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KMV forum AB har på uppdrag av Läns-
styrelsen i Östergötlands län låtit utföra 
en kulturhistorisk utredning av Gusumsån 
mellan sjön Yxningen till sjön Byngaren 
(Yxningens reglerdamm, Kvarndam-
men och Bruksdammen i Gusum samt 
Ursäters vattenkraftverk) i Valdemarsviks 
kommun. Utredningen föranleds av att 
svensk vattenkraft ska anpassas till mo-
derna miljövillkor enligt en nationell plan 
för omprövning av vattenkraft som har 
tagits fram av Havs- och vattenmyndig-
heten, 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.

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 inde-
lats 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-

1. Inledning

Figur 1. Översiktskarta, över de områden med vattenanknutna kulturmiljöer som omnämns i rapporten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad 

av KMV forum AB.

Ursätters bruk

Övre Mellanbruket

Herrgårdsområdet

Forsen

Inloppet

Nedre Mellanbruket
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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 
registrerats 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 övrig 
kulturhistorisk lämning (se avsnitt Forn-
minnesinventering 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 framför allt 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 Stockholms universitetsbiblioteks 
kartsamlingar. Alla kartor finns digitalt 
tillgängliga vid Lantmäteriets, Riksarkivets 
och Stockholms universitetsbibliotek 
respektive webbsidor. En ej inskannad 
småskalig karta över Gusum och Ursätter 
från 1670-talet studerades på Riksarkivet 
i Marieberg.

Fotografier och bilder
Historiska fotografier i museernas 
gemensamma webbplats (https://digi-
taltmuseum.se/) resulterade i ett 10-tal 
användbara fotografier. Fotografierna 
har delvis använts för att identifiera olika 
typer av anläggningar. Litografierna över 
Gusum kommer från Thersner (1946) 
och Pabst, (1871). Kungliga bibliotekets 
läsesal.

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 Riksantikva-
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rieämbetet (2014).

Bebyggelseinventering
En översiktlig bebyggelseinventering 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
med tydlig koppling till historisk eller 
pågående vattenverksamhet har utförts 
längs Gusumsån. 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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Gusum ligger i Valdemarsviks kommun, 
Östergötlands län, Ringarums socken, 
före detta Hammarkinds, Stegeborgs 
och Skärkinds domsagas tingslag samt 
före detta Hammarkinds härad. Gusums 
samhälle ligger drygt 9 kilometer (fågel-
vägen) nordnordväst om Valdemarsvik.

Landskapet utgörs av ett så kallat sprick-
dalslandskap med långsträckta dalsänkor 
(bestående av bland annat sjöar, vatten-
drag och åkermark) omgivna av skogs-
klädda höjder. I väster, vid Gusumsåns 
början, ligger Åketorpeviken som utgör 
en del av sjön Yxningen. I öster rinner 
Gusumsån ut i sjön Byngaren. Yxningen 
ligger på 39 meter och Byngaren på 28 
meter över havet. 

Höjderna som omger Gusumsån ligger 
på ca 65–85 meter över havet. Landska-
pet är beskogat med framförallt barrträd. 
Öppen mark i form av åkrar (även nedlag-
da) är inte en ovanlig syn. 

Bebyggelsen är glest förekommande och 
består framförallt av mindre gårdar med 
omgivande jordbruksmark. Tidigare fanns 
en 1700-talsherrgård invid kyrkan, men 
den brann ner 1995 och är inte återupp-
byggd. Bebyggelsen runt herrgården i 
form av kyrka, magasin, skola och jord-
bruk samt den med kyrkan integrerade 
herrgårdsparken, formar en sammansatt 
brukshistorisk kulturmiljö av hög ålder. 
Centrala Gusum (även kallad Mellanbru-
ket) är ett före detta brukssamhälle med 
ett centrum omgiven av fristående villor 
(arbetarbostäder) av olika ålder samt någ-
ra kvarvarande industribyggnader längs 
ån. De flesta av Mellanbrukets industrier 
har rivits, marken har sanerats på tung-
metaller och ån givits ett annorlunda 
lopp (figur 2).

2. Miljöbeskrivning

Figur 2. Gusumsån rinner genom den tidigare bruksorten. Foto: KMV forum AB.
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Gusum hör till Söderköpings avrinnings-
område (Huvudavrinningsområde 68) 
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 Gusum 
till område 8, Mellanbygden (Skogsbyg-
den) med Eklandskapet (figur 3), och 
karaktäriseras som:

”Ett område vars agrara bebyggelselägen 
etablerades under framförallt medel-
tid. Området ligger delvis ligger under 

3. Befintliga kunskapsunderlag

Det ska framhållas att Gusum ligger 
mycket nära gränsen till område 3, Kus-
ten och skärgården (S:t Anna). Område 3 
karaktäriseras som:

”Dagens agrara bebyggelselägen eta-
blerades framförallt under medeltiden. 
Regionen utgörs av skärgårdsöar samt en 
smal zon av fastland och är i sin helhet 
lokaliserad under högsta kustlinjen. Be-
står av sprickdalar som utmed kusten ger 
djupa vikar. Dessa är sedimentfyllda och 
kantas av skogsklädda berg med ett stort 
lövskogsinslag. Ute i skärgårdsbandet 
har bergen bildat öar. Dalarna brukas till 
åker men jordbruksinriktningen är dock 

högsta kustlinjen. Landskapet är brutet 
av både bergkullar i norr och söder samt 
sprickdalar i väster. Sprickdalarna är myck-
et kraftiga med höga branter och krön 
bestående av hällmarker. Jorden används 
i första hand för boskapsproduktion och 
skogsbruk. Skogen är omfattande. I de 
norra delarna är ekskogar ett karaktärs-
drag (Eklandskapet). I dessa områden 
finns flera stora gods med herrgårds-
byggnader och parker. Längre söderut 
samt mot väster ligger barrskogsdomine-
rad glesbygd kännetecknad av nerlagda 
jordbruk. Genom området löper Stångån 
som är förbunden med ett omfattande 
sjösystem genom Kinda kanal”. 

Figur 3. Karta över Östergötlands landskapskaraktärer. Det södra området är område 8, Mellanbygden (Skogsbygden) med Eklandskapet, och det östra området är 

område 3, Kusten och skärgården (S:t Anna) (Antonson, 2006). Pilen visar Gusum.(Antonson, 2006).
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animaliedominerad. Bebyggelsen består 
av ensamliggande gårdar lokaliserade till 
dalens kanter. Kusten kantas av mindre 
städer. Skärgårdsfisket är småskaligt 
men inte särskilt omfattande. På öarna 
finns fortfarande äldre trähusbebyggelse 
ihopklumpad i grupper. Inom regionen 
är fritidshusbebyggelsen stor och båtlivet 
omfattande”.

I Valdemarsviks kommuns översiktsplan 
(2018, s. 51) lyfts Gusum fram enligt 
följande:

” Genom samhället rinner Gusumsån som 
avvattnar Yxningen. Ån gav tidigt förut 
sättningar för såväl kvarnar som sågar. 
Gusum har utvecklats som en bruksort 
sedan 1600-talet, Gusums Bruk. En las-
tageplats i Valdemarsviken för utskepp-
ning av varor ledde till att Valdemarsvik 
växte upp. Under 1900-talet framställdes 
olika produkter av koppar och mässing 
samt blixtlås. Samhället har utvecklats 
norr och väster om bruket och vid 
järnvägsstationen. Gusumsåns dalgång 
har givit struktur åt samhället. Gusum 
är en bruksort med kvaliteter i form av 
enhetlig bebyggelse från 1900-talets 
mitt och en överordnad planeringsidé 
som är typisk för den typen av ort. Flera 
goda exempel på modernistisk arkitektur 
finns representerade i Gusum. Gusums 
bruks- och kyrkomiljö söder om dagens 
samhälle utgör den ursprungliga orten. 
Kyrkomiljön och de delar som återstår av 
bruksmiljön utgör ett högt bevarandevär-
de. Mässingstillverkningen lever vidare i 
Nordic Brass som är kommunens största 
arbetsgivare, 1,5 km norr om samhället. 
Det gamla bruksområdet inrymmer idag 
olika industriföretag”.

Kyrkan invid Gusumsån från 1730-talet, 
är skyddad enligt kulturmiljölagen. Söder 
om Gusums kyrka löper Kungsvägen 
som fortfarande har kvar sin ursprungliga 
sträckning ända till Skedshult. Översikts-
planen lyfter även fram den före detta 
Östergötlands enskilda bank i centrala 
Gusum som länsmuseet tidigare har 
klassat som en mycket värdefull modern 
byggnad. 

I det regionala naturvårds- och kultur-
minnesprogrammet för Östergötland 
(Länsstyrelsen Östergötland, 1983, s. 582) 
Beskrivs Gusums (K37) enligt följande 

(figur 4): ”K37 Gusum, Ringarum sn. 
Gusums bruk anlades 1652 som järnbruk 
och 1663 tillkom mässingsbruket. Kärnan 
i miljön utgörs av bruksherrgården och 
brukskyrkan vid Gusumsån. Herrgården, 
timrad med fasad av gul träpanel, ny-
uppfördes på 1730-talet i U-form. Gården 
har dubbel planlösning för att ge plats 
åt brukets två ägare. Bostadsflyglarna 
härrör från 1800-talets förra hälft. Kyrkan, 
i vitreveterat timmer, invigdes 1731 och 
klockstapeln tillkom 1752. V härom ligger 
ekonomibyggnaderna. Strax intill är V 
Lund, en f.d. arbetarbostad för 8 familjer 
uppförd 1798 av vitputsat tegel. Där finns 
också ryggåsstugor och en bod, alla i 
rödfärgat timmer. I S ligger Söderhus, en 
envånings f.d. arbetarbostad av vitputsat 
tegel för 4 familjer från ca 1820 och 
två ryggåsstugor. Utmed bruksgatan 
vid Torget finns bruksmuseet, en f.d. 
tjänstemannabostad, uppförd 1751 av 
vitputsat tegel i 2 våningar. Skvalkällan är 
en enkelstuga av rödfärgat timmer och 
med ryggås, nu hembygdsmuseum. Loft-
boden intill är hitflyttad. Den f.d. skolan 
uppfördes 1913–14. (Riksintresse i FRP.)”. 

Noteras kan att Gusum en gång var ett 
riksintresse för kulturmiljö i den Fysiska 
riksplaneringen, men att det idag inte är 
utpekat som riksintresse enligt Miljöbal-
ken (3 kap. 6§).

Det ska påpekas att Gusum fördelar 
sig över tre bruksområden där samma 
vatten har utnyttjats tre gånger inom 
industriproduktionen. Dessa är Forsen, 
Mellanbruket och Ursätters bruk. 

