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KMV forum AB har på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län låtit 
utföra en kulturhistorisk utredning av 
vattendragen mellan sjön Regnaren, sjön 
Vagnaren, sjön Hunn, Svarttorpaån och 
sjön Tisnaren (Övre Hävla bruk, Hävla 
kvarn och Mellanbruket samt Hävla bruk) 
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 vattenmyndigheten, 
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 grundvattenmäng-
den genom tillförsel av vatten. Även 
åtgärder i vattenområden till följd av upp-
förande, ändring, lagning eller utrivning 
av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden samt fyllning och pålning 
i vattenområden, klassas som vatten-
verksamhet. Länsstyrelsen i Östergöt-

lands län vill höja kunskapsläget genom 
upprättandet av kunskapsunderlag kring 
vattenanknutna kulturmiljöer som finns 
i anslutning till vattenkraftsanläggningar 
inför kommande prövningar i mark- och 
miljödomstolen.

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.

Avgränsningar
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 sjösystemens 

1. Inledning

Figur 1. Översiktskarta, det aktuella inventeringsområdet inom röd markering. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av KMV forum AB.

Övre Hävla bruk
Hävla kvarn och
Mellanbruket

Hävla bruk (Skärfors)
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närområde som har studerats och inven-
terats. Uppdragsgivaren har emellertid 
inte specificerat inventeringsområ-
dets 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 kulturlämning-
ar beskrivs i denna rapport och har regist-
rerats i Fornreg. Lämningarna, i de fall de 
inte är enstaka, registreras i Fornreg som 
områden, punkter eller linjer, antingen i 
form av en fornlämning, övrig kulturhis-
torisk lämning eller uppgift om (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, socken-
skildringar och hembygdslitteratur. Den 
arkivhandling som erfarenhetsmässigt 
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 medeltida 
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.  

Brandförsäkringshandlingar
Brandförsäkringshandlingar för Hävla 
bruk och Övre Hävla bruk har nyttjats 
som källmaterial för att se hur bebyggel-
sens disposition och innehåll har föränd-
rats över tid och hur industrimiljöerna 
utvecklats. I uppdraget har digitaliserade 
brandförsäkringshandlingar från Brand-
försäkringsverkets stiftelse för bebyggel-
sehistorisk forskning använts.

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 
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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). Skedevi socken 
revideringsinventerades 1979.

Bebyggelseinventering
En översiktlig bebyggelseinventering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med 
tydlig koppling till historisk eller pågå-
ende vattenverksamhet har utförts längs 
vattendragen mellan sjön Regnaren, 
sjön Vagnaren, sjön Hunn, Svarttorpaån 
och sjön Tisnaren. 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.

Figur 2. Hävla kvarn med omgivande bebyggelse. Foto: KMV forum AB.
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Hävla ligger i Finspångs kommun, 
Östergötlands län, Skedevi socken, före 
detta Risinge Tingslag samt före detta 
Finspånga läns härad. Hävla samhälle 
(före detta Skärfors) ligger drygt 10 kilo-
meter nordnordväst om Rejmyre (ca 10 
minuters bilväg). Landskapet är kraftigt 
kuperat med många sjöar och vattendrag 
där sjöarna Hunn, Vagnaren och Regna-
ren ligger på 47–51 meter över havet och 
de närmaste höjderna på ca 60–80 meter 
över havet. Landskapet är beskogat 
med framförallt barrträd samt en hel del 
mossmarker. Öppen mark i form av åkrar 
(även nedlagda) är ovanligt. Bebyggels-
en är mycket glest förekommande och 
består framförallt av röda stugor med 
omgivande jordbruksmark. Hävla är ett 
samhälle med äldre arbetarbostäder och 
villor. Utmärkande är Disponentbostaden 
i Hävla samhälle och Förvaltarbostaden 
i Övre Hävla bruk, som båda är betydligt 
större.

2. Miljöbeskrivning

Figur 4.  Vy över bebyggelsen vid Övre Hävla bruk. Foto: KMV forum AB.

Figur 3. Dammluckor vid Övre Hävla bruk. Foto: KMV forum AB.
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Hävla 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 Hävla 
till område 4, Bergslagen (figur 5), och 
karaktäriseras som:

”Ett område vars agrara bebyggelselägen 
etablerades under framför allt medel-
tid. Regionen ligger helt under högsta 
kustlinjen. Landskapet är bergkulligt 

3. Befintliga kunskapsunderlag

kulturmiljövården (Riksantikvarieämbetet 
2016, s. 6). Riksintres set benämns E45. 
Motiveringen är ett ”allsidigt välbevarad 
bruksmiljö av stort teknik- och socialhis-
toriskt intresse”. Uttrycket för riksintres-
set anges vara ”smedja med bevarad 
tyskhärd. Bevarade bostäder från 1700- 
och 1800-talet och ekonomibyggnader. 
Bruket fick privilegier 1682 och lades ned 
1924. Utmed fallen mitt mot smedjan 
finns en vattensåg”. 

Stora delar av bebyggelsen vid Hävla 
övre bruk skyddas som byggnadsminne 
enligt kulturmiljölagens tredje kapitel 
sedan 1990. Många byggnader i området 

och landskapet domineras av skog och 
många sjöar. Glesbygd med få jordbruks-
företag som i huvudsak är baserande 
på skogsförädling. Enstaka platser med 
livaktigt jordbruk finns exempelvis i 
Tjällmo. Bebyggelsen är huvudsakligen 
gles och består av små ensamgårdar. 
På vissa håll finns äldre bruksorter, idag 
utan gruvbrytning, vilka har utvecklats till 
mindre samhällen. Denna näringsgren 
syns tydligt i ortnamn som exempelvis 
innehåller hytta eller hammar som för- 
eller efterled”.

Området från Övre Hävla bruk fram till 
Hävla kvarn utgör ett Riksintresse för 

Figur 5. Karta över Östergötlands landskapskaraktärer. Det norra området är område 4, Bergslagen. Pilen visar Hävlas lokalisering (Antonson, 2006).
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omfattas av rivningsförbud samt förbud 
mot ombyggnation eller andra yttre 
förändringar. För vissa av byggnaderna är 
också ursprungliga interiör samt instal-
lationerna i smedjor, sågverk med mera 
omfattade av skydd.

I det regionala naturvårds- och kultur-
minnesprogrammet för Östergötland 
(Elfström, 1983, s. 257) finns såväl Hävla 
nedre bruk (K19) som Hävla övre bruk 
(K21). De beskrivs enligt följande (figur 6):

”K19 Hävla nedre bruk, Skedevi sn. 
Samlad industrimiljö kring Svarttorpsån 
med arbetar- och tjänstemannabostä-
der samt disponentvilla. Bruket anlades 
1829 under namnet Skärforsa kvarn för 
tillverkning av bl.a. spik och hästskor. I 
dag är bruket en modern industri. Utmed 
ån ligger de äldsta industribyggnaderna 
byggda i rött tegel samt faluröda förråd. 
De tidigaste arbetarbostäderna är från 
omkring 1820 medan tjänstemannabo-
städerna är yngre, ingenjörsvillan (1924) 
och disponentbostaden (1901). Den 
moderna bostadsbebyggelsen är förlagd 
väster om och skild från bruket genom 
ett barrskogsbälte. 

K21 Hävla övre bruk, Skedevi sn. Samlad 
bruksmiljö med arbetarbostäder, smedja, 
ekonomibyggnader m.fl. anläggningar 
bevarade. Bruket fick sina privilegier 
1682 och nedlades 1924. Smedjan med 
interiör och vattenhjul är intakt. Här finns 
bl.a. landets enda s.k. tyskhärd bevarad. 
Bostadshusen för arbetare och tjänste-
män är vitputsade och uppförda under 
1700- och 1800-talen. Utmed fallet, mitte-
mot smedjan, finns också en såg. En ur 
industrihistorisk synpunkt unik miljö”.

I Finspångs kommuns Översiktsplan 
anges ”M, Hävla bruksmiljö” som Kultur-
värde av lokalt intresse”. Där hänvisas till 
kommunens kulturmiljöprogram för mer 
information. I kulturmiljöprogrammet 
(2015, s. 11) återfinns Hävla bruksmiljö 
under rubriken ”Kulturmiljöer av Regio-
nalt intresse”, med underrubriken ”Rej-
myre med landsbygd”. Hävla bruksmiljö 
beskrivs enligt följande: 

”Hävla är ett kulturhistoriskt intressant 
område som främst karaktäriseras av 
en gammal bruksmiljö. Området har 
miljöskapande och samhällshistoriska 

värden då det idag går att utläsa hur folk 
har levt och arbetat där. Orestbyggna-
den är ursprungligen en smedbostad 
från omkring 1820 och byggnaden har 
ett högt pedagogiskt värde då vi kan 
få en tydlig bild av hur en av de äldre 
arbetarbostäderna kunde se ut i området 
för Häfla bruk”.

Ett särskilt kapitel i kulturmiljöprogram-
met ägnas bruksmiljön (2015, s. 11, 247), 
och beskrivs inledningsvis enligt följande:

”Området från Häfla övre bruk till Hävla 
gård är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. Hävla är ett kultur-
historiskt intressant område som främst 
karaktäriseras av en gammal bruksmiljö. 
Området har miljöskapande och sam-
hällshistoriska värden då det idag går att 
utläsa hur folk har levt och arbetat där. 
Utmed ån ligger de äldsta industribygg-
naderna byggda i rött tegel samt faluröda 
förråd. De tidigare arbetarbostäderna är 
från omkring 1820 medan tjänsteman-
nabostäderna är yngre. På Borgarberget 
finns rester av en fornborg. Häfla bruk är 
idag en modern industrianläggning, och 
har därmed ett kontinuitetsvärde”.

Vidare framgår att vägen som går förbi 
Övre Hävla bruk i sig är utpekad som ett 
kulturvärde (s. 12):

”Väg 1178, från Hävla gård över Häfla 
hammarsmedja och Regnaholm till 
Regna, är av Trafikverket utpekad som 
en så kallad kulturväg, vilket innebär att 
dess sträckning och beläggning inte får 
förändras”.

