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Id: Y 2  

Namn: Galtström  

Kommun: Sundsvall  
Socken: Njurunda 

Huvudsaklig karaktärstyp: Bruksmiljö  
Andra karaktärstyper:   

 

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:  

Motivering:  

En sammanhållen bruksmiljö som belyser järnbrukshanteringen, vilken var den tidigaste industriella 
utvecklingen av större betydelse i länet. Bruket grundlades 1673 och järnframställningen lades ner 
helt först på 1910-talet. Området visar hur viktiga de naturgivna förutsättningarna var för brukens 
etablering med tillgång till skog, vattenkraft samt ett bra hamnläge. Dammsystem och 
bebyggelsemiljöer berättar om hur ett brukssamhälle fungerade och var organiserat. 
Bebyggelsestrukturen i området speglar också platsens och tidens sociala ordning.  

Uttryck för riksintresset:  

Armsjöån med anlagda dammsystem som har varit utgångspunkt för lokaliseringen av brukets 
bebyggelse. Lämningar efter såg och hamrar. Verksbyggnader som till exempel smedja, gjuteri- och 
verkstadsbyggnad samt bevarade delar av rost- och masugnsbyggnader. Slaggvarp. Brukets hamn 
med en ångdriven lyftkran. Vägnät och järnväg som binder ihop brukets produktionsplatser med 
hamnarna vid kusten. Lokstallet. Bruksherrgården från början av 1800-talet med flyglar, park och 
trädgård i dominerande och centralt läge i förhållande till arbetsplats och arbetarbostäder. 
Arbetarbostäder i form av kaserner, längor och torp med tillhörande uthus och liknande. Jordbrukets 
byggnader. Kapellet från slutet av 1600-talet vid vattnet, väl synligt från arbetsplats och bostäder. De 
allékantade vägarna. Lämningarna från kolningen i skogsområdena som omger det forna 
brukssamhället. 

Galtström [Y 2] 

Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 
inom riksintresset. 
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Utbredning och landskap: Området omfattar en del av det flacka och svagt kuperade kustlandskapet 

i länets sydligaste del intill gränsen mot Gävleborg, mellan Armsjön och Bottenhavet.  Det domineras 

av skogsmak med en mosaik av myrstråk och mindre tjärnar. Centralt i området rinner Armsjöån till 

vilken den mesta bebyggelsen är koncentrerad. 

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Bruksmiljö: För Sverige och Finland unik tidigindustriell samhällsbildning med 

produktionsanläggningar, energiförsörjningssystem (vattenfördämningar, träkolning), 
förvaringsbodar, transportsystem, kontor, bostäder, ägarens statusanläggningar, mer eller mindre 

tydligt präglade av brukssystemets ekonomiskpolitiskt privilegierade ställning, patriarkaliska 

organisation, de kvalificerade bruksarbetarnas traditionella yrkesstolthet och ibland med 

hierarkiserande (ideal)plan. Bruken präglade särskilt skogsmiljöer i sitt omland, men upprätthöll 

vanligtvis en skarp formell gräns gentemot dessa.  
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Riksintressets värden:  

• Ett sammanhållet brukssamhälle uppvuxet kring Medelpads äldsta järnbruk som grundades 

1673.  

• En renodlad bruksmiljö i ett avskilt läge med ideala naturförutsättningar i form av skog, 

forsande vatten och direktkontakt med havet.  

• Välbevarad och karaktäristisk bruksbebyggelse. Bevarat dammsystem, järnvägsspår och 

vägnät.  

Riksintresset Galtströms bruk visar en bred bild av hur ett äldre brukssamhälle kunde fungera och 
vara organiserat. Det belyser järnbrukshanteringen som var den tidigaste industriella utvecklingen 

av större betydelse i länet.  

Galtström bruk var det första järnbruket som fick privilegier i Medelpad vid en tid då staten 

uppmuntrade till utflyttning av järnhanteringen till områden med mycket skog. Det var det första 

bruket i Medelpad men också det största och det bruk som var i drift längst. Tillgången till skog för 
träkol var en av Sveriges stora konkurrensfördelar på den internationella marknaden under den tid 

då träkolets betydelse för järnframställningen var lika viktig som själva malmen. Därför var platsens 

naturliga förutsättningar med god tillgång till skog och vattenkraft tillsammans med det gynnsamma 

läget vid havet avgörande för lokaliseringen av Galtströms bruk.  