Regionalt kulturmiljöprogram 1983

Kvarninventering 1978

Teckenförklaring

Figur 4. Lagskydd och tidigare utpekanden. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 

KMV forum AB.
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Gusumsån har fyra naturliga fall, det 
första vid Forsen, den andra vid Övre 
mellanbruksfallet, den tredje vid Nedre 
mellanbruksfallet och den fjärde vid Ur-
sätter. Dämmet vid Forsen är inte längre 
i bruk och dammen är tömd på vatten. 
Dagens dämmen ligger vid Gusumsåns 
inlopp, Övre mellanbruksfallet, den tredje 
vid Nedre mellanbruksfallet och vid 
Ursätter. Gusums bruk var förr lokaliserad 
till tre områden: Forsen, Mellanbruket och 
Ursätter. Till detta ska läggas området vid 
inloppet samt området vid herrgården 
och kyrkan (se figur 1). Dessa fem områ-
den har nedan givits separata avsnitt. 
 
Den tidiga historien 
En flintyxa har påträffats i i Norralund 
(L2011:8186) och en mejsel av svart ber-
gart i en åker i Forsen (L2011:1353). 

Marken kring Gusumsån omfattas av flera 
byar varav några namn i praktiken har 
försvunnit. Enligt Franzén (1982) nämns 
flera redan på medeltiden, men några 
straxt därefter. Alboga (1441), Byngsbo 
(1420) vars urfjäll ligger intill Ursätter-
Gisletorp (1543), Gusum (1415), Frörum 
(1543), Åby (1348). Svinsta(d) som ligger 
vid Gusumsåns inlopp och är ett urfjäll till 

Näs. Urfjäll är ett markområde till en by 
som helt omringas av en annan bys ägor. 
Näs nämns första gången 1543. Svinsta 
indikerar ett förhistoriskt namn genom 
sin sta-efterled i betydelsen plats och 
ställe, vilket är en vanlig efterled på gårds-
bebyggelse. Det saknas dock förhistoriska 
gravar i närheten som kan styrka detta. 
De närmaste (två högar) ligger i Frörum, 
öster om landsvägen. En annan möjlig 
förklaring till efterleden är att namnet 
härstammar från en båtplats (landnings-
plats, brygga). Franzén menar dock att 
namnet härstammar från sockennamnet 
(namnet på Bankekinds socken före 
1904). Bankekinds socken ligger sydöst 
om Linköping.

I den Geometriska jordeboken (1650) 
utgjordes Alboga av ett skattehemman, 
Frörum av ett skattehemman, Gisletorp 
av ett skattehemman, Stora Gusum av ett 
skattehemman, Åby av två skattehem-
man. Alla kom efterhand att införlivas 
till Stora Gusum, tiderna för detta är 
oklart. Flera av byarna kom att avhysas 
och platserna är idag registrerade som 
fornlämningar. Enligt Beskrifning öfver 
Östergötland framgår att ”till bruket 
hörande hemman äro 1 mantal Stora 

Gusum, 1 Frörum, 1 Åby, V, Alboga, 1/2 
Gisletorp, 1/2 Åketorp och 1/3:s mantal 
Åby gästgifvaregård. Egovidden är 2,700 
tunnland, hvaraf omkring 1,100 tunnland 
åker och äng samt 1,600 tunnland skog” 
(Ridderstad, 1875–1877, s. 169).

Gårdarna skiljer sig inte från några andra 
gårdar i trakten. Åkrarna var fördelade på 
två åkergärden med ibland en förekomst 
av äng och backar. Ängsmarkerna låg 
i huvudsak separat inom egna gärden. 
Ofta är kartornas uppgifter om övriga 
nyttigheter knapphändiga, exempelvis 
skog, skogsbete, fiske och småindustrier 
(kvarnar etc.). En vanlig formulering kan 
vara ”Skogh och gått bete, sågh quarn 
och fiske” (Gissletorp, Akt: D82-32:d2:245). 

Bruksepoken 
Gusums mer kända historia hör dock till 
industrialismen. I det följande beskrivs 
de viktigaste dragen med avseende på 
bebyggelse och vattenverksamhet, häm-
tat ur Thersner (1946, Forsberg (1953), 
Bondesson (1975) samt Esh (2003). Vid 
Norrköpings kopparbruk, ägd av Louis 
de Geer, jobbade bröderna Henrik och 
Daniel De Try på 1620-, 30- och 40-talen. 
De kom från trakterna kring Liége i östra 

4. Den vattenanknutna kulturmiljön

Figur 5. Historisk karta från 1742 (Akt D82-32:1) över kyrkan och herrgården med trädgård i det som tidigare var centrala Gusum. Direkt norr om bron syns två 

byggnader nära vattnet ”Gamalt Malthus” och ”Gamal Spanmålsbod”. Spår av dessa saknas idag. I mitten av kartan syns den vågräta streckade linje som markerade 

uppdelningen av herrgården i två delar.
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delen av dagens Belgien. Mot slutet av 
1640-talet lämnade Henrik kopparbruket 
för att av Bergskollegiet 1652 ansöka om 
bruksprivilegier för Gusum, som han då 
hade köpt två år tidigare av löjtnanten 
Sven Jonsson. I privilegiebrevet skulle 
han bygga en krans, masugn och järn-
hammare. År 1655 fick han in kapital till 
verksamheten genom att ta in sina svåg-
rar som delägare (Abraham och Hubert 
De Besche, senare även Gillis De Besche 
och Gillis Willemoth). Därmed inleddes 
styckegjutning (kanongjutning) som 
upphörde år 1670. År 1661 fick De Try ett 
nytt privilegiebrev för mässingstråddrag-
ning (brännugnar, smidesvärk, trådhytta). 
Efter De Trys död 1669 kom så småning-
om bruket att övergå i nya äga res händer, 
Clerck respektive Steinhausen. År 1677 
brann fyra brännhyttor och 16 ugnar ner. 
De två nya ägarna delade bruket i två 
delar 1684. Följande decennier följdes av 
flera ägare med en invecklad ägostruktur 
av andelar tillhörande ättlingar och nya 
intressenter. Petter de Gomsez var en av 
dessa som hade köpt in sig i bruket och 
som år 1707 utvidgade produktionen 
med manufaktur (småartiklar av mässing 
såsom knappar och spännen). Någon 
gång vid denna tid måste Gusum ha 
införlivat Gissletorp och avhyst gården. 

En ny herrgårdsbyggnad samt kyrka upp-
fördes tidigt under 1730-talet (brann ner 
i januari 1995). Herrgården, som ersatte 
den tidigare sätesbyggnaden från 1661, 
byggdes 1730–1731 och den tillhörande 
Djurgården omfattade 20 hektar, vilket 
var mycket stort. Bykyrkan, som ersatte 
1670 års kapell, invigdes 1731, dess tidi-
gare namn var Gudhem, vilket har ansetts 
vara ursprunget till namnet Gusum.

Efterhand kom bruket att åter hamna i 
två familjers ägo, Westerberg och Spal-
ding. Men tillgångarna var vid tiden inte 
uppdelade. De båda familjerna delade 
därför upp bruket i två delar 1736 där det 
tydliggjordes vem som ägde vad. Wester-
berg fick fyra ugnar i en brännhytta samt 
en trådhytta med 10 tänger och Spalding 
fick åtta ugnar i två brännhyttor samt 
en trådhytta med 12 tänger. Såg och 
kvarn drevs gemensamt. År 1742 delades 
sätesbyggnaden, ekonomibyggnader 
samt trädgården och det finns en mycket 
fin historisk karta (Akt D82-32:1) som visar 
detta (figur 5). Delningen avslutades inte 

förrän 1750. År 1742 började Westerbergs 
del producera knappnålar där följande 
anläggningar ingick: mässingsbruk, 
tråddrageri, nålmakeri, polerverk och 

ytterligare ett nålmakeri. Tillverkningspro-
cessen startade vid nedre Mellanbruket 
där det fanns gjuteri, skär- och valsverk. 
Processen fortsatte vid Ursätter där tråd-

Figur 6. Gusums bruk år 1824 med kyrkan till vänster och herrgården till höger. Avbildat från en liten höjd straxt 

sydväst om ladugården. I bakgrunden syns ”en mindre park på en kulle, prydd med en täck pavillon” från vilken man 

har ”den skönaste utsigt öfver elfven, som slingrar sig mellan gröna stränder, omvexlande af etablissementer, odlingar 

och löfbuketter” (s. 89). Vattenspegeln stämmer bra överens med dagens vattenspegel. Bilden är lätt beskuren. Ur 

Thersner (1946). 

Figur 7. Gusums bruk år 1824 med kyrkan där kyrktorn och klockstapelns torn framförallt syns i bortre delen 

och den U-formade herrgården strax hitom till vänster. Avbildat från ”en på en kulle i parken uppförd pavil-

jong [där] njuter man en fängslande anblick öfver den pittoreska, af skogbevuxna bergåsar fårade och af den 

vackra Gusumsån genomslingrade nejden”. Vattenspegeln stämmer bra överens med dagens vattenspegel. 

Någon paviljong finns inte längre kvar på höjden. Träd och buskar skymmer idag landskapsvyn där endast 

delarav herrgårdsmiljön framträder genom små glipor i lövverket. Bilden är lätt beskuren. Ur Pabst (1871, s. 

34, 36).
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drageriet låg. Ämnena transporterades 
till övre Mellanbruket där fintråddrageriet 
låg. Transporten fortsatte till nålmakeriet 
i närheten av herrgården där ämnena 
bland annat riktades. Därefter fortsatte 
processen vid Forsen där spets- och 
polerverket låg, för att åter transporteras 
till övre Mellanbruket för buntning. Varje 
nål hade därmed transporterats mer än 
11 kilometer. 

1752 började högkvalitativa bordsknivar 
och gafflar av järn produceras, men pro-
duktionen upphörde redan år 1767. Delar 
av produktionen (4 av 16 brännugnar) 
lades under några år ner för en satsning 
på stångjärnssmide vid Ursätter. Kartorna 
från 1742–1750 visar en rad vattenan-
knutna verksamheter såsom mjölkvar-
nar, sågkvarnar, hyttor, ugnar, badhus, 
karpdammar, broar, valsverk, ålfiske och 
dämmen. 