Det ska påpekas att Hävla fördelar sig 
över tre områden där samma vatten har 
utnyttjats tre gånger inom industripro-
duktionen. De tre platserna har över tid 
givits olika namn. Hävla bruk består av tre 
områden, Övre Hävla bruk, även kallad 
Häfla hammarsmedja, i väster, Nedre 
Hävla, även kallad Hävla kvarn eller Mel-
lanbruket, i mitten och Hävla nedre bruk, 
även kallad Skärfors bruk, i norr. 

 
 

Riksintresse kulturmiljövård

Byggnadsminne

Regionalt kulturmiljöprogram 1983

Kvarninventering 1978

Teckenförklaring

Figur 6. Lagskydd och tidigare utpekanden. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 

KMV forum AB.
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Den tidiga historien 
Hävla nämns första gången i ett brev år 
1371 som ”Heffla” (ISOF, 1975). Skärfors 
nämns första gången i ett brev från 1385 
som ”skærforsa qwærn” (ISOF, odat.). Men 
en fornborg i Skärfors (se nedan) samt 
bebyggelsenamn med suffix på -sta 
(Göstad) och -by (Husby, Ekeby), indikerar 
en förhistorisk bebyggelseetablering. 
Dock är många namn av medeltida 
ursprung, exempelvis de som innehåller 
suffixen -hult och -torp. 

Hävla och Skärtorp saknar kartor i Geo-
metriska jordeboken från 1650-talet, den 
närmaste är grannfastigheten Svarttorp 
(”Sualetårp”, Akt D95-56:d1:503). Bristen 
på äldre storskaliga kartor medför att 
inventeringar av kultur- och fornläm-
ningar inte har tillgång till en av de bästa 
geografiska genvägarna till att identifiera 
spår av tidigare mänsklig aktivitet, eller 
annorlunda uttryckt, var inventeringen 
ska kraftsamla. Inventeringsinsatserna av 
kultur- och fornlämningar fördelas istället 
jämnt över det område som kan antas 
höra till en tidigare vattenverksamhet, 
dvs. även en bit uppströms respektive 
nedströms den utpekade vattenverksam-
heten.

Bruksepoken 
I den följande redovisningen av Hävla 
bruks industrihistoria hämtas uppgifter 
dels ur Karlsson (2011), dels ur Sundeblad 
(2012) och presenteras geografiskt med 
en början i Skärförs, därefter Hävla (dvs. 
Övre Hävla) och slutligen Mellanbruket. 

Skärfors nämns som en ”miöllqvarn” å 
1590 och som ”Skärfehytttan” i en födel-
selängd 1638. 1701 köptes Skärfors kro-
nokvarn av Fru Elisabeth Kiörning. 1781 
säljs kronokvarnen Skärfors till Ramström 
och det framgår att mjölkvarnen hade 
fyra par stenar. Ansökan om en enbladig 
såg i Skärfors läses upp i kyrkorna 1806. 
Enligt en inventering 1811 fanns i Skär-
fors bl.a. Kvarnhus (4 par stenar), ålkista 
och hammare. Ramström säljer till greve 
Trolle 1811. Ägaren till Övre Hävla och 
Mellanbruket, von Post, köper ”Skierforsa 
Qvarn och såg” 1829 och anlägger ett 
järnmanufakturverk (hästskor, liar, spadar, 
yxor mm). 1838 flyttas kvarnen vid Övre 
bruket till Skärfors. Till sammans med Karl 
Ångström vid Tekno logiska institutet 
i Stockholm utvecklades vid Skärfors 

maskiner för hästskotillverk ning. 1890 
stod fabriken klar. 1900 tillkom såväl en 
bultfabrik som ett vals verk i Skärfors dit 
huvuddelen av produktionen vid Övre 
Hävla bruk hade flyttat. En bultfabrik och 
ett nytt valsverk uppfördes 1900. 1901 
stod disponentbostaden klar. Bultfabriken 
blir Nedre hästskofabriken 1905.

På 1600-talet ägdes Hävla (idag Övre Häv-
la bruk) av landshövding Jacob Henriks-
son Fleming och låg under Hållbonäs sä-
teri (ett av Flemings 12 säterier). Fleming 
lät bygga en hammare utan privilegie-
brev (tillstånd) från Bergskollegiet 1682 
och rev då en såg och mjölkvarn. Han 
hade varit i kontakt med flera markägare 
vars stränder kunde beröras av ett dam-
mbygge, vilket innebär att en dammvall 
planerades. Inga markägare hade något 
att erinra, men frågan lyftes ändå på 
tinget samma år. Ersättning utlovades för 
påvisbara skador. Bergskollegiet informe-
rades inte förrän hammaren stod färdig, 
vilket inte var enligt gängse förfarande. 
Efter många juridiska turer fick Jacob 
Fleming sitt privilegiebrev 13 december 
1683. Efter hans död 1689 utarrenderade 
arvingarna Hävla. 1702 renoveras Hävla 
(hammare, härd, hjulstock och hjulhus) 
av arrendatorn Berchner som 1705 köpte 
Hävlas båda hemman. 1725 sker nya 
renoveringar (hjul till blåsbälg, nya bälgar 
samt hjulstock). 1730 påbörjades nybyg-
get av hammaren i Hävla. Hävla stannar i 

släktens ägo till 1827. Vattenståndet i de 
sjöar som försåg Hävla med kraft blev en 
tvistefråga 1785. En ny Hammarsmedja 
byggdes i Hävla 1799. Blästermaskin 
byggs i Hävla hammare 1809. 1812 byggs 
en kvarn i bruket om tre par stenar. 1827 
säljer Gyllenkrok Övre Hävla bruk till von 
Post som sedan en tid redan ägde delar 
av Rejmyre. 1831 beviljades uppföran-
det av en stålugn och räckhammare. 
Engelska smälthärdar (Lancashi re-typ) 
anläggs 1833. 1836 uppförs en mum-
blingshammare (extra tung hammare). 
Von Posts son, Victor, tar över 1850. Sam-
ma år ersätts Lancashire-härdarna med 
France-Comté härdar, men man återgick 
till den tidigare härdvarianten 1860. Egen 
järntillverkning upphör i Övre Hävla bruk 
år 1878. Driften i Övre Hävla bruk som 
inte längre gick med vinst, avslutas 1924.

Brukets andra hammare byggs vid 
Mellanbruket och omfattar en knipp-
hammare och två spikhammare vilket 
innebar smedjor på ömse sidor om 
fallet. Produktionen startar 1829. En av 
Bergskollegiets beviljade knipp- res-
pektive spikhammare avsåg von Post 
istället uppföra vid Skärfors som hade ett 
bättre vattenflöde, vilket beviljades. Ett 
vattendrivet tröskverk vid Mellanbruket 
uppfördes 1835. Valsverket byggs vid 
Mellanbruket 1859–1860 och är i full drift 
1862. Ångmaskin köptes till Mellanbruket 
1870 eftersom vattentillgången inte var 

4. Den vattenanknutna kulturmiljön

Figur 7. Historisk karta från 1805 (Akt D95-22:1). Den röda pilen visar sannolikt en stångjärnshammare. Områ-

det sydväst om dammen med den lilla ön är tom på byggnader.



HÄVLA KULTURHISTORISK UTREDNING  |  11

tillräcklig. Egen järntillverkning upphör 
vid Mellanbruket 1878. Spiksmedjan vid 
Mellanbruket lades ner ca 1893–1895. 
Valsverket vid Mellanabruket ersattes av 
en kvarn 1900. Ångmaskinen skrotades 
vid Mellanbruket 1902.  

Kultur- och fornlämningsmiljö 
Tidigare kända forn- och kulturläm-
ningar utgörs enligt Kulturmiljöregistret 
Fornsök av en milstolpe i Övre Hävla bruk 
(L2010:624, RAÄ-nummer: Skedevi 74:1) 
med texten ½ M. I Skärfors finns en forn-
borg (L2011:9939, RAÄ-nummer: Skedevi 
70:1) om ca 50 m. l. (NV-SÖ) och ca 40 m. 
br. Vid Mellanbruket (Hävla kvarn) saknas 
tidigare registrerade lämningar. Utöver 
detta finns strax utanför utredningsområ-
det ytterligare två milstolpar av grå kalks-
ten med spetsig topp men utan årtal. 

Vid besöket påträffades ytterligare nio 
lämningar (se Bilaga) som har registrerats 
i Kulturmiljöregistret Fornsök. Dessa finns 
nedan beskrivna i tre områden, Övre 
Hävla bruk, Mellanbruket och Skärfors.

Övre Hävla bruk 
Övre hävla bruk finns återgiven på en 
ägomätning från 1805 (Akt D95-22:1). 
Område nr 14 benämns ”Hustomten” och 
visar bland annat ett hus alldeles intill 
ån (figur 7). Sannolikt är det samma som 
stångjärnshammaren (smedja) vilken 
finns återgiven på en detaljerad karta från 
1858 i Hävla bruksarkiv. 

Generalstabskartan från 1838–1862 
(Akt Vingåker 065) visar en symbol för 
stångjärnshammare, och möjligen ytter-
ligare en, alternativt symbolen för en såg 
(figur 8). 

På konceptet till den Häradsekonomiska 
kartan från 1868–1877 (Akt J112-65-24) 
finns en bro, en allé samt symbolerna för 
såg och stångjärnshammare (?) utritade. 
På bruksarkivets karta från 1858 (Karlsson 
(2011, s. 73) finns både ”Såg-qvarn” och 
”Stångjerns-smedja” inritat. På den tryckta 
Häradsekonomiska kartan från 1874–
1881 (Akt Risinge härad, norra delen), 
saknas bron, men allén och sågen finns. 
Dock saknas symbolen för stångjärns-
hammare. På bruksarkivskartan från 
1858 finns även ”f.d. Blåsmaskinshus” och 
”Slipwerkshus” intill en av vattenrännorna 
samt ytterligare en liten bro. 

Figur 8. Generalstabskartan från 1838–1862 (Akt Vingåker 065) över Övre Hävla bruk. De röda pilarna visar 

vattenanknutna industrier.

Figur 9. Häradsekonomiska kartor. Den övre är konceptet från 1868–1877 (Akt J112-65-24) och den nedre är 

den tryckta från 1874–1881 (Akt Risinge härad, norra delen). De röda pilarna visar vattenanknutna industrier. 

