
2014, s. 119).

Tiden 1925 till idag 
Tvartorp är emellertid främst känt för 
sin koppling till en naturvetenskaplig 
måttenhet, med samma namn som dess 
uppfinnare, forskaren Rolf Sievert, vilken 
1926 köpte gården om 70,5 ha. 

Sievert lät uppföra en herrgårdslik hu-
vudbyggnad som ligger långt bort från 
vattendraget, och var tvungen att lösa 
elförsörjningen genom att på egen hand 
bygga ett elkraftverk 1928. Kabeln gick 
i sjön i stället för på land. Vattendomen 
medgav även en höjning av Östtjutens 
vattennivå med 30 cm. (Sievert, 2014). 
Att så också skedde syns på senare kartor. 
Dagens dämme har spettlyckor och är 
byggd bara någon meter uppströms 
kraftverket (figur 9). En ny sågbyggnad 
uppfördes 1935 intill kraftverket på den 
norra sidan medan det på den södra 
sidan byggdes ett snickeri av resterna 
från den gamla obrukbara sågen. Sågen 
och snickeriet användes för att tillverka 
en sportstuga vid namn Tvartorpsstugan. 
Flottning av timmer skedde inte i Gölen, 
däremot från Hemtvaren och norrut samt 
från Östtjuten och söderut via Mellantju-
ten (Sievert, 2014, s. 148).

Figur 7. Detalj av Generalstabskartan från 1838–1862 (Akt J243-55-1). En kvarnsymbol är utritad vid norra 

delen av vattendraget mellan Gölen och Hemtvaren.

Figur 8. Detalj av Generalstabskartan från 1878 (Akt J243-65-1). En sågverkssymbol är utritad vid sydvästra 

delen av vattendraget mellan utloppet till ”Tvarn” dvs. dagens Hemtvaren.

Figur 9. Dammen med spettluckorna. Fotograferad mot söder. Foto KMV forum AB.



T VAR TORP KULTURHISTORISK UTREDNING  |  11

Kultur- och fornlämningsmiljö 
Enligt Fornsök finns inga lämningar av 
vattenverksamheter registrerade sedan 
tidigare. Dock finns vid Östervad en upp-
gift om en fyndplats för en stockbåt från 
2018 (L2018:6021).

Vid besöket 2021-04-28, påträffades inga 
lämningar av äldre vattenverksamhet ut-
över en stengrund till hyvleriet/snickeriet 
som sannolikt som sannolikt utgör hela, 
alternativt en rest av, grunden till kvarn 
och såg. I Fornreg har tre registreringar 
gjorts avseende ”uppgift om”. Inga spår 
kunde iakttas av dämmet (damvallen) 
från 1739 års karta (L2021:3694). Inga spår 
kunde iakttas av ålkistan på 1739 års karta 
och möjligen gäller det också kvarnen 
som revs 1843, men stengrunden till 
dagens hyvleri/snickeri kan vara en rest 
av denna kvarn. Vattenståndet har höjts 
(se ovan om vattendom) och eventuella 
ytterligare spår torde i så fall ligga under 
vattenytan (L2021:3695). Inga spår kunde 
identifieras av den kvarn som finns med 
på 1838–1862 års Generalstabskarta 
(L2021:3696). Spåren av de åkrar som 
finns med på den Hä-radsekonomiska 
kartan från 1874–1881, framträdde dock 
tydligt men har inte registrerats i Fornreg 

eftersom de inte hör till vattenverksam-
het eller med säkerhet kan anses vara 
varaktigt övergivna efter-som några av 
åkrarna används idag även om de inte 

längre klassades som åkermark på den 
Ekonomiska kartan från 1948.

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Möjlig fornlämning

Ingen antikvarisk bedömning

Teckenförklaring

Figur 10.  Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. 

Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av KMV forum AB.

Figur 11. Norra delen av ån fotograferad från väster. I bakgrunden syns en sommarstuga (en av de sportstu-

gor som tillverkades i Tvartorp). På platsen ska enligt 1838–1862 års Generalstabskarta ha funnits en kvarn. 