År 1821 uppfördes en stångjärnshammare 
och en härd. Vid Gusum fortgick produk-
tionen av småmanufaktur (nålar, knappar, 
krokar och stift), men också mässingsnät i 
olika storlekar. År 1836 söktes nya privile-
gier för järn och anläggningen omfattade 
därmed två hamrar, tre härdar, redskaps-
hammare och manufakturverk (smedja) 
där bl.a. billar, spadblad, lieblad, kedjor, 
hästskor och släggor tillverkades. Av en 
historisk karta från 1831 (Akt 05-rum-127) 
framgår att Gusum hade införlivat gårdar-
na Frörum, Alboga och Åby, dvs. i princip 
all mark på ömse sidor om Gusumsån, och 
så småningom avhystes även Alboga. År 
1869 införskaffades knappnålsmaskiner 
från England varvid den hantverksmässiga 
tillverkningen upphörde. Nya knappnåls-
maskiner inköptes straxt innan 1875, då 
Gusums Bruks och Fabriks Aktiebolag 
bildades. År 1884 började Gusum produ-
cera prydnadsföremål (ljusstakar mm.) av 
mässing vilket gjorde Gusum allmänt känt 
i landet genom massproduktion i ny bygg-
nad. År 1888 lades stångjärnsmidesverk-
samheten ner i Ursätter och spiksmedjor-
na i Gusum. År 1891 inleddes produktion 
av metallväv (viror) för cellulosaindustrier, 
i ny byggnad. År 1896 inköptes ytterligare 
en sådan vävstol och året därpå ytterligare 
två. Mässings- och järntråd för detta tillver-
kades vid bruket.

År 1902 började säkerhetsnålar att tillver-
kas. 1920 tillverkades de i helautomatisera-

de maskiner. 1905 byggdes ett elkraftverk 
vid Ursätter vilket byggdes ut 1920. År 
1931 börjar blixtlås tillverkas. 1945 tillver-
kades de med egna patenterade maskiner 
och Gusum var den ledande tillverkaren 
i Sverige. Slutligen, år 1988, gick Gusums 
bruk i konkurs, men viss verksamhet 
pågick fram till 1995. Fabriksbyggnaderna 
revs 2010 efter åratal av förfall samt en 
brand (2002) varefter ett stort marksane-
ringsprojekt inleddes efter århundraden av 
tungmetallsföroreningar.

Kultur- och fornlämningsmiljö 
Enligt Fornsök finns sedan tidigare mycket 
få lämningar registrerade av vattenverk-
samheter. Vid Forsen, på södra sidan 
av Gusumsån, finns en ÖKL i form av 
lämningar efter en kvarn som registre-
rades 2018 (L2011:7582, RAÄ-nummer: 
Ringarum 191:1). Den beskrivs som ”Kvarn, 
rester av, bestående av grundmurar ca 
20x10 m försedda med ankarslut. Grunden 
placerad i ån med ena långsidan anslu-
tande till stranden. På grunden mindre 
källarbyggnad med välvt stentak (sentida 
(?) och i ån, ca 2 m framför grunden, 
kallmurat postament 2x2 m och ca 1,5 m 
h över vattenytan. Beskrivningen är inte 
kvalitetssäkrad. Information kan saknas, 
vara felaktig eller inaktuell. Se även Inven-
teringsbok”. Spåren av 1700-talskvarnen 
och metallindustri från 1700-talet är inte 
längre synliga för blotta ögat. På en karta 
från år 1837 finns verksamheter marke-
rade. Idag syns lämningar efter några av 
dessa i området.. Det kan inte uteslutas att 
ytterligare lämningar finns under mark. I 
avvaktan på arkeologiska undersökningar 
har området omregistrerats från ÖKL till 
fornlämning. 

2018 registrerades även ett stort område i 
Ursätter som ÖKL, metallindustri/järnbruk, 
och beskrivs som ”Bruksmiljö, plats för, 
ursprungligen beläget inom ett område 
av ca 270x210 m. st. område (N 40 c g 
Ö-S 40 c V). Numera återstår endast några 
boningshus och ett nedlagt elverk invid 
ån. På åns södra sida finns en ca 20 m 
lång stenskodd kant. Ursprungligen har 
på platsen funnits järnbruk och hammare 
samt ett mindre samhälle med bostäder 
för arbetare på bruket” (L2011:8107). Med 
tanke på nyfunna spår samt brukets höga 
ålder (belägg från sent 1600-tal) har om-
rådet, efter konsultation med Riksantikva-
rieämbetet, registreras som fornlämning. 

Även beskrivningen har uppdaterats.

Längre bort från ån finns en rad andra 
registrerade fornlämningar som framförallt 
härstammar från de byar som Gusums 
bruk under historiens gång har köpt in och 
avhyst. Dessa är: Gisletorp  (L2011:7653) 
samt Alboga (L2011:7047). En milstolpe av 
röd kalksten finns 600 meter nordväst om 
Kyrkan (L2011:1379).

Även annan bebyggelse finns registrerad 
som fornlämning såsom Gunnarstorp 
(L2011:7048) och möjlig fornlämning 
av en lägenhetsbebyggelse vid namn 
Näbben påträffad vid schaktningsarbeten 
och belagd i konceptet till den Häradseko-
nomiska kartan (L2011:1564). En annan 
möjlig, dock mycket osäker, fornlämning, 
utgörs av lämningar av ett förmodat 
torp påträffat vid schaktningsarbeten 
(L2011:7661). Några historiska kartbelägg 
saknas.

En fyndplats för en flintyxa finns i Nor-
ralund (L2011:8186) och en mejsel av svart 
bergart i Forsen (L2011:1353).

Vid fältbesöket påträffades en rad nya 
lämningar vilket har resulterat i tio nyre-
gistreringar och två omregistreringar i 
Fornreg. Dessa beskrivs nedan fördelat på 
fem områden.

Inloppet 
I en konceptkarta från1743 (Akt 05-rum-
22) finns en ”hålledam” samt ett ålfiske 
vid Åketorpsviken i sjön Yxningen (figur 
8). Dammen finns även inritad på 1837 
års karta (Akt 05-rum-127), liksom en bro 
söder därom (figur 9). På samma karta 

Figur 8. Historisk karta från 1743 (Akt 05-rum-22). 

Den röda pilen visar ett dämme tillika ålfiske.
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framgår tydligt att Gusumsån har dämts 
upp ungefär från bron ner till Forsen. 
Denna damm syns även på Häradskartan 
1868–77 (J112-46-7) samt på Generalstab-
skartan från 1881 (J243-46-1).

I väster på den Geometriska jordebok-
skartan från 1650 (Akt D82-80:d2:261-2) 
över Frörum, fanns en ”sågkvarn” med 
”åhl fiske”. Den finns inte med på senare 
kartor utan ligger då sannolikt lokaliserad 
under den senare uppdämningen av 
Gusumsån. Genom ett enkelt kartöverlägg 
borde kvarnen ha legat ca 100–200 meter 
nedströms bron (se figur 10). Emellertid 
påträffades inga spår av en kvarn vid 
fältbesöket. Marken var delvis relativt 
förslyad samt sumpig och vattennivån var 
relativt hög vilket kan förklara svårigheten 
att påträffa spår. Möjligen har lantmätaren 
gjort en schablonmässig utmarkering som 
avser Gusumsåns början. Att avstånds- 
och vinkelfelen ökar ju längre bort från 
inägomarken lantmätaren har karterat 
är allmänt känt. Platsen har registrerats i 
Fornreg som ”uppgift om” (L2021:3709).

Vid fältbesöket påträffades två platser med 
nyfynd av lämningar från vattenanknutna 
verksamheter som har registrerats som 
ÖKL i Fornreg (figur 11). Till detta kommer 
två lämningar som i Fornreg har regist-
rerats om ”uppgift om” eftersom spår av 
dessa inte kunde identifieras på platsen. 

Figur 9. Historisk karta från 1837 (Akt 05-rum-127). Den röda pilen visar ett dämme. Söder om detta syns en 

bro som idag ligger på samma plats. Att marken hade blivit uppdämd syns tydligt. Dammen fortsatte ända 

ned till forsen i sydöst.

Figur 10.Orektifierat historiskt kartöverlägg i mitten, för byn Frörum. Till vänster karta från 1650 (Akt D82-80:d2:261-2), till höger Ekonomiska kartan från 1946 (Blad 

8g2h47). På kartöverlägget i mitten syns kvarnen i västra delen (markerad med nr 13, se röd pil). I textakten står dock ”sågkvarn” med ”åhl fiske”. Platsen för kvarnen är 

ungefärlig, men ligger tydligt utanför åkergärdet. På platsen saknas idag synliga spår av äldre vattenverksamhet. 
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Vid fältbesöket kunde det konstateras 
att spår efter den ålkista och det dämme 
(damvall) på 1743 års karta, vid inloppet av 
Gusumsån, inte kan identifieras. Uppgiften 
har registrerats som ”uppgift om” i Fornreg 

(L2021:3706). Ett gjutet dämme med 
spettluckor finns på plats. Den ska enligt 
uppgift vara uppförd 1909. Direkt vid 
inloppet, på norra sidan, invid ett båthus, 
ligger en kallmurad/uppkastad stensam-

ling. Den har fallit ut i norr och bär spår av 
borrhål. Det är resterna efter ett, år 1909, 
bortsprängt grund som precis vid inloppet 
hindrade ett gott vattenflöde in i ån från 
sjön Yxnaren. 

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Ingen antikvarisk bedömning

Teckenförklaring

Figur 11. Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasam-

verkan, bearbetad av KMV forum AB.

Figur 12. Stensamling till höger om stigen och strax ovanför båthuset (röd pil). Bakre sidan förefaller kall-

murad. Innehåller både natursten och spräckta stenar med borrhål. Härstammar enligt uppgift från år 1909 

bortsprängt grund precis i inloppet av Gusumsån. Foto: KMV forum AB.

Figur 13. Dämmet med spettlucka vid inloppet till 

Gusumsån. Fotograferad mot sydöst. Foto KMV 

forum AB.

Kvarn (kvarn och ålkista)
(Uppgift om)
L2021:3709

Fångstanläggning övrig (ålkista och dammvall)
(Uppgift om)
L2021:3706
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Bron finns utmärkt på 1837 års karta, men 
inte på 1868–1877 års småskaliga karta 
(skalberoende). Bron ligger idag på samma 
plats och är byggd av plank på balkar.

 Mellan bron och det gjutna dämmet är 
de branta kanterna av Gusumsån ställvis 
uppmurade av mestadels spräckta/hugg-
na (sprängda?) stenar (figur 15). Tillkomst-
sättet är okänt liksom dess ålder. Möjligen 
kan det vara sten som har lagts upp vid 
rensning, breddning eller fördjupning av 

inloppet. 

Forsen 
Vid Forsen finns på 1742 års karta (Akt 
D82-32:2) finns ”en miölqwvarn med 2 
par små stenar” som går årligen (figur 16). 

På 1837 års karta (Akt 05-rum-127) har 
delvis nya verksamheter tillkommit i 
Forsen, både ”Messingstråddrageriet och 
spets verket” på norra sidan och ”Qvarn-
husplan” på den södra. Även en bro över 

Gusumsån är inritad (figur 17). 