Den svarta pilen på den övre kartan visar en byggnad vars husgrund identifierades i fält. Den torde utgöra 

Pottaskebruket. Blå pil är en före detta mjölnarbostad. Området sydväst om dammen med den lilla ön är i 

övrigt tom på byggnader.
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Vid fältbesöket påträffades sex platser 
med nyfynd av lämningar från vattenan-
knutna verksamheter (figur 10) varav 
lämningarna på tomtmark söder om 
Hammaren inte har registreras i Fornreg. 
Den kvarvarande bebyggelsen beskrivs i 
avsnittet Bebyggelseinventering med där 
tillhörande karta (figur 54).

Det kan konstateras att lämningar av 
vattenverksamhet finns lokaliserade 
på ömse sidor om vattendraget, såväl 
uppströms som nedströms dämmet, från 
Regnarens utlopp till inloppet i Vagnaren. 
Detta stämmer delvis överens med de 
historiska kartorna. Det finns många 
spår som inte kan härledas ur kartorna, 
exempelvis vid Regnarens utlopp och 
nedströms bruket.

Vid den norra udden lokaliserad precis 
vid Regnarens utlopp, finns ett större om-
råde med flera lämningar, varav några är 
otydliga. Området har registrerats i Forn-
reg som ÖKL (L2021:3697) då dateringen 
är oklar. Det omfattar en trolig hålväg el-
ler möjligen ett drag, tre husgrunder, en, 
jordkällare, en stenrad (del av husgrund?), 

två rader med uppslängd sten på ömse 
sidor om kanalen som beskrivs mer detal-
jerat nedan.

Söder om brukningsvägen som leder 
till båtplatsen ligger en jordkällare av 

slaggsten med gjutna sidor och kanter av 
natursten i minst tre skift (figur 11). Mar-
ken söder respektive norr om jordkällaren 
är konkav och långsträckt, från stranden 
och vidare runt den lilla höjden och ned 
mot bruksdammen (ca 50 meter i NNO). 

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Teckenförklaring

Figur 10. Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasam-

verkan, bearbetad av KMV forum AB.

Figur 11. Jordklällare med framförliggande rest av hålväg, möjligen ett drag, fotograferad mot nordost. Foto: 

KMV forum AB.

Hyttlämning (stålugn) 
(Fornlämning)
L2021:3701

Hamnanläggning, strandskoning   
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3700

Husgrund (Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3699

Husgrund, historisk tid
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3698

Småindustriområde, färdväg, jordkällare, 
husgrunder och möjliga husgrunder
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3697

Område med husgrund, bro, stensatta 
kanter. Ej Fornreg.
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Fördjupningen är på sina ställen som 
mest 3 meter bred och ca 1,7 meter djup. 
Sannolikt rör det sig om en äldre hålväg, 
möjligen ett drag förbi forsen, vars syd-
västra del har täppts till av en jordkällare 
för att utnyttja den befintliga svackan och 
slippa gräva (se figur 12). Möjligen är det 
ett dike utan känt användningsområde.

Ungefär där spåren av hålvägen i norr 
upphör ligger en mindre stenavsats av 
okänt ursprung. Strax intill åt söder, på 
krönet av den lilla höjden, ligger en liten 
husgrund om 4x4 meter (figur 13). 

Nedanför och öster om den lilla höjden 
finns kanalen till bruksdammen. Mesta-
dels natursten (enstaka kantiga) ligger 
uppslängda på ömse sidor. På några 
enstaka ställen är de mer organiserat 
upplagda på rad. Det torde vara sten som 
härrör från rensning och fördjupning av 
kanalen. Några borrhål identifierades inte. 
På västra sidan av kanalen, ungefär halv-
vägs, finns ett mycket stort flyttblock ca 3 
meter från kanalkanten (figur 15). 4 meter 
norr om flyttblocket finns en 7 m lång 
stenrad (figur 14) vilket torde vara del av 
en husgrund. Bedömningen är osäker. Yt-
terligare ca 20 meter norr om stenraden 
och 10–15 meter väster om kanalen finns 
en möjlig husgrund nära vattnet. På kon-
ceptet till den Häradsekonomiska kartan 
från 1868–1877 ligger på denna plats en 
byggnad vilket stärker husgrundstolk-
ningen (se figur 9). Tolkningen försvåras 
dock av den täta slyväxtligheten och 
spår av grävda fördjupningar i marken. 
Husgrunden uppskattas till 5x7 meter. 

På västra sidan av dammen, ca 50 meter 
sydväst om den byggnad som idag 
kallas ”Dövens snickarverkstad” finns 
en husgrund vars östra hörn sticker 
ut i bruksdammen. Det bör motsvara 
pottaskebruket vilken nämns på 1858 års 
brandförsäkringskarta i Hävla bruksarkiv 
(se Karlsson, 2011, s. 73). På konceptet till 
den Häradsekonomiska kartan från 1868–
1877 finns en byggnad inritad på ungefär 
denna plats. Husgrunden är 9x13 meter 
stor med som mest två skift av huggna 
stenar. I mitten finns en upphöjning och 
den bakre delen är ingrävd i slänten. I den 
norra kanten finns en uppmurad kant (ca 
2 skift med sten), möjligen en ramp till en 
övervåning, möjligen något annat.

Figur 12. Trolig hålväg, alternativt ett drag, som i bortre delen avslutas med baksidan på jordkällaren (se 

föregående figur). Fotograferad mot sydväst. Foto: KMV forum AB.

Figur 13. I förgrunden (vid björkstammen) framträder svagt det nordvästra hörnet av en husgrund som 

ligger på krönet av en liten höjd. Till vänster i bild kan den förmodade hålvägen skönjas med den avslutande 

stenkanten (där trädstammen ligger). I bakgrunden syns dammen. Foto: KMV forum AB.
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 Figur 15. Uppslängd sten, mestadels naturligt rundade, ligger på ömse sidor om kanalen. På bilden syns 

det tydligt från nedre högra hörnet till flyttblocket. Fotograferad mot norr. Foto: KMV forum AB.

 

Figur 14. Från mitten av fotografiets nedre del sträcker sig en 7 meter lång stenrad bort mot flyttblocket (inom det streckade röda området). Den kan utgöra en del av 

en husgrund. Fotograferad mot söder. Foto: KMV forum AB.

Figur 17. Panoramabild av grunden till pottaskebruket. Förtydligat med en streckad rödlinje syns i den hitre delen av bilden syns en grön mossbeväxt stenrad som 

sträcker sig från mitten av fotografiet mot vänstra kanten. I högra delen av bilden sticker ena hörnet av husgrunden ut i vattnet (se nästföljande figur). 50 meter åt 

höger utanför fotografiet ligger ”Dövens snickarverkstad”. Fotograferat mot norr. Foto: KMV forum AB.

Figur 16. Detalj av norra hörnet av husgrunden till 

pottaskebruket som sticker ut i dammen. Fotogra-

ferat mot söder. Foto: KMV forum AB.
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Hammarsmedjan är idag en stående 
rödfärgad byggnad direkt nedanför 
dammluckorna (se avsnitt Bebyggelsein-
ventering). Väster om hammarsmedjan, 
i direkt anslutning till besöksparke-
ringen, ligger grunden efter ett kolhus 
(L2021:3698). Där finns grundresterna 
till ena halvan av kolhuset (figur 18). 
Husgrunden torde motsvara två av de tre 

byggnader som finns med på konceptet 
till den Häradsekonomiska kartan från 
1868–1877 vilka dessutom finns med på 
1858 års brandförsäkringskarta i Hävla 
bruksarkiv (återges i Karlsson, 2011, s. 
73). Där har husgrunden delvis en annan 
form. Kolhusgrunden är 10x28 meter och 
är byggd av stora huggna stenar upp till 
två skift. I nordost finns en uppfartsramp 

från landsvägen. Sydväst om husgrunden 
fortsätter parkeringen på en kvadratisk 
gräsyta. På denna plats låg tidigare en ca 
16x16 meter stor kvadratisk fortsättning 
på kolhuset. Byggnaden finns med på 
1948 års Ekonomiska karta. I kanten av 
den öppna gräsparkeringen finns stora 
huggna stenar som torde ha utgjort 
grundstenar. Sydväst om det kvadratiska 
huset finns ovanför slänten, ned mot 
gräsytan, en uppmurad påfartsramp om 
5x7 meter, byggd i tre skift på högsta 
stället. Bakom påfartsrampen syns fort-
farande vägen som gör en kraftig sväng 
ned mot bruksdammen,

Söder om stångjärnssmedjan, på den ö 
som bildas mellan de två vattendragen, 
ligger Förvaltarbostaden. Området utgör 
tomtmark och lämningarna har därför 
inte registrerats i Fornreg. Inom området 
finns emellertid spår av vattenanknutna 
verksamheter. Exempelvis en stenvalvs-
bro av slaggsten med stengardister och 
ankarjärn (figur 19). Sydöst om denna 
finns en husgrund (figur 20), ca 5x17 
meter vilken motsvarar det spannmåls-
magasin som finns upptagen på 1858 års 
brandförsäkringskarta i Hävla bruksarkiv 
(se Karlsson, 2011, s. 73). Det finns synliga 
tegelrester i marken. Grunden ligger 
nära det lilla sidoflödet och det finns 
stenlagda kanter strax intill (figur 21) som 

Figur 18. Till höger i bild syns muren till den nordöstra delen av kolhuset. Gräsmattan till vänster om muren är en parkering där en annan del av kolhuset tidigare stod. 

Rester efter denna del av kolhuset ligger antagligen i kanten av gräsmattan, vid alarna till vänster i bild. I mitten av fotografiet där gräsmattan slutar (se röd pil) kan 

den kallmurade påfartsrampen till kolhuset skönjas. Fotograferad mot väster. Foto: KMV forum AB.

Figur 19. Valvbron av slaggsten med ankarjärn och stengardister som går över det lilla sidoflödet söder om 

Förvaltarbostaden. Fotograferad mot söder. Foto: KMV forum AB.
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möjligen kan vara en rest av en byggnad 
som finns med på 1948 års karta. 