Stenarna som syns till vänster i bild torde dock vara en morändeposition till den lilla skogbeväxta höjd 

lokaliserad bakom fotografen. Foto: KMV forum AB.

Kvarn (uppgift om)
L2021:3696

Kvarn och ålkista (uppgift om)
L2021:3695

Dammvall (uppgift om)
L2021:3694
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Bebyggelseinventering 

Tvartorps vattenkraftverk 

År 1928 uppfördes Tvartorps kraftstation på motsatta 
sidan av sjön Östjuten, med syfte att förse hela 
Tvartorps gård med elektrisk kraft. Kraftstationen och 
en ny damm uppfördes ca 30 meter nedströms den 
äldre dammen. Såväl damm som grund för kraftsta-
tionen uppfördes i armerad betong, medan resten av 
byggnaden uppfördes i tegel murat i munkförband. 
Taket är välvt och gjutet i betong och papptäckt. 
Fönstren är fasta, småspröjsade och med bågar i 
metall. Entréporten är av stål och svartmålad. Ett 
mindre plåtskjul med oklart innehåll är tillbyggt mot 
kraftstationens västra kortsida.

Kraftstationen är ovanligt välbevarad interiört, med 
svart-vit rutigt klinkergolv, kakel på nedre tredjedelen 
av väggarna, sedan gråmålade väggar med en de-
korativ målad list. Den ursprungliga kontrolltavlan är 
bevarad i sin helhet och en diskret nyare installation 
har gjorts på motsatt vägg, troligen i samband med 
att kraftstationen byggdes om år 1985 så att den 
levererar ut el på det nationella nätet. Kraftstationen 
byggdes med två francisturbiner, varav den större 
har varit i kontinuerlig drift sedan uppförandet. Den 
större turbinens generator är centralt placerad och 
upptar stor del av utrymmet. Tvartorps kraftstation 
utgör ett mycket tydligt exempel på landsbygdens 
småskaliga kraftverksbyggnader från 1920-talet. 

Fastighetsbeteckning: Tvartorp 1:1
Lagskydd: Saknas

Figur 14.  Kraftstationen med damm sedd från vägbron uppströms. Hyvleriet till vänster i bild. Foto: KMV forum AB

Figur 13.  Kraftstationens fasad nedströms. Det karaktäristiska välvda taket ger byggnaden ett 
säreget utseende bland den mer agrart präglade omgivningen. Foto: KMV forum AB

Figur 12. Orienteringskarta. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 
KMV forum AB.

SÅG

KRAFTSTATION

HYVLERI
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Figur 15. Damm och kraftstation. Foto: KMV forum AB Figur 16. Ursprunglig kontrolltavla och välbevarade ytskikt. Foto: KMV forum AB

Figur 17. Kraftstationens tidstypiska interiör med den stora turbinens generator 
upphöjd. Foto: KMV forum AB

Figur 18. Trappor upp till entresolplanet, nyare installationer samt turbinregula-
tor. Foto: KMV forum AB
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Hyvleri och såg 

I direkt anslutning till Tvartorps vatten-
kraftverk uppfördes kring år 1935 ett 
hyvleri och en såg. Sågen uppfördes på 
den norra sidan om vattnet, och hyvleriet 
på den södra sidan av vattnet, direkt 
invid kraftstationen. Både såg och hyvleri 
byggdes för eldrift, och försågs med kraft 
från vattenkraftverket. Hyvleriet uppför-
des delvis på äldre grundläggning från 
kvarnen och sågen som tidigare legat 
på platsen. Sågen hade en klingsåg med 
sågbänk, klyv, kantverk och kapverk. Järn-
vägsräls lades mellan sågen och hyvleriet, 
över kraftverksdammen, för att transpor-
tera virke på vagnar däremellan. Hyvleriet 
hade såväl planhyvel som rikthyvel, 
fräsmaskin, kapmaskin och klyvmaskin. 
Hyvleriet är tillbyggt med en högre 
lagerdel, som ursprungligen är en loge 
som flyttats från Motorpet. Bägge bygg-
naderna har en enkel utformning med 
stående rödmålad panel, svarta dörrar, 
och fönstersnickerier. Taket på hyvleriet 
är klätt med eternit, och på sågen med 
trapetskorrugerad plåt. Byggnaderna är 
välbevarade såväl interiört som exteriört.