På två kartor syns att dämmet vid Forsen 
har höjt Gusumsåns vattennivå, dels 1837 
års karta, dels konceptet till den Härads-
ekonomiska kartan från 1868–1877 (Akt 
J112-46-7). Det finns en mindre naturlig 
terrassering i skogskanten på norra sidan 
söder om bron sannolikt till följd av 
vågskvalp. 

Kvarnen och bron på 1837 års karta finns 
även med på konceptet till den Härads-
ekonomiska kartan från 1868–1877. 
Kvarnen ska ha ödelagts 1880 (Forsberg, 
1953). På Generalstabskartan från 1881 
(Akt J243-46-1) finns en kvarn inritad på 
södra sidan av Gusumsån (figur 18). 

I Fornsök finns kvarnen på södra sidan 
av Gusumsån tidigare registrerad som 
en ÖKL (L2011:7582, RAÄ-nummer: 
Ringarum 191:1). Vid fältbesöket kunde 
det konstateras att spåren är betydligt 
fler och att kvarnen i stället bör ingå i 
ett större fornlämningsområde med ny 
geometri och ny beskrivning (figur 19), 
vilket har registrerats i Fornreg. Flera av 
lämningarna finns med på 1837 års karta 
och är således tillkomna före 1850 och 
har registrerats som fornlämning. 

Flera lämningar är idag synliga. I norr 
finns en av sten kallmurad dammvall i 
dubbelmursteknik som löper tvärs över 
ån via den lilla ön (figur 20). Spår av däm-
mets nordliga del kunde inte identifieras. 
Jorden i slänten upp mot åkermarken är 
dock stenbunden. Det är inte otänkbart 
att åkerjord med tiden har överlagrat 
denna del av dämmet.

Figur 14. Övre delen av Gusumsån fotograferat från träbron mot väster. I bortre delen av fotografiet syns däm-

met med spettluckan. Till vänster där ån svänger finns kallmurade, delvis raserade, kanter (se figur XX). Foto: 

KMV forum AB.

Figur 15. Uppmurade sidor av kantig sten längs övre delen av Gusumsån mellan dämmet och bron. Uppmur-

ningarna markeras inom rödstreckat område. Foto: KMV forum AB.

Figur 16. Historisk karta från 1742 (Akt D82-32:2) 

som visar en mjölkvarn med kvarnhjul (röd pil) på 

norra sidan av Gusumsån. 
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Söder om ån finns en 7x20 meter stor 
kvarngrund i fyra skift med ankarjärn 
och jordkällare (ca 5,5x5 meter) och 
ett ca 3x3 meter stort fundament i 

vattnet till kvarnhjulsaxeln av huggen 
sten i sju skift (figur 22). Den är tidigare 
registrerad i Fornsök som ÖKL. I Fornreg 
har därför befintlig ÖKL omregistrerats till 

fornlämning och givits en annan, större, 
geometri (L2011:7582). På bottnen av 
ån syns den nakna berggrunden och på 
denna ligger brädor och plankor från 
tidigare vattenanknuten verksamhet. 

Mässingstråddrageriet och spetsverket 
ska enligt 1837 års karta ha legat strax 
nedanför den lilla ön i det som idag utgör 
den nordliga åfåran (se röda pilar på figur 
17). Tydliga strukturer av byggnadsgrun-

Figur 17. Historisk karta från 1837 (Akt 05-rum-127) som visar mässingstråddrageriet och spetsverket (röda 

pilar) på norra sidan av Gusumsån och kvarn på den södra sidan (blå pil). Dämmet syns där dammen slutar 

och två rännor förser byggnaderna med vattenkraft. Även dagens bro med en liten holme syns på kartan.

Figur 18. Generalstabskartan från 1881 (Akt J243-

46-1) som visar kvarnen söder om Gusumsån (röd 

pil).

Figur 19. 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)

Fornlämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Möjlig fornlämning

Teckenförklaring

Kvarn (kvarn och dammvall) 
Fornlämning
L2011:7582

Husgrund, historisk tid (lada)
Fornlämning
L2021:3710

Metallindustri/järnbruk 
Uppgift om
L2021:5002
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der kunde inte iakttas på plats. I kanten 
av den lilla ön finns dock större stenblock 
som ser huggna ut vilket kan utgöra res-
ter av dessa fabriksbyggnader. Mitt emot 
den lilla ön, på norra åsidan, finns tegel 
och sten i åkerslänten. Där låg enligt 1837 
års karta ett bostadshus som inte finns 
kvar idag. Dessa kartuppgifter ingår i det 
registrerade området. Mycket nära denna 
plats i samma slänt fanns den norra delen 
av dämmet som alltså inte heller har 
efterlämnat synliga spår. Vidare framgår 
att bron över Gusumsån ligger kvar på 
samma ställe idag och går över en liten ö 
som fortfarande finns kvar. På södra delen 
av ön finns en kallmurad kant som utgör 
ett fundament till den södra bron. 

Det finns en husgrund efter en ladugård, 
högt över ån, precis vid norra vägkröken 
innan bron. Den saknar tydlig koppling 
till vattenverksamhet men har registrerats 
i Fornreg. Den har av åldersskäl klassas 

Figur 20. Det kallmurade dämmet (dammvall) i norr sedd från södra sidan av Gusumsån. I fotografiets hitre vänstra kant syns sten till dämmet och strax bakom 

unggranen syns den vällagda fortsättningen av dämmet på den lilla ön. Ön har en lägre del till höger i bild där Mässingstråddrageriet en gång låg (se nedan). 

Fotograferad mot norr. Foto: KMV forum AB.

Figur 21. I mitten av bild sys änden av det kallmurade dämmets norra del på den lilla ön. Ön har ett lägre 
parti på bortsidan (syns ej i bild) där mässingstråddrageriet bör ha legat. Fotograferad mot sydöst. Foto: KMV 
forum AB.



GUSUM KULTURHISTORISK UTREDNING  |  18

Figur 22. Till vänster i bild syns husgrunden med ankarjärn till kvarnen med jordkällaren som skymtar fram bakom björkarna. Till höger syns fundamentet till kvarnhju-
lets axel. Bergrundens flata hällar framträder tydligt på bottnen och på dem ligger brädor. Fotograferad mot nordväst. Foto: KMV forum AB.

som fornlämning (L2021:3710).

Figur 23. Samma lämning som på föregående figur, men fotograferad från väster mot öster. I övre högra 

hörnet syns jordkullen till jordkällaren. I bildens bortre del syns bron med det kallmurade brofundamentet. 

Fotograferad mot sydöst. Foto: KMV forum AB.
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Herrgårdsområdet 
Mellan Forsen och Övre mellanbruksfallet 
ligger själva Gusums herrgård. På 1650 
års karta (Akt D82-32:d2:249-50) benämns 
den ”A Stoora Gusom skatte hemman”. 
Av samma karta framgår att Gusum hade 
en kvarn i ”Gunnill kärret” (littera B på 
kartan, se figur 25). Även Alboga by hade 
en kvarn som på samma karta anges 
som nummer 8 ”Sågh quarn ringa fall”. 
Platsen är dock inte angiven. Sannolikt är 
det samma kvarn som avses vilken finns 
med på 1743 års karta (Akt D82-32:3) se 
figur 27. Den hör till ett biflöde och ligger 
utanför uppdraget och har därför inte 
registrerats i Fornreg (se figur 28). 

Vidare finns det en småskalig karta från 
ca 1670 (Akt 0151:00001) som har en god 
överenstämmelse med den geometriska 
jordebokskartan från 1650, förutom att 

det förekommer omfattande skalfel. I ett 
biflöde, ca 250 meter öster om gården 
finns på kartan ett kvarnhjul, en masugn 
och en bro inritad. Det intressanta är att 
inget av detta fanns inritad på den Geo-
metriska jordebokskartan bara ca 15 år 
tidigare. Inte heller har dessa förekomster 
inventerats  och registrerats i Fornreg 
eftersom det ligger i ett biflöde och 
således ligger utanför uppdraget. Samma 
1670-talskarta visar ”Gussume gård” 
ungefär på samma ställe där herrgården 
senare kom att byggas, dvs. både väster 
om landsvägen till ”Wadhmalssvigtz 
vägen” och väster om det andra biflödet 
som rinner genom ”Gusums Engh” 
(notera att ängen på 1742 års karta kallas 
”Storängen”, Akt D82-32:2). 

På 1742 års karta (Akt D82-32:2) finns 
två karpdammar inritade sydöst om 

herrgården förbundna med ett biflöde 
som kommer från Storängen. På den 
östra delen av samma karta tillkommen 
året därpå, 1743 (D82-32:3) finns inte ma-
sugnen kvar från 1670 års karta, men väl 
en ”Sågqwarn” (nummer 92), ett dämme 
(samt ytterligare ett dämme ca 300 meter 
österut) och en äng kallad ”Masungski-
ärret” (samma namn fortfarande idag). 
Det södra biflödet med karpdammarna 
är idag delvis kulverterat. Det östra 
biflödet med masugnen, rinner idag ut 
i det södra biflödet, men på 1700-talet 
rann båda ut i en liten vik av Gusumsån. 
Viken är idag igenslammad och utgör ett 
låglänt fuktigt markområde öster om en 
stor magasinsbyggnad. Dessa biflöden 
har inte inventerats eftersom det ligger 
utanför uppdraget att inventera biflöden, 
och därmed har de heller inte registrerats 
i Fornreg. Det kan emellertid konstateras 
att det östra biflödet överensstämmer väl 
med Gusums bruks initiala verksamhet 
enligt 1670-års karta och att det, sett från 
landsvägen och österut, finns synliga 
spår av dämme, bro och husgrund som 
kan härröra från denna tid. Med tanke 
på lämningarnas förmodade höga ålder 
från 1600-talet, bör de kunna utgöra 
fornlämningar.

Vid Herrgården har fältbesöket resulterat 
i två registreringar i Fornreg, en ”uppgift 
om ” och en ÖKL (se figur 28).

På en detaljkarta över herrgården från 
1742 finns en kort bro mellan herr-
gårdstomten och kyrkan (se figur 27) 
men 140 år senare på 1882 års karta (Akt 
05-rum-282) är bron betydligt längre (se 
figur 29) och det är den som fortfa-
rande finns kvar. Den har uppmurade 
fundament i vardera änden med en 
träkonstruktion däremellan. Bron har idag 

Figur 24. Historiskt kartöverlägg av 1837 års karta (Akt 05-rum-127) över 1945/46 års Ekonomiska karta. Bron 

ligger på exakt samma ställe idag. Den stora byggnaden söder om ån motsvarar dagens kvarnhusgrund. 

Dämmet är tydligt utritat och återfinns på två ställen idag. 