Öster om det lilla sidoflödet ligger en 
reveterad tvåvåningsstuga (mjölnar-
bostad?) som finns med på konceptet 
till den Häradsekonomiska kartan från 
1868–1877 (se figur 9), samt på 1858 års 
brandförsäkringskarta i Hävla bruksar-
kiv (se Karlsson, 2011, s. 73). NNorr om 
tvåvåningsstugan finns en husgrund (3x5 
meter), med oklar koppling till vatten-
verksamhet. Den ligger på södra sidan 
av, och strax nedanför, krönet av en berg- 
och moränhöjd. Den har registrerats i 
Fornreg som ÖKL (L2021:3699) till följd av 
oklar datering. På norra sidan av höjden, 
dvs. på södra sidan av Vagnaren, finns en 
18 meter lång stensatt kant som följer 
höjdens rundade form. Den ligger endast 
0,5–2 meter från stranden. Den bildar en 
mindre terrassering ca 0,5–2 meter bred 
och avslutas i berget (figur 22). Eftersom 
bredden mellan stenkant och berg på 
sina ställen är mycket smal torde det 
inte vara fråga om en stensatt vägkant. 
Möjligen kan det vara en kaj, alternativt 
en husgrund. Den har registrerats i Forn-
reg (L2021:3700) som ÖKL eftersom det 
inte kan avgöras om den har tillkommit 
före 1850. 

Öster om det som idag kallas ”Halmhus” 
men som på 1858 års brandförsäkrings-
karta i Hävla bruksarkiv (se Karlsson, 2011, 
s. 73) benämns ”Wedhus” ligger intill 
vägen, högt över Vagnaren, en husgrund. 
Husgrunden är ca 13x11 meter och 

Figur 20. Kraftigt överväxt stengrund i slänt efter ett spannmålsmagasin. Det lilla sidoflödet rinner till höger strax utanför bild. Fotograferad mot väster. Foto: KMV 

forum AB.

 

Figur 21. Sidoflödets stensatta kanter. I bakgrunden syns Förvaltarbostaden. Fotograferad mot norr. Foto: 

KMV forum AB.
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kallmurad av stora kluvna stenar i, som 
mest, tre skift och är kraftigt beväxt med 
sly (figur 23-24). År 1858 benämndes den 
”Stålugn”. Den finns inritad på konceptet 
till den Häradsekonomiska kartan från 
1868–1877. Dess koppling till vattenverk-
samhet torde vara indirekt med avseende 
på det långa avståndet till vattnet som 
kraftkälla. Den har registrerats i Fornreg 
som fornlämning (L2021:3701) då den 
kan ha tillkommit 1831 Karlsson (2011, 
s. 73).

Mellan, samt norr om, smedbostaden och 
svinhuset ligger i kanten av en slänt fyra 
delvis inrasade källargrunder av slaggsten 
och tegel. Dessa är inte registrerade i 
Fornreg då de ligger inom tomtmark.

 

Figur 22. Stensatt kant nära strand och intill bergshöjd. Fotograferad mot öster. Foto: KMV forum AB.

Figur 23. Den kallmurade grunden till stålugnen syns i bildens mitt vars tre hörn är förtydligade med en röd 

streckad linje. Bortom denna står en milstolpe av grå kalksten på ett kallmurat fundament. Stålugnen torde 

vara från 1831. Fotograferad mot nordost. Foto: KMV forum AB.

Figur 24. Samma husgrund som på föregående bild. 

Fotograferad mot nordväst. Foto: KMV forum AB.
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Hävla kvarn/Mellanbruket 
Nedre Hävla eller Mellanbruket finns 
återgiven på en ägomätning från 1805 
(Akt D95-22:1). På kartan kallas området 
”Wagnarehagen” (område 17) och var 
helt obebyggt sånär som en bro i öster. 
Text-akten ger inga ytterligare uppgifter 
om aktiviteter knutna till vattenverksam-
het. I sjön Vagnaren syns flera små öar. 

Generalstabskartan från 1838–1862 (Akt 
Vingåker 065) visar två symboler för 
manufakturhammare. 

På konceptet till den Häradsekonomiska 
kartan från 1868–1877 (Akt J112-65-
24) finns en bro och det står utskrivet 
”Spiksmedja” och ”Walsverk”, men skalan 
gör det svårt att se på vilken sida av ån 
de ligger. På den tryckta Häradsekono-
miska kartan från 1874–1881 (Akt Risinge 
härad, norra delen), syns en bro och 
symbolen för en stångjärnshammare. På 
dessa kartor framgår att öarna i Vagnaren 
har blivit mindre jämfört med 1805 års 
karta, dvs. att vattenytan är höjd genom 
uppdämning. 

Vid fältbesöket finns lämningar koncentre-
rade till tre platser, dels norr om kvarnen, 
dels på den ö där bostadshusen ligger, 
dels öster om sidoflödet (figur 28). Läm-
ningarna på ön, är inte registrerade i Forn-
reg då de ligger inom ett tomtområde. 

Norr om kvarnen, ligger ett större område 
med flera lämningar av vattenanknutna 
aktiviteter. Området innehåller husgrunder 
efter ett mycket stort kolhus, husgrun-
der efter en del av spiksmedja (osäker 
tolkning), husgrunden efter en bränn-
stålugn, en del av en husgrund till en 
knipphammare samt en banvall. Området 
har registrerats i Fornreg som fornlämning. 
Eftersom driften startade 1829 kan alltså 
lämningarna härstamma från denna tid 
(L2021:3702).

Nordväst om kvarnen, där informa-
tionstavlan samt bord och bänkar finns, 
ligger grunden efter det gamla kolhuset. 
Husgrunden är stor, ca 26 x 34 meter 
(Ö-V). 14 plintar med borrade hål syns i 
två rader i gräsmattan, där den nordligare 
raden antagligen fortsätter under det 
gamla stallet (se figur 29). Husgrunden 
fortsätter bakom stallet, där marken ligger 
0,7–1,3 meter högre upp, och består av en 

Figur 25. Historisk karta från 1805 (Akt D95-22:1). Över ån går en bro men i övrigt är området tom på 

byggnationer.

Figur 26. Generalstabskartan från 1838–1862 (Akt Vingåker 065) över Mellanbruket. De röda pilarna visar 

vattenanknutna industrier.

Figur 27. Konceptet till den Häradsekonomiska kartan från 1868–1877 (Akt J112-65-24). Kartan är detaljerad 

för att vara en småskalig karta. 
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kallmurad grund (se figur 30). I nordvästra 
hörnet syns ett spismursröse (figur 32). 
Grunden finns med på 1868–1877 års 
koncept till Häradsekonomiska kartan (Akt 
J112-65-24), men inte på äldre kartor. På 
kartan är det dock bara delen som består 
av plintar som finns utritad, inte den norra 
med spismursröse. På det impediment 

som körvägen rundar finns två husgrun-
der (se figur 33). En av dem är inritad på 
konceptet till Häradsekonomiska kartan 
och kan vara en del av spiksmedjan. Intill 
ligger fortfarande spikmagasinet med 
sina järngallerförsedda fönster. På norra 
stranden av sjön nedanför kvarnen finns 
grunden efter mellanbrukets brännstå-
lugn, och fram till denna löper en banvall 

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Fornlämning

Teckenförklaring

Figur 29. Syllstenar efter det före detta Kolhuset 

framför stallet. I mitten av syllstenarna finns vanli-

gen ett borrat hål. Fotograferad mot väster. Foto: 

KMV forum AB.

(se figur 35) varpå rälsen gick mellan 
brännstålugnen och valsverket. Även 
denna järnväg är inritad på konceptet till 
Häradsekonomiska kartan. 

Tre jordkällare av slaggsten finns inom 
området och är fortfarande i bruk. En 
invid den gamla arbetarbostaden och två 
bakomgaraget (ej registrerad i Fornreg då 

Figur 30. Rastplatsen invid stallet. Hitom den vänstra bänken sticker en syllsten upp i gräset. Fler återfinns 

under bänkarna. Till höger syns grundresterna av den högre liggande delen av det före detta Kolhuset. 

Fotograferad mot väster. Foto: KMV forum AB.

 

Figur 28. Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasam-

verkan, bearbetad av KMV forum AB.

Husgrund, historisk tid (husgrund, vägbank) 
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3703

Hyttområde (kolhus, spiksmedja, brännstå-
lugn, banvall)
(Fornlämning)
L2021:3702

Område med husgrunder och jordkällare
(Övrig kulturhistorisk lämning)
Ej Fornreg

Jordkällare 
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:5594
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Figur 31. Grundsten samt krossat taktegel till det före detta Kolhuset. Till höger syns informationstavlan vid rastplatsen. Fotograferad mot nordost. Foto: KMV forum 

AB.

Figur 32. Spismursröse till det före detta Kolhuset eller möjligen en intilliggande byggnad. Fotograferad mot nordost. Foto: KMV forum AB.
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Figur 33. Husgrund strax nedanför krönet på östra sidan av en bergkulle. Till vänster, utanför bild (se nästa figur) finns ytterligare en husgrund. Dessa kan härröra från 

Spiksmedjan. Landremsan mellan sjön och våtmarken är en banvall. Fotograferad mot öster. Foto: KMV forum AB.

Figur 34. Husgrund till vänster om elstolpen som syns i övre högra delen av fotografiet. En tydlig jordterrass är synlig och inramas av stora björkar. Innanför terrassen 

syns stenrader och krossat taktegel. Möjligen kan den kopplas till den tidigare Spiksmedjan. Fotograferad mot öster. Foto: KMV forum AB.
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de ligger på tomtmark). Vid de senare är 
marken fylld av slagg. 

 

På ömse sidor om vattenrännan vid 
kvarnen finns äldre lämningar av hus-
grunder (se figur 36 och 37). Direkt söder 
om körvägen till kvarnens garage, i en 
blomsterrabatt, finns också grundstenar 
(se figur 37). Dessa tillsammans torde här-
röra från antingen en knipphammare el-
ler en spikhammare. Men den kan också 
vara en rest av valsverket som också finns 
inritad på konceptet till Häradskartan från 
1868–1877. På denna karta är byggnaden 
mycket stor och täcker utbredningsområ-
det för samtliga av de nämnda husgrun-
derna. Husgrunden norr om vattenrän-
nan är inlagd i Fornreg (L2021:3702), men 
inte söder om vattenrännan då dessa 
ligger på tomtmark. 

Invid stranden sydöst om bostadshusen, 
ligger en stor husgrund om ca 16 X 20 
meter utan känd funktion (ej registrerad i 
Fornreg då den ligger på tomtmark). Den 
finns med på 1868–1877 års koncept till 
Häradskartan och den omgivande mar-
ken var då åker, men är idag gräsmatta. 