Fastighetsbeteckning: Tvartorp 1:1
Lagskydd: Saknas

Figur 19. Hyvleriet sett från vägbron uppströms kraftverksdammen, den äldre stengrunden 
där kvarnen tidigare var belägen syns tydligt. Den tillbyggda lagerdelen till vänster i bild. Foto: 
KMV forum AB

Figur 20. Hyvleriets interiör. Foto: KMV forum AB

Figur 22. Sågen sedd från söder, rälsen på vilket virket transporterades på vagnar syns tydligt. 
Foto: KMV forum AB

Figur 21.  Delar av sågens interiör, en av vagnarna för virkest-
ransport skymtar till vänster.  Foto: KMV forum AB
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5. Kulturhistorisk bedömning

Den kulturhistoriska utredningen av vat-
tendraget mellan sjön Östjuten och sjön 
Hemtvaren (Tvartorps vattenkraftverk, f d 
kvarn) i Finspångs kommun, har resulterat 
i ny kunskap av tidigare vattenanknutna 
verksamheter. Tre nyregistreringar har 
gjorts i Fornreg (uppgift om). De stor-
skaliga kartorna är mer tillförlitliga än de 
småskaliga. Kvarnen på den äldre Gene-
ralstabskartan torde vara felinritad och 
åsyftar sannolikt samma plats som sågen 
på den yngre General¬stabskartan. Vid 
inventeringen framkom inga kultur- och 
fornlämningar synliga ovan mark utöver 
att hyvleriet/snickeriet står på en grund 
som sannolikt är en rest av grunden till 
kvarn och såg. Vattennivån har höjts i sjö-
sys¬temet så att Gölen har blivit en sam-
man¬hängande del av Tjuten. Möjligen 
finns utöver nämnda grund andra spår av 
äldre vattenverksamhet under vattenytan 
(damm, kvarn och ålkista). Vid framtida 
markarbeten skall därför området på ömse 
sidor av bron över vattendraget vid Kvarn-
stugan, hållas under uppsikt eftersom 
spår av äldre vattenverksamhet kan finnas 
under vattenytan. Utifrån nuvarande kun-
skapsunderlag bedöms inte Tvartorp ha 
ett högt kulturhistoriskt värde sett ur ett 
arkeologiskt perspektiv. Detta baseras på 
bristen på vattenanknutna lämningar såväl 
som avsaknaden av pedagogiska och/eller 
estetiska värden. 

Kulturmiljön kring Tvartorp utgör en 
liten men sammanhållen miljö med 
kraftstation, såg och hyvleri invid vattnet. 
Kraftstationen är mycket välbevarad så väl 
interiört som exteriört och utgör ett myck-
et representativt exempel för 1920-talets 
kraftverksbyggnad längs mindre vat-
tendrag. Hyvleriet som är uppfört på en 
äldre kvarngrund tillsammans med sågen 
visar hur vattnet nyttjats under lång tid, 
och hur elektriciteten från kraftstationen 
nyttjats lokalt. Bebyggelsemiljön har höga 
kulturhistoriska värden där värdet är såväl 
av pedagogisk som estetisk och teknik-
historisk art. Bebyggelsemiljön är framför 
allt känslig för åtgärder som påverkar 
möjligheten att driva kraftstationen för el-
produktion, eller förändrar kraftstationens 
välbevarade interiör och exteriör.

Figur 23. Närbild på kraftstationens kontrolltavla. Foto: KMV forum AB
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Bilaga

Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

RAÄ-nummer Lämningstyp Bedömning

L2021:3694 Dammvall Uppgift om

L2021:3695 Kvarn och ålkista Uppgift om

L2021:3696 Kvarn Uppgift om
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