Figur 25. Stora Gusums gård 1650 (Akt D82-

32:d2:249-50). Mangårdsbyggnaden syns mitt i bild 

och är markerad med ett rött ”A”. Till vänster i bild syns 

en byggnad markerad som ”7” (röd pil) kallad ”Crone-

hump”. På en karta från 1742 benämns platsen som 

”Rudera af stugu ställe” och är idag registrerad i fornreg 

(L2011:7102, RAÄ-nummer: Ringarum 445:2). Till höger 

i bild syns en mosse markerad med ett rött ”B” benämnt 

”Gunnil kärret quarn”. Nummer 8 är inte utmarkerad på 

kartan men kallas ”8 Sågh quarn ringa fall” som hörde 

till Alboga by. Det skulle kunna vara samma kvarn som 

den på 1742 års karta som i så fall låg ungefär vid den 

blå pilen. 
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ett räcke av metall i mitten och i ändarna 
är de 24 stengardisterna sammanbundna 
med kätting. Öster om kyrkan, på norra 
sidan av Gusumsån finns på 1882 års kar-
ta ett badhus (figur 28). Inga spår av den-
na kunde påträffas vid fältbesöket. Den 
har registrerats i Fornreg som ”uppgift 
om” (L2021:3711) trots att den ligger på 
kyrkans tomtmark. Området är emellertid 
igenväxt och saknar parkkaraktär. 

På 1882 års karta (Akt 05-rum-282) finns 
en minnessten över Westerberg (figur 
29). På 1742 års karta (figur 27) finns 
både spannmålsbod respektive malthus 
inritade. De ligger på tomtmark och har 
inte inventerats, men sett från kyrksi-
dan av Gusumsån saknas spår av dessa 
byggnader i gräsmattan. Det som på 
1882 års karta är markerat som ”Mangård” 
dvs. herrgårdsbyggnaden, finns inte 
längre kvar utan har efter branden 1995 
blivit en del av trädgården. Grunden 
med två källardörrar finns dock kvar. Den 

Figur 26. Historisk karta från 1670-talet (Akt 0151:00001) fylld med avstånds och vinkelfel, men som visar 

vattenanknuten industriverksamhet. I mitten av bilden finns ett biflöde som kommer från Masugnskärret. I 

detta biflöde finns ett kvarnhjul, en rykande smältdegel (Masugn, ”Maßugn”) och en bro utritad. Till höger i 

bild syns Gusumsån med ett dämme. 

Figur 27. Till vänster återges den västra delen av 

Gusums stora karta från 1742 (Akt D82-32:2) respek-

tive den östra delen från 1743 (Akt D82-32:3). De 

svarta pilarna visar samma bro. På den vänstra syns 

två ruddammar som är förbundna med ett biflöde 

från Storängen (röd pil). På den östra finns tre blå 

pilar. Den vänstra visar en bro över ett biflöde, den 

mittersta visar en kvarn (nummer 92, ”Sågqwarn”) 

som torde vara samma kvarn som omnämns på 

1650 års karta och den högra visar ett dämme. 

Utanför figuren, åt öster, bortom Masugnskärret, 

finns ytterligare ett dämme inritat. Inga av dessa 

har inventerats respektive registrerats i Fornreg 

eftersom det ligger utanför uppdraget att inventera 

biflöden. Men denna rapport bidrar i alla fall med 

kunskap så att den inte förbises. 
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vinkelräta kant som på 1882 års karta 
avgränsar herrgårdsområdets trädgård 
mot Gusumsån norr om bron, finns idag 
kvar i form av en kallmurad stenkant. I 
stenkanten finns en stentrappa. Trappan 
ligger strax norr om brofundamentet. 
Dessa lämningar har inte inventerats 
eller registrerats i Fornreg då de ligger på 
tomtmark.

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Ingen antikvarisk bedömning

Teckenförklaring

 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.

Figur 29. Historisk karta från 1882 (akt 05-rum-282) över kyrkan och herrgården i det som tidigare var 

centrala Gusum. På östra sidan, norr om bron, finns en rak stensatt kajkant byggd i rät vinkel markerad som 

”Trädgård”. I övre högra hörnet är ett badhus inritat. Väster om bron finns en minnessten inritad.

Husgrund, historisk tid (Badhus)
(Uppgift om)
L2021:3711

Område med kvarn- och 
masugnslämningar
(Ej fornreg, utanför uppdraget)
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Figur 31. Minnessten över Westerberg, den tidigare 

ägaren av Gusums bruk. Fotograferad mot sydväst. 

Foto KMV forum AB.

Figur 30. Stenbron mellan kyrkan och herrgården med sina 24 stengardister sammanbundna av en kätting, sedd från sydväst. Till höger i bild på andra sidan ån syns 

grunden efter herrgården, med svart källardörr. Foto: KMV forum AB.

Figur 32. Bron till herrgården från kyrkan sedd från nordväst. På andra sidan Gusumsån framträder trädgår-

dens stensatta kant, som återfinns på 1882 års karta, mycket tydligt. Till vänster i bild viker den av i en rät 

vinkel. Stentrappan syns ungefär i mitten av stenkajen. Foto: KMV forum AB.
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Mellanbruket 
Inom mellanbruksområdet ger de histo-
riska kartorna information om två platser 
som bedömdes som mer värda att 
besöka, Övre mellanbruksfallet och Nedre 
mellanbruksfallet.

Vid Övre mellanbruksfallet, sydväst om 
landsvägsbron, fanns på 1670 års karta 
(Akt 0151:00001) en dämme inritad samt 
”Arboga miöl och såge qwarn”. Spår av 
dammvallen har inte kunnat identifieras 
i fält. Lokaliseringen är osäker till följd 
av kartans vinkelfel. Den ingår i Fornreg 
(L2021:3713). Dammen återfinns inte 
heller på senare kartor såsom den östra 
från 1743 (Akt D82-32:3). Ett kvarnhjul 
med hus är inritad såväl som ett kvarn-
hjul med, vad som förefaller vara, en 
masugn (figur 34). Öster om dessa ligger 

landsvägsbron. Alboga var vid tiden en 
skattegård som låg på norra sidan Gu-
sumsån, nordväst om Gusums gård. Den 
kom senare att avhysas då Gusum köpte 
in hela gården. Tydligen hörde kvarnen, 
alternativt hade hört till, Alboga gård. 
Skogen öster om anges vara ”uthuggen”, 
dvs. fälld.

Vid Övre mellanbruksfallet, sydväst om 
landsvägsbron, fanns 1743 (Akt D82-32:3) 
på norra sidan Gusumsån en ”Latuns 
hammar” och på södra sidan ”Klensmed-
ja” och ”Kniphammar” (Akterna D82-32:3 
samt LMA 05-rum-30). Detta uttrycks 
på 1837 års karta (Akt 05-rum-127) som 
”fordna stångjerns smed jers plan”. En 
kvarn finns utritad lite närmare lands-
vägsbron, på norra sidan av Gusumsån, 
både på konceptet till den Härads-

ekonomiska kartan, från 1868–77 (Akt 
J112-46-7) samt på den tryckta versionen 
från 1874–1881 (Akt Hammarkinds härad 
sydvästra delen) och på Generalstabskar-
tan från 1881 (Akt J243-46-1). Det ska ha 
varit en mjölkvarn, men på 1950-talet 
fanns där istället en såg (Forsberg, 1953). 

Vid Mellanbruksfallet, nordöst om lands-
vägsbron, låg enligt 1670 års karta Akt 
(0151:00001) ”Mässingz Brukett” (figur X). 
Två tomter med kvarnhjul är inritade och 
mellan dessa båda ett kvarnhjul med ett 
hus. Användningsområden framgår inte 
av kartan. Enligt Forsberg (1953) började 
verkstäder byggas först 1666 och år 1679 
ska det ha funnits en hammarsmedja, 
kopparkammare, galmejkvarn samt tre 
brännhyttor. Men på 1743 års karta (Akt 
D82-32:3) finns där ”Sågqwarn”, ”Dam-
men”, ”Mjölqwarn”, ”Dammen för mjöl-
qwarnen och walls wärket”, ”Walls wärket” 
samt några symboler i strandlinjen som 
saknar förklarande text. Dessa kan even-
tuellt motsvara några av kvarnhjulen på 
1670 års karta. 

På de båda Häradsekonomiska kartorna 
är ”knappnålsfabrik” utmärkt, men det 
är bara på den tryckta versionen från 
1874–1881 (Akt Hammarkinds härad syd-
västra delen) som symbolen för sågkvarn 
finns inritad (figur 35). På 1870-talet fanns 
en mässingsfabrik, en manufaktursmedja 
och en såg. Sågen flyttades senare till 
Övre mellanbruksfallet. På Generalstab-
skartan från 1881 (Akt J243-46-1) finns en 
kvarn och en såg utritade. På 1950-talet 
fanns där mässingstråddrageriet, manu-
faktursmedjan, metallduksväveriet och 
blixtlåsfabriken (Forsberg, 1953). När 1743 
års karta rektifieras framgår det tydligt att 
de nämnda industribyggna derna låg där 
1950-talets fabrikslokaler låg, dvs. ca 50 
meter sydväst om det Övre mellanbruks-
fallet respektive ca 30 meter sydväst om 
det Nedre mellanbruksfallet.

Vid fältbesöket kan konstateras att 
mycket har förändrats sedan 1946 då den 
ekonomiska kartan visar en stor mängd 
fabriksbyggnader i Mellanbruket, fördelat 
på två platser. Marken har sanerats på 
tungmetaller, dvs. grävts upp, renats och/
eller ersatts. Gusumsåns lopp har delvis 
förändrats. Efter branden i fabriken 2002 
och omfattande skadegörelse revs bygg-
naderna 2010 (Lindqvist, 2011). 

Figur 33. Historisk karta från 1670-talet (Akt 0151:00001) fylld med avstånds och vinkelfel, men som visar vat-

tenanknuten industriverksamhet. Denna del av kartan kallas Alboga mjöl- och sågkvarn. I övre delen av bild-

en syns ett dämme och intill denna på höger sida (norra stranden av Gusumsån) finns en spetsig byggnad 

som det ryker ur (röd pil). Den påminner mycket om masugnarnas faktiska utseende. Ett kvarnhjul finns intill 

denna. Ytterligare en byggnad med kvarnhjul torde vara sågkvarnen eller mjölkvarnen. Söder om dessa finns 

bron över Gusumsån. Längre nedströms finns tre byggnader med kvarnhjul. Dessa benämns Mässingsbruket. 

Till höger om dessa ligger Åby by. 
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Vid det som idag benämns Mellanbruket 
finns två betongdämmen med spett-
luckor och fall. Det övre ligger 55 meter 
väster om den före detta järnvägsviaduk-
ten. Den är gjuten och har en mittsektion 
som delvis förefaller vara uppmurad. På 
mittsektionen står ett konstverk i smide 
och glas (figur 36). 