Ytterligare en bit bort finns en torpstuga 
med källargrund (ej registrerad i Fornreg 
då den ligger på tomtmark). Längre åt 
öster finns ett dämme med spettlucka. 

På östra sidan av det lilla sidoflödet finns 
ett område med övriga kulturhistoriska 
lämningar som består av en hugrund 
efter ett vattendrivet tröskverk, två hus-
grunder på en liten höjd med resterna 

Figur 35. Husgrunden till den tidigare brännstålugnen i mitten av bilden, tillika höger om stigen och trädet. Stigen är densamma som den banvall varpå rälsen mellan 

brännstålugnen och Valsverket gick. Fotograferad från öster mot väster. Foto: KMV forum AB.

Figur 36. Husgrund i vinkel av huggen sten, direkt nedanför vattenrännan till Hävla kvarn. Husgrunden torde 

vara en rest av antingen en knipphammare, spikhammare eller Valsverket och har antagligen legat direkt 

intill vad som tidigare var vattendragets strömfåra. Notera jordvallen till vänster om vägkröken (röd pil) som 

återges i detalj på figur 33. Fotograferad från sydväst mot nordost. Foto: KMV forum AB.
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av en jordkällare samt en körväg. De är 
registrerade i Fornreg som ÖKL då de 
åldersmässigt förefaller vara yngre än 
1850 (L2021:3703). Öster om det lilla 
sidoflödet, där brukningsvägen svänger 
av åt öster, finns resterna efter Tröskver-
ket. De utgörs av dels en grundmur, dels 
flera syllstenar med borrhål i (precis som 
för Kolhuset, se ovan). De synliga grund-
resterna har emellertid en mer nordlig 
lokalisering än vad konceptet till den 
Häradsekonomiska kartan visar, vilket ger 
en fingervisning om att häradskartan inte 
är helt tillförlitlig.

Öster om nuvarande grusväg, uppe på 
den lilla höjden, finns två påfartsramper 
som påminner om husgrunder (se figur 
40). Att det är påfartsramper framgår av 
konceptet till den Häradsekonomiska 
kartan från 1868–1877 (Akt J112-65-24) 
där två vägsnuttar (Ö-V) finns inritade 
vars lokalisering någorlunda har samma 
geografiska läge som lämningarna. 

Öster om grusvägen, i slänten finns 
resterna av en jordkällare (L2021:5594) av 
slaggsten, (se figur 40). Jordkällaren har 

raserats när grusvägen breddades. Jord-
källarens byggmaterial ligger blottade i 

Figur 37. Möjlig del av husgrund direkt vid sydöstra brofästet över rännan. Mellan garage och bostadshus, där brädor ligger på tork, finns ytterligare en husgrund med 

två stenrader på olika nivåer (se figur X för detalj). Dessa torde ha varit en del av antingen en knipphammare, spikhammare eller valsverket. Dessa är inte registrerade i 

Fornreg då de ligger på tomtmark. Fotograferat mot sydost. Foto: KMV forum AB.

Figur 38. Två stenrader på olika nivåer som utgör en husgrund. Dessa torde ha varit en del av antingen en 

knipphammare, spikhammare eller valsverket. Dessa är ej registrerade i Fornreg då de ligger på tomtmark. 

Fotograferat mot sydväst. Foto: KMV forum AB.
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Figur 39. Till höger om den vänstra björken syns en rad med fem flata och delvis avtorvade syllstenar (se röda pilar) efter ett vattendrivet tröskverk. Några har borrhål. 

Direkt till höger ligger slänten upp mot grusvägen. Fotograferat mot norr. Foto: KMV forum AB.

Figur 40. Mitt i bild syns en stenrad till den ena 

av de två husgrunderna (påfartsramperna?) 

som finns på höjden öster om brukningsvägen. 

Bruk ningsvägen liksom och informationsskylten 

till tröskverket kan anas bortom och nedanför 

husgrunden.  Bortom husgrunden, i branten till 

brukningsvägen syns enstaka väggpartier av en 

jordkällare murad av slaggsten. Fotograferat från 

sydöst mot nordväst. Foto: KMV forum AB.

Figur 41. Mitt i bild syns vägbanken som leder upp till de två husgrunderna (påfartsramperna?) och som 

ansluter till den idag kvarvarande brukningsvägen. Fotograferat från söder mot norr. Foto: KMV forum AB.
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den västra vägslänten. Den är registrerad 
i Fornreg som ÖKL.

Där grusvägen gör en kraftig gir åt 
vänster ligger en vägbank (se figur 41) 
som går upp för  kullen mot norr för att 
ansluta till grusvägen på andra sidan. Den 
är inritad på konceptet till den Härads-
ekonomiska kartan från 1868–1877 (Akt 
J112-65-24).  
 
Skärfors (Nedre bruket) 
Den äldsta storskaliga historiska kartan 
där Skärfors finns med är en storskif-
teskarta från 1774 över Svarttorp (Akt 
D95-56:1). På kartan är utskrivet ”Bro” 
och ”Miölqwarn” och i vattendraget 
(Svarttorpaån) är ett vattenhjul utritat. 
På originalhandlingen från 1775 (Akt 
05-ski-27) är dessutom en vattenränna till 
kvarnhjulet utritad (jämför med Akterna 
D95-56:2, 05-ski-38 och D95-56:2 som 
visar snarlik information). Uppgiften (se 
ovan) om att Skärfors nämns som en 
”miöllqvarn” år 1590 tyder på att kvarnen 
legat på samma plats under lång tid.

På en senare ägomätning från 1812 (Akt 
D95-49:1) finns två byggnader utritade 
direkt invid vattendragets kant samt ett 

dämme och bro. Byggnaden på den 
södra sidan ligger inom ett område som 
heter ”den mindre sågbacken”, och bygg-
naden på den norra sidan ligger inom ett 

område benämnt som ”den större Qvarn 
backen”. 

Generalstabskartan från 1838–1862 

Figur 42. Utsnitt av konceptet till den Häradsekonomiska kartan över Mellanbruket från 1868–1877 (Akt J112-65-24), med inlagda pilar över de platser som idag 

uppvisar fältspår av bruksepoken. Kartan är den äldsta historiska karta som visar detaljer av bruksområdet, men eftersom den är småskalig är detaljerna inte särskilt 

exakt återgivna. Notera vägen längst i öster och de två vägstumparna som binder samman vägen med tröskverket.

Figur 43. Historisk karta från 1775 (Akt 05-ski-27). Över ån går en bro. Mitt i åfåran finns en byggnad med 

kvarnhjul som förses med vatten från en ränna som går från bron vilket även kan antas utgöra ett dämme.
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(Vingåker 065) visar inte mindre än  fyra 
symboler i Skärfors utöver bron, nämli-
gen en kvarnsymbol på norra sidan av 
Svarttorpaån samt en såg, stångjärns-
hammare och en manufakturhammare 
på den södra sidan. På en detaljerad 
karta från 1858 i Hävla bruksarkiv (Karls-
son (2011, s. 73) är en rad byggnader 
utritade i direkt anslutning till Hävlaån, 
nämligen ”Manufactur-smedja”, ”Kolhus”, 

”Stångjerns-smedja”, ”Mjölqvarn”, ”Såg-
qvarn” och ytterligare en ”Mjölqvarn”. På 
konceptet till den Häradsekonomiska 
kartan från 1868–1877 (J112-65-24) finns 
både en kvarnsymbol och sågsymbol 
inritade på norra sidan av Hävlaån. På den 
tryckta Häradsekonomiska kartan från 
1874–1881 (Risinge härad, norra delen), 
syns endast kvarnsymbolen. 

En Laga skifteskarta från 1912 (Akt 05-
ski-158) visar i kartbilden en bro och en 
byggnad vid vattendragets södra kant. 
Den senare ligger inom ett område som 
i textakten benämns ”väg och lastkaj”. 
Anledningen till att inga vattendrivna in-
dustribyggnader finns med på denna kar-
ta är okänt, av andra handlingar att döma 
(se ovan) borde det ha funnits eftersom 
det då pågick industriverksamheter. 

Vid fältbesöket finns spår av vatten-
verksamhet framför allt koncentrerade 
till södra sidan av Svarttorpaåns utlopp 
samt uppströms och nedströms det lilla 
östra sidoflödet. Lämningarna utgörs av 
två kajkanter, långa sträckor av stensatta 
kanter på sidoflödet, fyra jordkällare varav 
två nästan är helt rivna, en husgrund vid 
inloppet till sidoflödet samt en husgrund 
söder om landsvägen. Alla utom de 
stensatta kanterna samt husgrunden vid 
sidoflödets inlopp ligger på tomtmark 
och industrimark och har därför inte 
registrerats i Fornreg. Lämningarna vid 
sidoflödet har registrerats i Fornreg som 
ÖKL till följd av dess osäkra ålder. De 
härstammar troligen från tiden efter 1850 
(L2021:3705). 

På 1912 års historiska karta (se figur 47) 
finns på södra sidan av ån två byggnader 
inritade i nordöst, nära vattnet. Den ena 
(nord-sydgående) finns fortfarande kvar, 
men inte den som låg dikt an vattnet. 
Ca 30 väster om den kvarvarande och 
10 meter öster om en ekonomibyggnad 
(öst-västgående intill vattnet) pågår 
markarbeten där den gamla kajkanten 
av kallmurad huggen sten håller på att 
restaureras. Kajkanten var vid besöket 
ca 20 meter lång. 8–10 meter söder om 
kajkanten ligger i en slänt resterna av 
två jordkällare. Bara jordkällarnas bakre 
väggar av murad slaggsten återstår. 
Dessa spår ligger inom industriområdet. 
Ytterligare en stensatt kajkant finns på 
östra sidan av den nordöstra byggnaden 
och ända fram till mynningen av det lilla 
sidoflödet (se figur 49). Kanten är rak och 
ca 45 meter lång, bestående av huggna 
kvadratiska stenar som knappt sticker 
upp ovanför vattenytan. Vattenståndet 
var högt vid fältinventeringen. Karaktären 
på den omgivande marken har övergått 
från fabriksområde till ett parkliknande 
tomtområde. Möjligen kan därför kajkan-
ten istället ha varit en del av disponentvil-

Figur 44. Historisk karta från 1812 (Akt D95-49:1). Jämfört med figur 43 finns ytterligare en byggnad inritad 

på östra sidan av ån (se röd pil) som torde ha utgjort en vattendriven såg. Den äldre kvarnen förefaller vara 

sammanbyggd med västra stranden jämfört med den tidigare kartan. Kartan visar även det lilla sidoflödet. 

Figur 45. Generalstabskartan från 1838–1862 (Akt Vingåker 065) över Skärfors. De röda pilarna visar vatte-

nanknutna industrier.
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lans park. En jordkällare ligger ingrävd i 
slänten till en kulle på tomten nedanför 
disponentvillan. 

Stora sträckor av det lilla sidoflödet 
är kantad med lagda kluvna stenar 
(L2021:3704, se figur 51). 10 meter väster 

om inloppet till sidoflödet och invid 
strandkanten finns en 10 x 5 meter stor 
husgrund (L2021:3705, se figur 53). Hus-
grunden finns inte med på några historis-
ka kartor och den före detta byggnadens 
användningsområde är okänd. Den är re-
gistrerad i Fornreg som ÖKL (L2021:3705) 
då dess ålder inte går att avgöra. Troligen 
är den yngre än 1850. En dammlucka 
(spettlucka) av betong finns vid inloppet 
av det lilla sidoflödet (se figur 52).

 

 

Figur 47. Historisk karta från 1912 (Akt 05-ski-158). Det ljusa området vid den röda pilen kallas för ”väg och 

lastkaj”. Vid fältbesöket pågick en restaurering av kajen. 

Figur 46. Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasam-

verkan, bearbetad av KMV forum AB.

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Teckenförklaring

Dike/ränna
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3704

Husgrund, modern tid
(Övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3705
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Figur 48. Restaurering av stensatt kajkant inom industriområdet. Södra stranden av Svarttorpaån, nedanför fallet. Till höger utanför bilden ligger i slänten resterna 

efter två jordkällare. Fotograferat mot öster. Foto: KMV forum AB.
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Figur 49. Kajkant av huggen sten nedanför disponentbostaden som ligger under vatten till följd av högt vattenstånd. Trädet i bildens bortre del visar där stranden 

svänger av åt väster i Svarttorpaåns mynning. Fotograferat mot norr. Foto: KMV forum AB.



HÄVLA KULTURHISTORISK UTREDNING  |  30

Figur 50. Samma kajkant som föregående bild fast fotograferad mot söder, nedanför disponentbostaden där det lilla sidoflödet utmynnar. Vattenståndet är högt och 

täcker den stensatta kanten. Foto: KMV forum AB.
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Figur 51. Det lilla sidoflödet neda för disponentbostaden fotograferat mot östra sidan. Bilden visar exempel på de stensatta kanterna som återfinns på ömse sidor 

längs med nästan hela sidoflödet (L2021:3704). Foto: KMV forum AB.

Figur 52. Inloppet till sidoflödet med spettlucka och stensatta kanter. Foto: KMV forum AB.
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Figur 53. Husgrund (L2021:3705) av lagda naturstenar ca 10 meter väster om spettluckan (se röd streckad linje). Två meter till vänster om husgrunden syns Svarttorpa-
ån. De röda taken som skymtar fram långt bort i centrum av bilden, ligger ungefär vid landsvägsbron över Svarttorpaån. Fotograferat mot norr. Foto: KMV forum AB.



HÄVLA KULTURHISTORISK UTREDNING  |  33

Bebyggelseinventering 

Övre Hävla Bruk 

Hammarsmedjan med kringliggande 
bruksmiljö vid Övre Hävla bruk är till 
större delen skyddat som byggnads-
minne enligt kulturmiljölagens 3 kapitel, 
sedan år 1990. Dessförinnan var ham-
marsmedjan utpekat som industriminne 
av Tekniska museet redan år 1934. Hela 
området är också av riksintresse för 
kulturmiljövården, Häfla hammarsmedja 
[E45] samt regionalt intresse för kulturmil-
jövården och ingår i länsstyrelsens kultur-
minnesprogram för Finspångs kommun 
K21. Åtgärder och restaureringsarbeten 
har pågått löpande på platsen sedan 
byggnadsminnesförklaringen, och bron 
och dammen renoverades år 2014.

Hammarsmedjan
Hammarsmedjan vid Hävla utgör den 
historiska kärnan i bruksområdet, och är i 
princip oförändrad sedan verksamheten 
lades ner på platsen år 1924. Allt sedan 
år 1684 har en hammarsmedja funnits 
på platsen med produktion av stångjärn 
och smältstycken. Hammarsmedjan 
har två bevarade hammare, en större 
smälthammare till lancashirehärden, och 
en hammare till den äldre tyskhärden. 
De bägge hamrarna drivs med varsitt 
vattenhjul, och ett tredje vattenhjul driver 
härdarnas blåsmaskin. Då produktionen 
inte förändrades i någon större grad, och 
nyare bruksanläggningar uppfördes vid 
Hävla Mellanbruk och Nedre bruk, så är 
hammarsmedjan en mycket välbevarad 
miljö som tydligt visar hur den förindu-
striella järntillverkningen fungerade. Då 
smedjan är skyddat som byggnadsminne 
skyddas så väl exteriör (med vattenhjul 
och rännor) som interiör med bland 
annat härdar, hammare och blåsmaskin 
mot förändringar. 

Fastighetsbeteckning: Hävla 3:2
Lagskydd: Byggnadsminne, Riksintresse 
för kulturmiljövården, Regionalt intresse 
för kulturmiljövården samt ingår i Fin-
spångs kulturmiljöprogram.

Figur 54. Orienteringskarta, byggnadsminnets gräns markerad. Kartunderlag: © Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan, bearbetad av KMV forum AB.

Figur 55. Hammarsmedjan nedströms dammen, sågen skymtar till vänster i bild. Två av vattenhjulen belägna 
i hjulhus och ett fritt. Foto: KMV forum AB.

Figur 56. Hammarsmedjan sedd från bron över dammen. Foto: KMV forum AB.
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Gnisterhuset
Gnisterhuset är sammanbyggt med 
hammarsmedjan, och uppfördes troligen 
i samband med att smedjan fick en 
lancashirehärd i slutet av 1860-talet. Gnis-
terhuset hanterar genom sina kanaler 
tyngre stoff, glöd och sot från rökgaser-
na i härden. Byggnaden är murad och 
vitputsad, med luckförsedda fönster. 
Gnisterhuset karaktäriseras av sin höga 
putsade skorsten. 

Klensmedjan
Klensmedja, eller handsmedja, uppförd år 
1883. Klensmedjan användes för att göra 
mindre smidesarbeten och reparationer. 
Klensmedjan ligger norr om hammars-
medjan, bredvid Gnisterhuset. Byggna-
den är uppförd i tegel, med vita spritput-
sade fasader och fönsteromfattningar 
samt hörnkedjor i vit slätputs. Dörrarna är 
svartmålad/tjärade och fönstersnickerier 
är målade i rött. Taket är täckt med enku-
pigt lertegel och skorstenen vitputsad. 

Figur 57. Hammarsmedjans gavel nedströms, här syns tydligt hur smedjan är inbyggd i slutt-
ningen. Foto: KMV forum AB.

Figur 58. Smälthammarens vattenhjul skymtar genom dörröppning-
en till hjulhuset. Foto: KMV forum AB.

Figur 59. Gnisterhuset och hammarsmedjan sedd 
från sydväst. Foto: KMV forum AB.

Figur 60. Gnisterhuset har likt klensmedjan en 
enkel gestaltning med vitputsade fasader och tak 
täckt med enkupigt lertegel. Foto: KMV forum AB.

Figur 61. Klensmedjan sedd från vägen genom 
området. Foto: KMV forum AB.

Figur 62. Fasad mot sydväst. Mindre putsskador 
och behov av underhåll på fönstersnickerier syns 
tydligt. Foto: KMV forum AB.
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Sågverket
Sågen uppfördes som sågkvarn på plat-
sen år 1863, och ersatte en äldre sågkvarn 
från 1700-talet. Sågen försedde då både 
Hävla och Regnaholm med virke. Sågen 
är uppförd på den östra sidan av vattnet, 
mitt emot hammarsmedjan. Sågen står 
på höga naturstensfundament, till viss 
del i vattnet. Byggnaden har fasader av 
rödmålad stående panel och ett enkelt 
sadeltak med enkupigt lertegel. Tidigare 
fanns också en spånhyvel under sågen, 
men då vattenhjulet ersattes av en turbin 
samt en tändkulemotor på 1940-talet så 
togs spånhyveln bort. Sågen var i drift 
fram till år 1967, och är idag del av den 
museala miljön kring hammarsmedjan.

Figur 63. Sågen sedd från söder. Foto: KMV forum AB. Figur 64. Sågen med vattenränna och bro sedd från 
dammen. Foto: KMV forum AB.

Figur 65. Sågen sedd från norra strandkanten. Bron in till sågen leder över vattnet. Foto: KMV forum AB.

Figur 66. Vattenrännan från dammen till turbinen skymtar i bakgrunden och delar av maskineriet anas under 
sågen. Foto: KMV forum AB.
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Arbetarbostäderna – Grålus, Smedbygg-
ningen och Labbit
Till bruksmiljön hör ett stort antal bygg-
nader som inte har en direkt koppling 
till vattenverksamheten, men som är 
del av den samlade miljön. Däribland 
arbetarbostäderna för de som arbetade 
vid bruket. De utgörs av tre bostads-
hus; ”Grålus” – smedbostad med fyra 
lägenheter uppförd i slutet av 1700-talet, 
”Smedbyggningen” – smedbostad med 
fyra lägenheter uppförd år 1837 samt 
”Labbit” (från franskans l´abri, dvs skydd, 
vila) – mindre bostadshus för smeddräng-
arna uppfört år 1885.

Uthusen – visthusboden, halmhuset, svin- 
och hönshuset, tvättstugan

Figur 67. ”Grålus” sedd från öster. Foto: KMV forum 
AB.

Figur 68. ”Smedbyggningen” fotograferad från norr.  
Foto: KMV forum AB.

Figur 69. ”Labbit” sedd från söder. Byggnaden 
fungerar idag som café under sommarperioden. 
Foto: KMV forum AB.