Strax intill på norra sidan ligger en kvarn 
(idag kallad Glashyttan). Sydväst om 
denna liksom på andra sidan Gusumsån 
har det funnits vattenanknutna verksam-
heter enligt 1670, 1743, 1868–1877 samt 
1874–1881 års kartor. Industribyggnader-
na som fanns på 1946 års Ekonomiska 
karta har rivits och marken är sanerad. På 
södra sidan av Gusumsån finns inga spår 
av tidigare metallindustrier, marken är be-
byggd med belagd landsväg samt med 
några äldre trähus. Platsen har markerats 
som ”uppgift om” i Fornreg (L2021:3713). 
Ett uppmurat fundament för kvarnhjulets 
axel (se figur 38) finns mitt i ån och är re-
gistrerad i Fornreg som ÖKL (L2021:3714) 
till följd av dess oklara ålder. 

55 meter öster om fundamentet finns tre 
stora fundament till den före detta järn-
vägsviadukten. Två sidofundament samt 
ett mittfundament mitt i ån. Fundamen-
ten är varmmurade av fint huggna stenar 
i minst 11 skift ovanför vattenytan (ca 5 
meter höga) och är sex meter breda. Den 
i ån har en isbrytarnos på varje sida. De är 
inte registrerade i Fornreg. Mellanbrukets 
nedre dämme ligger öster om det gamla, 
sedan år 2010–2016 bortschaktade och 
tillika marksanerade industriområdet. 
Metallindustrierna från de historiska 
kartorna, exempelvis den från 1743 (Akt 
D82-32:3) finns alltså inte kvar. Men 
förekomsten har registrerats i Fornreg 

Figur 34. Historiskt kartöverlägg. Till vänster ses 1743 år karta (Akt D82-32:3) lagd på 1948 års Ekonomiska karta. I mellersta bilden har 1743 års karta gjort semitrans-

parent och till höger finns bara 1946 års karta. De röda cirklarna visar de två områden där industrierna 1743 var koncentrerade, dvs. samma områden där industrierna 

var lokaliserade 1946.

Figur 35. Den tryckta Häradsekonomiska kartan från 1874–1881 (Akt Hammarkinds härad sydvästra delen). 

Längst i sydväst finns symbolen för en mjölkvarn och lite högre upp, till vänster om ordet Knappnålsfabrik, 

återfinns symbolen för sågkvarn (se röda pilar). 

Figur 36. Övre mellanbruksfallet. Mittsektionen är delvis varmmurad med huggen sten. Fotograferad mot 

väster. Foto: KMV forum AB.
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som ”uppgift om” (L2021:3716). Dämmet 
är relativt nyuppfört. I dess nordöstra 
kant (nedströms) finns kanten av vad 
som förefaller vara resten av en kallmurad 
stengrund byggd i vinkel. Den är inte 
registrerad i fornreg. Stenarna är huggna 
och ligger i minst tre synliga skift (se figur 
40) och torde härstamma från den tidiga-
re kraftstationen eller Bethuset.

 Vid Mellanbruket har fältbesöket resulte-
rat i fyra registreringar i Fornreg, två med 
”uppgift om ” och två ÖKL (se figur 39).

 

Figur 37. Den rödmålade kvarnen fotograferad uppe från den gamla järnvägsviaduktens södra brofunda-

ment. Till vänster om kvarnen syns ett dämme med spettluckor. Hitom kvarnen syns det kallmurade stödet 

till kvarnhjulet (se följande bild). Landremsan mellan Gusumsån och vägen innehåller inga lämningar av 

tidigare vattenanknutna verksamheter.Foto: KMV forum AB.

Figur 38. Kvarnen fotograferad från sydväst med det kallmurade stödet till det tidigare kvarnhjulet. Bakom 

denna, och till höger om kvarnen finns en kallmurad stenkant (röd pil). I bakgrunden syns Gusums nuvaran-

de centrum. Foto: KMV forum AB.
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Ursätters bruk 
Vid Ursätter finns i den geometriska 
jordeboken från 1650 finns en byggnad 
utritad på den södra stranden och texten 
anger ”Quaren engien och ”Såghqua-
ren” (Akt D82-10:d2:247). Ytterligare en 

geometrisk karta från 1650 (Akt D82-
80:d2:261) visar samma kvarn (?) samt 
forsande vatten (figur 41). I ena fallet 
ligger alltså kvarnen uppströms forsen 
och i det andra fallet saknas en fors, trots 
att kartorna är gjorda samma år.

Kvarnen finns även med på 1670 års karta 
(Akt 0151:00001) och anges som ”Hr 
högfurstl. Durchl tz Såg qwarn och Miöl-
qwarns stelle”. Durchl tz är en förkortning 
av durchlaucht, dvs. ädel. På andra sidan 
ån (norra) låg ”Ursätterss Trådrageri Bruk” 
med åtta byggnader utritade, tre kvarn-
hjul med varsin tomt samt kartans andra 
dämme (dammvall), men ingen bro. De 
båda dämmena som finns på 1670 års 
karta borde ha färdigställts ca 1652–1653 
enligt indicier i ett brev från De Try till 
Bergskollegium (Forsberg, 1953). 

På kartan från 1688 (Akt 05-rum-1) är det 
inte längre åtta byggnader utritade, utan 
23 cirklar som var och en representerar 
ett hus liggandes som ett pärlband på 
ömse sidor om en gata, med all sannolik-
het arbetarbostäder (figur 43). Det finns 
en bro liksom tre cirklar invid vattnet 
(textuppgifter saknas) som motsvarar 
1670 års tre tomter med kvarnhjul. En 
karta från 1750 (Akt LMA 05-rum-30) visar 
en symbol invid norra stranden samt, på 
samma sida, en byggnad (beskrivande 
text saknas) samt en bro (figur 44). På en 
detaljkarta över Ursätters bebyggelse 
från 1743 (Akt D82-80:2) framgår att de 
norra byggnaderna är ”Planer hyttan” 

Figur 40. Nedre dämmet i Gusum sedd från söder. Tidigare låg här många röda fabriksbyggnader i rött tegel. 

Till höger om dämmet syns en del av en kallmurad husgrund i sten (röd pil)som har registrerats i Fornreg. I 

bakgrunden syns en informationsplats uppmurad av sten från en gammal husgrund (blå pil) som hämtats 

från en annan plats (ej registrerad i Fornreg). De gröna gräsytorna utgör marksanerade områden. Foto: KMV 

forum AB.

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Övrig kulturhistorisk lämning

Kulturmiljöregistret (RAÄ)

Ingen antikvarisk bedömning

Teckenförklaring

Figur 39. Karta  över det aktuella inventeringsområdet med registrerade lämningar eller objekt som återkommer i texten. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasam-

verkan, bearbetad av KMV forum AB.

Hyttområde
(uppgift om)
L2021:3716

Kvarn
(övrig kulturhistorisk lämning)
L2021:3714

Metallindustri/järnbruk
(uppgift om)
L2021:3713
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och ”Trå hyttan”. Kartan visar mängder 
med byggnader och inte mindre än 27 
bostadshus med tillhörande åkertäppa. 
På en karta från 1796 (Akt D82-10:1) över 
”Ursätters Messingsbruk” framgår att 
byggnaden är ett ”Tråddragerie”. Sågen 
ligger mitt emot, men på södra sidan av 
Gusumsån. Straxt öster om dessa har en 
ny bro anlagts. Bilden bekräftas av 1837 
års karta (Akt 05-rum-127) som benämner 
den södra platsen som “Sågqvarnsplats 
och uplagsplats”, dock saknas uppgifter 
om de norra byggnaderna, men det kan 
antas vara tråddrageriet. På samma karta 
är även den östra bron utmärkt (figur 43). 

Sydöst om Ursätter, vid det som idag 
benämns Kvarngärdet finns en bro 
utritad på 1688 års karta (Akt 05-rum-1) 
vilken också finns med på 1750 års karta 
(Akt LMA 05-rum-30). Men det finns 
också några mycket otydliga och slarvigt 
utritade cirklar på 1688 års karta följt av 
namnet ”Kuarn Engen”, vilket skulle kunna 
vara platsen för en tidigare kvarn, men 
sannolikheten för detta är dock inte så 
stor (figur 44). Två av cirklarna och bron 
återkommer på nästan exakt samma stäl-
le på 1750 års karta. Cirklar av detta slag 
brukar avse bebyggelse i någon form. 

I Ursätter ska det 1875 även ha funnits en 
spiksmedja, en stångjärnssmedja och en 
såg. De förra två lades ner 1888 (Forsberg, 

Figur 41. Detaljer av två Geometriska jordebokskartor från 1650 med kvarnsymboler (röda pilar). Den vänstra (Akt D82-80:d2:261) visar att det finns en kvarn en bit 

uppströms en fors medan den högra (Akt D82-10:d2:247) inte visar någon fors samtidigt som kvarnen har fått en mer sydlig lokalisering.

Figur 42. Detalj av Ursätter i karta från 1670 (Akt 0151:00001). Ursätters damm (dvs. dammvall) har ritats in 

i övre delen av kartan. På den högra (norra) sidan om Gusumsån ligger tre byggnader med kvarnhjul som 

utgör tråddrageriet. På motsatta sidan (södra) ligger sågkvarnen.
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1953). På Generalstabskartan från 1881 
(Akt J243-46-1) finns en såg och en 
stångjärnshammare utritade, men varken 
såg eller bro finns med. Inom det östra 
området ger de historiska kartorna infor-
mation om fem platser som bedömdes 
som mer värda att besöka i fält till följd av 
kartornas information om olika typer av 
historiska vattenverksamheter. 

Vid Ursätter har fältbesöket resulterat i tre 
registreringar i Fornreg, en med ”uppgift 
om”, ett som fornlämningsområde och 
ett som fornlämning (se figur 45).

Den Geometriska jordebokskartan 
från 1650 (Akt D82-10:d2:247) visar en 
kvarnsymbol i väster. Dess lokalisering är 
mycket osäker, men det skulle kunna vara 
ungefär samma plats där det finns en 
renhållningsanläggning på södra sidan.  
Några spår av denna kunde inte iakttagas 
vid fältbesöket eftersom Gusumsåns 
vattenyta är hög till följd av dämmet 
i Ursätter, men också på grund av att 
marken är mycket omrörd. Alternativt 
kan lantmätaren ha ritat in en ungefärlig 
plats, dvs. att kvarnen finns någonstans 
österut, och att det i så fall är Ursätter 
som åsyftas. Osäkerheten till trots har 
denna indikation registrerats i Fornreg 
som ”uppgift om” (L2021:3717). 