Figur 70. ”Labbits” stomme av slaggsten framträder 
tydligt. Foto: KMV forum AB.

Figur 71. Visthusboden uppförd kring år 1885. Foto: 
KMV forum AB.

Figur 72.  Svin- och hönshus uppfört kring år 1885. 
Foto: KMV forum AB.

Figur 73. Halmhuset, troligen uppfört före år 1858.
Foto: KMV forum AB.

Figur 74. Tvättstugan, troligen uppförd i början av 
1900-talet. Foto: KMV forum AB.
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Administration – Förvaltarbostaden, 
gamla kontoret, brygghuset
Brukets administrativa del ligger på 
motsatt sida vattnet, samlat kring för-
valtarbostaden. Då ägaren inte bott vid 
bruket finns ingen disponentbostad, utan 
endast en förvaltarbostad.

Övriga byggnader – Mjölnarbostaden, 
”Dövens”snickarverkstad och ladugården
Flera byggnader är belägna kring bruket, 
men med en svagare koppling till nytt-
jandet av vattnet och järntillverkningen.

Figur 75. Förvaltarbostaden flankeras av gamla 
kontoret t.h. och brygghuset t.v. Foto taget från 
bron över sidoflödet i söder. Foto: KMV forum AB.

Figur 76. Förvaltarbostaden, uppförd år 1762 som 
bostad och kontor för en anställd bokhållare, från 
år 1888 bostad för förvaltaren. Byggnaden har en 
reveterad timmerstomme.Foto: KMV forum AB.

Figur 77. Gamla kontoret, uppförd år 1888 som 
brukskontor. Byggnaden har en stomme av slagg-
sten. Foto: KMV forum AB.

Figur 78. Brygghuset, troligen uppfört på 1760-ta-
let. Foto: KMV forum AB.

Figur 79. Visthusboden uppförd kring år 1885. Foto: 
KMV forum AB.

Figur 80.  Svin- och hönshus uppfört kring år 1885. 
Foto: KMV forum AB.
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Hävla kvarn/Mellanbruket

Området kring Hävla kvarn, som idag 
upplevs som en mer agrar miljö utgjorde 
från år 1829 fram till sekelskiftet 1900 en 
bruksmiljö med såväl stålugn som vals-
verk och spiksmedja då viss produktion 
flyttades från Hävla övre Bruk till denna 
plats som då kom att kallas Mellan-
bruket. Området ligger inom området 
Häfla hammarsmedja [E45] som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Delar 
av området är även upptaget i Finspångs 
kommuns kulturmiljöprogram.

Kvarnen
Hävla kvarn är ursprungligen uppförd 
vid dåvarande Skärfors, nuvarande Hävla 
kring år 1889, men flyttades till nuvaran-
de plats redan 1901 då Mellanbrukets 
industribebyggelse revs och verksam-
heten flyttade till Skärfors (Hävla Bruk/
Nedre bruket). Kvarnen är uppförd i en 
stolpverkskonstruktion och klädd med 
rödmålad stående panel. Fönstren är 
småspröjsade, och enstaka fönster är 
öppningsbara. Sadeltaket är klätt med 
svart korrugerad plåt. Kvarnen drivs med 
två turbiner, endast belysningen drivs 
med el utifrån det allmänna elnätet. 
Dammen, som också fungerar som bro, 
samt vattenrännan till kvarnens turbiner 
har renoverats på senare tid.

Kvarnen genomgick en mindre moder-
nisering på 1920-talet då bland annat 
kvarnstenar i betong införskaffades 
och en del maskinella förändringar 
gjordes. Sedan dess är kvarnen i princip 
oförändrad, och har varit i kontinuerlig 
drift sedan dess. Kvarnen har tre bottnar 
(våningar), med transmissionsbotten 
nederst, mal- och siktbotten samt övre 
botten. I Länsmuseets kvarninventering 
som utfördes år 1978 påpekades att 
kvarnen var närmast unik i sitt slag och 
att en byggnadsminnesförklaring borde 
ske. Idag torde kvarnens unicitet vara 
ännu större, dels då den fortfarande är i 
kommersiell drift, dels då den är i stort 
sett oförändrad sedan 1920-talet. Kvar-

Fastighetsbeteckning: Hävla 3:2 (kvarn, spik-
bod, stall samt ”Lusudden”) och Hävla 3:76 (2 
bostadshus, labbit)
Lagskydd: Riksintresse för kulturmiljövården 
samt ingår delvis i Finspångs kulturmiljöpro-
gram

Figur 81. Orienteringskarta. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 
KMV forum AB.

nen ligger på Hävla Bruks ägor, men har 
allt sedan år 1901 arrenderats av en och 
samma mjölnarfamilj som fortfarande 
driver verksamheten i kvarnen.

Figur 82. Kvarnen, dammen, ett av bostadshusen samt drängstugan. Foto uppströms dammen. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 83. Kvarnen nedströms dammen. Exteriört är det enda som ändrats sedan kvarnen uppfördes att 
tegeltaket ersatts med ett plåttak. Foto: KMV forum AB.
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Figur 84. Säckar med säd i väntan på att hissas upp på övre botten. Foto: KMV forum AB.

Figur 86. Hävla kvarns bägge kvarnstenar, köpta från Borensbergs kvarnstensfabrik på 
1920-talet. Foto: KMV forum AB.

Figur 85. Mjölnarkammaren, med kamin, skrivbord och i övrigt 
ursprunglig inredning.  Foto: KMV forum AB.

Figur 87. Kvarnens interiör är i princip ofärndrad sedan 1920-talet. 
Foto: KMV forum AB.
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Stallet och Spikboden
Norr om kvarnen är två mindre bygg-
nader belägna. Dels stallet, där bönder 
som kom till kvarnen för att mala kunde 
ställa sina hästar. Dels en mindre spikbod, 
uppförd i samband med industriverk-
samheten på platsen. Stallet är uppfört 
i början på 1900-talet, och spikboden 
troligen någon gång efter år 1830. Bägge 
byggnaderna i välbevarade och viktiga 
delar i den sammanhängande miljön 
kring kvarnen.

Bostadshusen och Labbit/Drängstugan
Söder om kvarnen är två bostadshus och 
en sexkantig drängstuga (även kallad 
labbit) belägna. Byggnaderna är uppför-
da som arbetarbostäder i anslutning till 
Mellanbruket. De bägge bostadshusen är 
troligtvis uppförda redan år 1829 då bru-
ket anlades, och drängstugan omkring 
år 1860 då ett valsverk och en stålugn 
uppfördes. Samtliga byggnader är putsa-
de med vit spritputs, med slätputs kring 
fönster och dörrar. Det mindre bostads-
huset är ett reveterat timmerhus, det 
större troligen murat. Taken är täckta med 
enkupigt lertegel på samtliga byggnader. 
Gestaltningen är enhetlig, och återfinns 
på bebyggelsen vi såväl Övre Hävla Bruk, 
som vid nuvarande Hävla Bruk/Nedre 
bruket. 

 
 
Gustavsfors ”Lusudden”
Invid sidoflödet, en bit söder om kvarnen 
är ett mindre bostadshus och en såg 
belägna. Bostadshuset är enligt uppgift 
flyttat till platsen år 1855 och sågverket 
är uppfört under 1900-talets andra hälft. 
Sågen har drivits med en äldre råoljemo-
tor men vid platsbesöket bedrevs ingen 
verksamhet på platsen.

Figur 88. Stallbyggnaden, idag belägen vid en 
iordninggjord rastplats för besökare. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 89. Spikboden, en enkel timmerbyggnad som 
är rödmålad och har et tak av lertegel. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 90. Mindre reveterat bostadshus, uppfört 
kring år 1829. Foto: KMV forum AB.

Figur 91. Det större bostadshuset uppfört kring 
år 1829, mjölnarbostad sedan 1901. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 92. Den sexkantiga drängstugan, eller ”lab-
bit”, uppförd kring år 1860.  Foto: KMV forum AB.

Figur 93. Äldra bostadshus, enligt uppgift flyttat till 
platsen 1855, men uppfört redan år 1810 i Nysätter.
Foto: KMV forum AB.

Figur 94. Sågen. Foto: KMV forum AB.
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Hävla Bruk/Nedre Bruket, tidigare Skärfors 

Området ingår i ingår i länsstyrelsens 
kulturminnesprogram för Finspångs 
kommun K19 Hävla Nedre Bruk samt i 
Finspångs kommuns kulturmiljöprogram. 
I det som idag utgör Hävla ligger det 
nuvarande Hävla Bruk, tidigare kallat 
Skärfors eller Nedre Bruket. Redan när 
Mellanbruket anlades år 1829 uppdaga-
des svårigheterna att driva två hammare 
på den platsen och redan år 1830 gavs 
tillstånd för att uppföra en smedja med 
knipp- och spikhammare vid Skärfors. 
Från början var produktionen inriktad på 
spik och hästskor som är brukets största 
produkter fram till 1940- och 50-talet när 
produktionen inriktas mot gallerdurk. 
Vilket fortfarande är en av de produkter 
som tillverkas på platsen idag.

Skedevi kraftstation
Brukets kraftstation är belägen strax 
nedströms vägbron som leder genom 
samhället. Nuvarande kraftstation togs 
i drift år 1948, med en installerad effekt 
om 102 kW. Kraftstationen är igång 
några månader per år, beroende på 
vattentillgång och förser då fabrikerna 
med elektricitet. Kraftstationsbygg-
naden är sammanbyggd med övriga 
industribyggnader och är belägen över 
vattenfåran. Byggnaden är uppförd på 
en betongsockel, och har fasad av tegel 
uppströms, och stående träpanel ned-
ströms. Kraftstationen utgör bara den del 
av byggnaden som vetter mot dammen 
och en betongvägg avslutar kraftstatio-
nen mot träbyggnaden som förbinder 
industribyggnaderna på vardera sidan 
vattnet. 

Fastighetsbeteckning: Hävla 3:2
Lagskydd: Regionalt intresse för kulturmiljö-
vården samt ingår i Finspångs kulturmiljöpro-
gram

Figur 95. Orienteringskarta. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 
KMV forum AB.

Figur 96. Kraftstationen och verksdammen sedd 
från vägbron. Den fd. bultfabriken i två våningar 
t.h. Foto: KMV forum AB.

Figur 97. Träbyggnaden som förbinder bebyggels-
en på båda sidor av vattnet sedd från industriområ-
det. Foto: KMV forum AB.

Figur 98. Nyare generator och installationer i kraft-
stationen. Foto: Anders Schön, Häfla bruk.

Figur 99. Den äldre kontrolltavlan i kraftstationen 
är bevarad. Foto: Anders Schön, Häfla bruk.
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Industrimiljön med valsverket och 
bultfabriken m fl
Idag utgör den äldre industribebyggel-
sen delar av en större sammanhängan-
de industribebyggelse med årsringar 
från 1800-talet och fram till och med 
2010-talet. De äldsta byggnaderna/bygg-
nadsdelarna är belägna invid vattnet, och 
utgörs av den högre bultfabriksbyggna-
den från år 1900, sammanbyggd med 
äldre industribebyggelse i tegel på den 
östra sidan om vattnet och valsverket 
från 1901 på den västra sidan av vattnet. 
Valsverket är ihopbyggt med nyare 
industribebyggelse, och är mest synligt 
från vattnet eller inifrån industriområdet. 
De äldre industribyggnaderna är samtliga 
uppförda i tegel, med större småspröjsa-
de fönster och är överlag i ett gott och 
välbevarat skick.

Magasin, disponentvilla m fl
Kring industrimiljön finns ett flertal bygg-
nader med indirekt koppling till brukets 
verksamhet och nyttjandet av vattnet. 
Däribland ett flertal äldre magasin dispo-
nentvillan, brukskontoret och verkmästar-
bostaden m fl.

Figur 100. Bultfabrikens högre byggnadskropp i 
bakgrunden, lägre industribebyggelse ansluter till 
den. Valsverkets fasad mot vattnet t. h. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 101. Äldre industribebyggelse på den östra 
sidan om vattnet. Foto: KMV forum AB.

Figur 102. Valsverket i mitten av bilden är samman-
byggt med senare industribebyggelse. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 103. Valsverkets lägre fasader in mot industri-
området.  Foto: KMV forum AB.

Figur 104. Äldre magasin invid vattnet på den östra 
sidan. Foto: KMV forum AB.

Figur 105. Äldre magasin invid den tidigare ång-
båtsbryggan nedanför disponentvillan. Foto: KMV 
forum AB.

Figur 106. Större magasin i två våningar invid 
vägen. Uppfört under andra hälften av 1800-talet.  
Foto: KMV forum AB.

Figur 108. Disponentvillan, uppförd år 1901, idag 
hårt renoverad .Foto: KMV forum AB.

Figur 109. F.d. Verkmästarbostaden uppförd år 
1820. Har senare inrymt bland annat distriktsskö-
terskemottagning. Foto: KMV forum AB.

Figur 107. F.d brukskontoret.  Foto: KMV forum AB.
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5. Kulturhistorisk bedömning

Den kulturhistoriska utredningen av 
vattendragen mellan sjön Regnaren, sjön 
Vagnaren, sjön Hunn, Svarttorpaån och 
sjön Tisnaren (Övre Hävla bruk, Hävla 
kvarn och Mellanbruket samt Hävla bruk) 
i Finspångs kommun, har resulterat i 
ny kunskap av tidigare vattenanknutna 
verksamheter, såväl vad gäller kultur- och 
fornlämningar som bebyggelse.

Vad gäller tidigare vattenanknutna 
verksamheter finns en förhistoria som 
knappt längre är avläsbar. Spår kan 
finnas från minst 1500-talet, men torde 
främst härstamma från bruksepoken från 
1600-talets slut fram till 1950-talet. Spår 
av mänsklig aktivitet finns från vattendra-
gets inlopp i Regnaren till dess utlopp i 
Tisnaren. Men spåren är inte jämnt förde-
lade utan kan delas in i sex avgränsade 
områden (inloppet, norr om Övre Hävla 
bruk, nedströms Övre Hävla bruk, norr 
om Hävla kvarn, öster om sidoflödet vid 
Hävla kvarn och sidoflödet vid Skärfors). 
Nio nyregistreringar har gjorts i Kulturmil-
jöregistret Fornsök.  

De storskaliga historiska kartorna för 
området är relativt sena men utgör 
tillsammans med de småskaliga ett bra 
källmaterial. Olika kartversioner visar olika 
uppgifter där några förefaller vara mer 
tillförlitliga än andra. Samtidigt täcker 
kartorna en mycket föränderlig tidsperiod 
i industrins historia där byggnader får 
andra användningsområden eller rivs och 
flyttas.

De tydligast avgränsade områdena finns 
vid Övre Hävla bruk och Hävla kvarn. 
Spåren av tidigare vattenanknutna verk-
samheter är många och användningen 
har inte alltid kunnat fastställas. Detta till 
trots visar lämningarna hur vattenkraften 
och vattenvägarna har utnyttjats och för-
ändrats över tid vilket ökar det kulturhis-
toriska värdet. De pedagogiska värdena 
är stora eftersom spåren av bruket finns 
inom två relativt begränsade områden 
(Övre Hävla bruk och Hävla kvarn) liksom 
att det fortfarande finns industribe-
byggelse kvar inom dessa områden 
som fortfarande utnyttjar vatten som 
kraftkälla. Den ena som en museal verk-
samhet (Övre Hävla bruk) och den andra 
som en kommersiell verksamhet (Hävla 
kvarn). Kombinationen av en kvarvarande 
industribebyggelse och spår av tidigare 

vattenanknutna verksamheter i form av 
kultur- och fornlämningar gör att det 
kulturhistoriska värdet ytterligare ökar, 
inte bara som ett levande arkivmaterial, 
utan också det visuella och pedagogiska 
värdet för besökare. Sly, buskar och högt 
gräs försvårar emellertid förståelsen 
för det otränade ögat vilket i viss mån 
minskar de pedagogiska värdena. Det 
finns också andra synliga strukturer vars 
tidigare användningsområden är okända, 
och som med fördel kan utredas ytterli-
gare för att öka besökares förståelse för 
de båda områdena.

Brukets långa historia gör det sannolikt 
att det under mark finns betydligt fler 
lämningar som idag inte är synliga för 
blotta ögat. Detta bör särskilt uppmärk-
sammas inför eventuella framtida markar-
beten dels inför kommande miljöanpass-
ningar såsom ökade vandringsvägar för 
fiske, dels byggnationer för kommersiella 
och turistiska satsningar. Ändringar av 
exempelvis vattenvägarna kommer att 
avsevärt försvåra förståelsen av miljöerna 
och minska de kulturhistoriska värdena. 

Skärfors har inte samma höga pedagogis-
ka värden sett till kombinationen av kvar-
varande bebyggelse och spår av tidigare 
vattenanknutna verksamheter, som Övre 
Hävla bruk och Hävla kvarn har. 

Utredningsområdet innehåller en stor 
mängd bebyggelse, såväl i form av 
sammanhängande miljöer som enstaka 
objekt, med mycket höga kulturhistoris-
ka värden. Övre Hävla Bruk omfattas av 
skydd genom både Kulturmiljölagen, Mil-
jöbalken och som pekats ut som värde-
fullt i enlighet med Plan- och bygglagens 
intentioner och utgör områdets i särklass 
mest värdefulla och skyddade miljö. 
Åtgärder som påverkar hammarsmedjan 
sågen eller andra byggnader inom bygg-
nadsminnet omfattas av tillståndsplikt, 
och åtgärder som riskerar att påtagligt 
skada den riksintressanta kulturmiljön är 
inte tillåtna.

Hävla kvarn och bebyggelsen från det 
tidigare Mellanbruket har även de ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde, och 
är belägna inom området som är av 
riksintresse för kulturmiljövården, samt 
uppfyller de krav som ställs för att en 
byggnad ska vara särskilt värdefull så som 

det avses i Plan- och bygglagen. Särskilt 
Hävla kvarn bör lyftas fram, då kvarnen 
fortfarande är i kommersiell drift och 
ovanligt välbevarad har den ett mycket 
högt kulturhistoriskt värde. Kvarnbyggna-
den uppfyller med god marginal de krav 
som kan ställas för att den ska bygg-
nadsminnesförklaras. Kvarnen och dess 
fortsatta drift är känslig får åtgärder som 
påverkar möjligheten att driva kvarnen 
med vattenkraft. 

Vid Hävla Bruk/Nedre bruket, tidigare 
Skärfors finns ett flertal äldre industri-
byggnader som tillsammans utgör en 
sammanhängande industrimiljö med 
många årsringar. Delar av bebyggelsen är 
sedan tidigare utpekade i länsstyrelsens 
kulturminnesprogram för Finspångs kom-
mun samt Finspångs kulturmiljöprogram, 
men omfattas inte av något ytterligare 
lagskydd.

Sammantaget bedöms Övre Hävla 
bruk och Hävla kvarn ha mycket höga 
kulturhistoriska värden vad gäller 
kombinationen av en kvarvarande 
industribebyggelse och spår av tidigare 
vattenanknutna verksamheter i form av 
kultur- och fornlämningar. Skärfors har 
höga kulturhistoriska värden sett till den 
kvarvarande industrimiljön med kontinu-
itet i produktionen. Känsligheten är hög 
vad gäller eventuella kommande miljöan-
passningar såsom dels ökade vandrings-
vägar för fiske, dels byggnationer för 
kommersiella och turistiska satsningar. 
Genom olika typer av småskaliga insatser 
såsom röjning och skyltning har de båda 
miljöerna en stor utvecklingspotential för 
att de visuella och pedagogiska värdena 
ska öka än mer.
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Bilaga

Tabell över nyregistrerade forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

RAÄ-nummer Lämningstyp Bedömning

L2021:3697 Småindustriområde, färdväg, jordkällare, husgrunder och 
möjliga husgrunder.

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:3698 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning (Delar 
kan vara från före 1850)

L2021:3699 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:3700 Hamnanläggning, strandskoning   Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:3701 Hyttlämning (stålugn) Fornlämning

L2021:3702 Hyttområde, kolhus, spiksmedja, brännstålugn, banvall   Fornlämning

L2021:3703 Husgrund, historisk tid (husgrund, vägbank) Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:3704 Dike/ränna Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:3705 Husgrund, modern tid Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:5594 Jordkällare Övrig kulturhistorisk lämning
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