Vid kraftstationen i centrala Ursätter visar 
de historiska kartorna en stor mängd vat-
tenaktiviteter. Ett större område klassas 
idag som ÖKL (L2011:8107, Raä Ringarum 
230:1) men har efter fältbesöket fått 
en tydligare geometrisk avgränsning, 
en ny beskrivning och bör klassas som 
fornlämning. Lämningarna som beskrivs i 
följande stycke ingår inom detta fornläm-
ningsområde. De flesta spår av tidigare 
aktiviteter är lokaliserade till norra sidan 
av Gusumsån såväl väster som öster om 
dämmet. Vad gäller den östra delen finns 
idag ett stort inhägnat område som hör 
till den gamla kraftstationen inom vilket 
marken är helt omgjord med olika typer 
av installationer. Där låg tidigare tråd-
drageriet. Däremot finns redan på 1670 
och 1796 års kartor en såg mitt emot 
(södra sidan) detta område. Byggnader 
på denna plats är även utritade på 1837 
samt 1868–1877 års kartor, men saknas 
på 1750 och 1881 års kartor. Idag finns på 
denna plats en tydlig husgrund av hug-
gen kallmurad sten direkt intill strömfåran 

Figur 43. Tre detaljerade historiska kartor över Ursätters mässingsbruk. Den översta är från 1688 (Akt 05-rum-

1), den mellersta från 1743 (Akt D82-80:2) och den nedre från år 1837 (Akt 05-rum-127). Kartorna visar att 

bebyggelsen var omfattande och att arbetarbostäderna var byggda runt ett torg bara med öppning i väster. 

En rad olika ekonomibyggnader fanns också samt broar där Gusumsån på ena sidan är större än på andra 

sidan, dvs. att bron även var ett dämme (damvall). På den övre och nedre kartan finns bebyggelse utmed 

gusumsån vilket torde vara vattenanknutna industribyggnader.
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Figur 44. Två historiska kartor över Gusumsån strax före dess utlopp i sjön Byngaren. Den vänstra är från år 1688 (Akt 05-rum-1). Till vänster om bron, på södra sidan 

om ån, finns tre cirklar (röda pilar). Direkt under cirklarna står på första raden ”Kuarn” och på andra raden står ”Engen”. Slarvigt utritade cirklar brukar på denna typ av 

karta indikera bebyggelse av något slag. I detta fall kan det alltså röra sig om en kvarn. Den högra kartan är från 1750 (Akt LMA 05-rum-30) och visar två punktcirklar 

(röda pilar) lite längre bort från åkanten än 1688. Vid denna tid använde lantmätaren ofta punktcirkeln som symbol för bostadshus. Istället för kvarn kan det alltså ha 

varit ett bostadshus. Vid fältbesöket påträffades en husgrund utan spismursröse (se nedan).

Figur 45. 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)

Fornlämning

Ingen antikvarisk bedömning

Teckenförklaring

Metallindustri/järnbruk
(revidering till fornlämning)
L2011:8107

Husgrund, historisk tid 
(fornlämning)
L2021:3724

Kvarn)
(uppgift om)
L2021:3717



GUSUM KULTURHISTORISK UTREDNING  |  30

(se figur 43, samt nr 6 på figur 46) och 
lite högre upp i slänten åt sydöst, ligger 
ytterligare en husgrund av sten, med 
tegel- och cementfragment synliga i ytan. 
Ca 10 meter söder om detta område är 
marken uppgrävd i långa rännor, något 
som skulle kunna vara tidigare utlopps-
diken, men tolkningen är tveksam. Innan 
Gusumsån meandrar av åt söder finns på 
1837 år karta en bro. På norra sidan av ån 
finns sten i åkanten som skulle kunna ha 
varit ett tidigare brofundament. 

Vad gäller den övriga bebyggelsen i 
Ursätter på 1837 års karta utgör de flesta 
arbetarbostäder till tråddrageriet. I stora 
drag överensstämmer den med 1750 års 
karta och den mycket översiktliga kartan 
från 1688 (se figur 44). I åkermarkens 
impediment finns idag synliga spår av 
fyra husgrunder (nr 1–5 på figur 46) där 
de tydligaste dels ligger på en åkerholme 
(figur 49 samt nr 3 på figur 46) i form 
av kallmurade syllstenar, dels ligger i en 
slänt i form av två källargrunder (figur 51 

samt nr 5 figur 46). Det stora huset som 
avslutade ”Torget” (nr 4 på figur 46) fanns 
fortfarande kvar på den Ekonomiska 
kartan och idag syns endast en grund-
sten. På den ekonomiska kartan syns en 
långsmal ekonomibyggnad söder om 
åkerholmen. Av denna återstår endast 
en betonggrund och torde ha utgjort en 
ekonomibyggnad. En jordkällare finns 
markerad på den Ekonomiska kartan, 
väster om det västligaste trädgårdsom-
rådet. Idag är den raserad (se figur 52). 
Från kraftverket i nordlig riktning finns 
en kastanjeallé som leder upp till det 
som på Generalstabskartan är markerat 
som ”mindre herregård” och som även 
finns med på den Ekonomiska kartan 
från 1945/46, men inte på 1837 års karta. 
Enstaka stenrader och syllstenar utan 
tydlig struktur syns idag på platsen. Väster 
om dämmet, på åns norra sida, finns på 

1837 års karta några byggnader utritade 
intill vattenlinjen. Spår av dessa kunde 
inte identifieras vid fältbesöket. Marken 
är delvis omrörd och vattenståndet var 
högt.

Figur 44 visar dels 1688 års historiska 
karta (Akt 05-rum-1) med tre slarvigt 
ritade cirklar och en bro invid det som 
kallas ”Kuarn Engen”, dels 1750 års karta 
(Akt LMA 05-rum-30) med två inritade 

Figur 46. Historiskt kartöverlägg av 1837 års karta (Akt 05-rum-127) över 1945/46 års Ekonomiska karta. De 

röda pilarna med tillhörande siffror återkopplar till brödtexten, men indikerar kvarvarande, idag synliga, spår 

i marken.

Figur 47. Vänster bild: Kallmurad stengrund i minst två skift, troligen efter en kvarn, direkt intill strömfåran nedströms Ursätters kraftstation. Höger bild: Samma hus-

grund sedd från kraftverket. Markerad som nr 6 på figur 46 och ingår i fornlämningsområdet. Foto: KMV forum AB.



GUSUM KULTURHISTORISK UTREDNING  |  31

punktcirklar. Ån är 1688 mycket exakt kar-
terad och överensstämmer i princip med 
dagens meandringar. Spår av bron kunde 
inte identifieras vid fältbesöket, dock kun-
de en husgrund utan tydligt spismusröse 
(L2021:3724) identifieras ca 10 meter 
sydväst om ån (se figur 53). Denna har 
registrerats i Fornreg som fornlämning 
med tanke på dess höga ålder.

Figur 48. Till höger i bild, tillika nordöstra sidan om Gusumsån, ligger ett möjligt brofundament från bron 

synlig på 1837 års karta. Markerad som nr 7 på figur 46 och ingår i fornlämningsområdet. Foto: KMV forum 

AB.

Figur 49. En av flera synliga husgrunder inom det gamla bruksområdet, idag i östra åkern. Här i form av stora 

hörnsyllstenar med mellanliggande stenrad. På 1945/46 års Ekonomiska karta låg den på en åkerholme. Sjön 

Byngaren syns i bakgrunden. Markerad som nr 3 på figur 46 och ingår i fornlämningsområdet. Foto: KMV 

forum AB.
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Figur 50. Platsen för den stora mangårdsbyggnaden 

som finns med på både 1837 och 1945/46 års kartor. 

En avlång huggen syllsen sticker upp ur det som idag 

har blivit en del av åkermarken. Markerad som nr 3 på 

figur 46 och ingår i fornlämningsområdet. Foto: KMV 

forum AB.

Figur 51. Två jordkällare strax nordöst om kraftstationen. 

Dessa ligger i anslutning till arbetarbostäderna som 

låg söder om körvägen och ”Torget” på 1837 års karta. 

Markerade som nr 5 på figur 46 och ingår i fornlämnings-

området. Foto: KMV forum AB.

Figur 52. Jordkällargrund i västra delen av Ursätter, som 

finns med på Ekonomiska kartan. Den ingår i fornläm-

ningsområdet. Foto: KMV forum AB.
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Figur 53. En kallmurad husgrund om 3x3 meter sedd från nordost. Grundstenarna fortsätter till den större björken i bildens högra del. I den bortre delen (söder) är 

den lätt skadad av en bredhjulig arbetsmaskin. Foto: KMV forum AB.
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Bebyggelseinventering 

Gusums kvarn 

Gusums kvarn är belägen strax söder om 
det tidigare bruksområdet i centrala Gusum. 
Kvarnbyggnaden är uppförd i tre våningar 
i timmer med fasader klädda med stående 
locklistpanel. Fasaden är målad med rödfärg, 
med knutar och fönster- samt dörrfoder 
vitmålade. Taket är ett enkelt sadeltak täckt 
med betongtegel. Kvarnen står delvis på en 
äldre grund i natursten, synlig mot ån. Redan 
år 1978 var inredningen helt utriven, och exte-
riören bedömdes som ”hårt restaurerad” med 
nya fönster i Länsstyrelsens kvarninventering. 
Kvarnen är troligen uppförd under 1800-talets 
senare hälft, men vattenverksamhet har fun-
nits på platsen tidigare än så. Idag inrymmer 
kvarnen försäljning av glaskonst. 

Fastighetsbeteckning: Gusum 5:256
Lagskydd: Saknas

Figur 60. Kvarnen sedd från den delvis utrivna dammen. Foto: KMV forum AB

Figur 55. Kvarnen sedd från vägen. Foto: KMV forum AB

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

KVARN
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Gusums bruk, väveriet och ”Röda ladan” 

Centrala Gusum har tidigare präglats av 
Gusums bruks täta industribebyggelse 
som låg på båda sidor längs Gusumsåns 
fram till dess att omfattande rivningar 
och marksanering skedde på platsen 
from 2010. Idag finns endast enstaka 
byggnader kvar med koppling till den 
tidigare bruksepoken, och nyttjandet 
av vattnet som kraftkälla. De bägge bygg-
nader som här redovisas, har en sekundär 
koppling till vattnet, men har tidigare 
utgjort delar i en sammanhängande 
industrimiljö.

Gusums bruk - väveriet
Det stora byggnadskomplexet med sam-
manbyggda byggnader på Gusumsåns 
östra sida utgör idag de enda bevarade 
industribyggnaderna i tätorten, och 
den enda bevarade delen av Gusums 
bruk. De äldsta byggnadsdelarna är från 
år 1930, som när de uppfördes ersatte 
äldre industribyggnader av trä. Som 
namnet antyder inrymde byggnaderna 
väveri där metallduk, så kallade viror, för 
pappers- och cellulosaindustrin vävdes. 
Byggnaderna från 1930-talet byggdes 
sedan på och till under hela 1900-talet. 
Från och med 1960-talet började virorna 

Fastighetsbeteckning: Gusum 6:141 (väveriet) 
samt Gusum 13:1 (röda ladan)
Lagskydd: Saknas

Figur 61. Orienteringskarta. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 
KMV forum AB.

Figur 62. Den tidigare täta industrimiljön längs ån vid Gusums bruk 1951, väveriets byggnader till höger i 
bild. Foto: Tekniska museet TEKA0114810

Figur 63. Väveriets äldsta delar, uppförda kring år 1930. Foto KMV forum AB.

GUSUMS BRUK, VÄVERIET

RÖDA LADAN
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vävas av plastfiber i stället för av metall. 
Tillverkningen fortsatte i samma lokaler 
fram till 2010-talet då produktionen lades 
ned. Idag nyttjas lokalerna för tillverkning 
av balkonger.

De äldsta delarna mot norr, från 1930-, 
40- och 50-talen är uppförda i rött tegel, 
i en stram funktionalistisk industriarkitek-
tur. De södra delarna är uppförda med 
enkla betongelement målade i vitt och 
blått, samt tillbyggnader med fasader av 
plåt. 

”Röda ladan”
Namnet till trots är byggnaden ett f.d. 
magasin byggt kring år 1860, magasinet 
nyttjades för förvaring av mässings-
manufaktur. Magasinet är uppfört i 
liggande timmer i två våningar samt 
vind. Fasaderna är målade med rödfärg, 
portar, fönsterfoder och andra detaljer är 
svartmålade (troligtvis tjärade). Taket är 
ett sadeltak täckt med enkupigt lertegel. 
Byggnaden är i stort välbevarad och ut-
gör den äldsta bevarade byggnaden med 
direkt koppling till den äldre bruksmiljön. 
På motsatt sida av Bruksgatan är den f.d. 
brandstationen belägen, också en den en 
bevarad rest av den tidigare bruksmiljön.

Figur 64. Väveriets fasader mot Gususmån. Tidigare flöt ån precis vid fasaden, men då åns lopp på senare tid 
har ändrats går det nu att passera mellan byggnaden och ån. Foto KMV forum AB.

Figur 65. Röda ladan sedd från sydost, med brandstationen i bakgrunden. Foto KMV forum AB.

Figur 66. Röda ladan, med Gusumsån och väveriet till höger i bild. Foto KMV forum AB.
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Ursätter vattenkraftverk 

Gusumsåns största fallhöjd finns vid 
Ursätter, och har således nyttjats som 
kraftkälla under lång tid. Idag nyttjas 
fallet för elproduktion i Tekniska verkens 
kraftverk på åns södra sida. Den nya kraft-
stationen är uppförd år 1997 och har en 
effekt på 1 200 kW. Fallhöjden är idag 4,3 
m. På motsatt sida ån, bara några meter 
från det nya kraftverket ligger ett äldre 
kraftverk. Det gamla kraftverket uppför-
des åren 1905–1906 för att förse Gusums 
bruk med elektricitet. Det ökade behovet 
av el för industrin ledde till att kraftverket 
byggdes ut med ytterligare en trans-
formator år 1913. Kraftverket togs dock 
redan år 1950 ur drift då det inte längre 
ansågs lönsamt för bruket att producera 
egen el. Vattenkraften nyttjades inte på 
platsen förrän det nya kraftverket stod 

Fastighetsbeteckning: Gusum 6:160 (gamla 
kraftstationen, Gusum 6:164 (damm och nya 
kraftstationen)
Lagskydd: Saknas

klart år 1997.

Det gamla kraftverket är uppfört på 
en gjuten grund av betong och med 
tegelfasader murade i kryssförband. 
Kraftverket består av två sammanbyggda 
byggnadskroppar. Taket är ett valmat 
sadeltak på den lägre byggnadsdelen 
och ett tälttak på det högre utlednings-
tornet, taken är skivtäckta med ärgad 
kopparplåt. Fönstren består av mesta-

dels större rundade tvåluftsfönster med 
småspröjsade rutor, fönsterbågarna är 
av trä och rödmålade. Byggnaden är 
välbevarad, och har ett mycket karaktä-
ristiskt utseende för det tidiga 1900-talets 
småskaliga vattenkraftverk. Då tillträde till 
den gamla kraftstationen inte var möjlig 
under uppdraget inventerades kraftver-
ket endast exteriört, så invändigt skick 
och nuvarande användning är okänt.

Figur 68. Den nya kraftstationen, till vänster, uppförd år 1997 och den gamla kraftstationen till höger. Foto KMV forum AB.

Figur 67. Orienteringskarta. Kartunderlag: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan, bearbetad av 
KMV forum AB.

GAMLA KRAFTSTATIONEN
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Figur 69. Den gamla kraftstationen med sitt karaktäristiska uteled-
ningstorn sedd från norr, vägen över dammen skymtar till höger. 
Foto KMV forum AB.

Figur 70. De bägge kraftstationsbyggnaderna och 
dammen sedda från väster. Foto: KMV forum  AB.

Figur 71. Pågjutna naturstensmurar invid den gamla 
kraftstationen. Foto: KMV forum  AB.



GUSUM KULTURHISTORISK UTREDNING  |  39

5. Kulturhistorisk bedömning

Den kulturhistoriska utredningen av 
Gusumsån mellan sjön Yxningen till sjön 
Byngaren (Yxningens reglerdamm, Kvarn-
dammen och Bruksdammen i Gusum 
samt Ursäters vattenkraftverk) i Valdemar-
sviks kommun, har resulterat i ny kunskap 
av tidigare vattenanknutna verksamheter, 
såväl vad gäller kultur- och fornlämningar 
som bebyggelse. 

Vad gäller tidigare vattenanknutna verk-
samheter finns en förhistoria som knappt 
längre är avläsbar. Spåren härstammar 
i stället främst från bruksepoken från 
1600-talets slut fram till 1950-talet. Spår 
av mänsklig aktivitet finns från Gusums-
åns inlopp till dess utlopp koncentre-
rade till inloppet, Forsen, Herrgården, 
Mellanbruket och Ursätter. 12 lämningar 
är registrerade i Fornreg (10 nya och två 
revideringar). Lämningarna vid herrgår-
den, utgör inte spår av vattenverksamhet 
utan av en parkanläggning och öster om 
denna, vid två biflöden, finns 1600-tals-
lämningar som torde härröra från De Trys 
första masugn respektive karpdammar 
från 1700-talet till herrgården. Invente-
ringen av dessa ligger dock utanför upp-
draget men har beskrivits i texten ovan 
och kan med fördel specialinventeras.

De ur arkeologisk synpunkt högsta 
värdena utmed Gusumsån finns kon-
centrerade till två områden, Forsen och 
Ursätters bruk. Deras värdering beskrivs 
mer detaljerat nedan. Utöver dessa två 
områden kan sannolikt även biflödena 
invid Gusums herrgård föras eftersom de 
på ett pedagogiskt sätt har potentialen 
att visa vattenkraften som ett större sys-
tem, även lokalt. I denna utredning ingår 
emellertid inte inventering av biflöden. 
Trots det presenteras kartanalyserna i 
denna rapport. Tillsammans med, från 
landsvägen gjorda, iakttagelser av spår 
från äldre vattenverksamhet pekar allt på 
att området har en hög kulturhistorisk 
potential. Med bättre framtida kunskaps-
underlag i form av fördjupade forn- och 
kulturlämningsinventeringar finns en stor 
sannolikhet att denna bild bekräftas.

Av lämningarna utmed Gusumsån 
utgör Forsen det tydligaste och mest 
pedagogiska området. Området har 
klassats om från ÖKL till fornlämning. 
Dammvallen är antagligen från 1700-talet 
och kvarnlämningen kan möjligen vara 

från 1800-talets första hälft. Lämningarna 
av kvarn, dammvall och bro utgör 
tydliga och pedagogiska spår av äldre 
vattenverksamheter. Åkanterna och 
lämningarna är dock beväxta med stora 
träd samt sly vilket på sikt kommer 
att förstöra de fysiska strukturerna. 
Det är ett rimligt antagande att det 
dessutom finns spår av vattenanknuten 
industriverksamhet under markytan 
som idag inte är synliga för blotta ögat. 
Framför allt gäller detta på norra sidan 
av ån där sten och tegel finns i slänten 
mot åkern. Det är sannolikt rester av 
kvarn, mässingstråddrageri och spetsverk. 
Denna möjlighet bör uppmärksammas 
vid framtida markarbeten.

Ursätter har klassats om från ÖKL till forn-
lämning. Synliga spår av äldre vattenverk-
samheter finns, men är inte många och 
av den anledningen är det pedagogiska 
värdet inte högt. Med stor sannolikhet 
har Ursätters bruks aktiviteter genererat 
ett stort 200-årigt kulturlager av högt 
arkeologiskt värde. Därför har området 
ett desto högre kunskapshistoriskt värde 
eftersom det har stora förutsättningar att 
berätta om livet vid ett bruk vid framtida 
utgrävningar. De historiska kartorna visar 
att arbetarnas åkertäppor, en stor mängd 
ekonomibyggnader samt arbetarbostä-
der som formade ett ”U” runt slutet av 
vägen (det så kallade ”torget”), är av hög 
ålder. Detta bör uppmärksammas vid 
framtida markarbeten.

Mellanbruket är de två platser där de 
arkeologiska värdena och de bebyggelse-
historiska värdena hade haft störst chans 
att integreras. Områdena har emeller-
tid marksanerats och gjorts om till ett 
parkstråk med gräsmattor, lekplatser och 
promenadvägar. De arkeologiska spåren 
av den äldre industriepoken är i det 
närmaste utraderade.

I utredningsområdet finns endast enstaka 
byggnader med anknytning till vatten-
verksamhet. 

Ursätters gamla kraftstation utgör 
områdets mest välbevarade byggnad 
med anknytning till vattenverksamhet. 
Kraftstationen är en mycket tidstypisk re-
presentant för den småskaliga kraftverks-
utbyggnaden under det tidiga 1900-talet, 
och bedöms ha höga kulturhistoriska 

värden.

Gusums kvarn tillsammans med Gusums 
bruk, väveriet och ”röda ladan” utgör de 
enda resterna efter ett äldre nyttjande 
av vattnet som kraftkälla för produktion 
av såväl mjöl som metallindustrin inne i 
Gusum. Då kvarnen med sitt läge invid 
vattnet och dammen fortfarande är läs-
bar i sitt sammanhang utgör den en mer 
förståelig miljö än de spridda resterna 
efter bruksområdet inne i Gusum. 
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L2021:3714 Kvarn, del av Övrig kulturhistorisk lämning
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