Det är en väl samlad helhetsmiljö med dammsystem, delar av forna verksbyggnader, 
herrgårdsanläggning, jordbruksbebyggelse, arbetarbostäder, kapell, hamnar och järnväg. I 

skogsområdena som omger bruket finns det dessutom ett stort antal lämningar efter kolningen. De 

olika sociala skikten som präglade brukssamhället kan avläsas i den välbevarade bebyggelsens 

placering och utformning.    

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

Landskapet inom riksintresset Galtström är tydligt uppdelat för det forna järnbrukets olika 

funktioner. Vattnet har haft en stor betydelse för verksamheten och genom att följa det från Armsjön, 

via dammsystemet ner till hamnen vid kusten, ges en förståelse för hur bruket var organiserat och en 

upplevelse av kulturmiljön som helhet. Industrins produktionsanläggningar ligger i nära anslutning 
till vattenleden genom området. Kring verksbyggnaderna utvecklades sedan brukssamhället med 

torpen i utkanterna och herrgården med brukskontor, kyrkan och arbetarbostäderna i anslutning till 

arbetsplatsen.  

Ett eget och hierarkiskt samhälle 

Kulturmiljön som riksintresset Galtström berättar om är ett patriarkaliskt uppbyggt brukssamhälle, 

det vill säga det var den industriella verksamheten som formade samhället. Bruket ägde mark och 

byggnader och försåg arbetarna med bostäder och andra funktioner såsom skola, kyrka, handelsbod, 

sjukvård och fattigkassa. Bruket fungerade som ett slags samhälle i miniatyr som var hierarkiskt 

ordnat med tydliga skillnader mellan arbetare och ägare. Denna sociala rangordning som präglade 
samhället syns också i landskapet.  

Brukets välstånd och framgång manifesterades i bruksherrgården med trädgård och park. Det var i 

herrgårdens huvudbyggnad, brukssamhällets mest påkostade byggnad, som ägaren eller dess 
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representant bodde. Galtströms herrgård uppfördes på 1830-talet och är placerad mitt i området, 

framför industrianläggningens mest centrala del. Avgörande för placeringen var uppsikten över 

arbetsplatsen och brukets verksbyggnader. Herrgården består, utöver huvudbyggnad och park, av två 
flygelbyggnader varav den ena också inrymmer brukskontoret.  

Brukskyrkan uppfördes 1680 och är brukets äldsta byggnad. Den ligger nära intill Kyrkdammen 

vilket gör den väl synlig från flera platser i området. Särskilt central var kanske platsen i förhållande 

till de anställdas bostäder. På den motsatta sidan av dammen låg tidigare arbetarkaserner och 

brukets skola.  

Bland arbetarna fanns det också en hierarki där de yrkesskickliga smederna stod högst, detta visade 

sig genom högre lön, bättre bostäder men också genom finare sittplatser i kyrkan. De anställda 

bodde dels i torp som låg i mer perifera lägen och dels i arbetarbostäder i flerfamiljshus som låg nära 

arbetsplatsen. Trots att flera av de arbetarbostäder som funnits på Galtström har rivits finns det en 

rad exempel på olika typer av bostadsbyggnader för de anställda kvar. Det finns exempel på större 
arbetarkaserner, arbetarlängor och flera torp. Bostadsbebyggelsen är framförallt från perioden 

mitten av 1800-talet till sekelskiftet 1900.    

Bruken var till stor del självförsörjande, vilket krävde ett utvecklat jordbruk som kunde förse de 

anställda med livsmedel via brukets egen handelsbod. Lönen till anställda betalades huvudsakligen 

ut i varor. Ladugård, tröskvandring, snickarbod, vagnslider, bagarstuga och jordkällare är exempel 
på byggnadstyper bevarats i Galtström och som illustrerar den delen av brukets berättelse. Flera av 

jordbrukets byggnader ligger samlade strax nordväst om herrgården. Jordbruket drevs fram till 1965.  

Vägen som går från infarten fram till brukskärnan och herrgården är kantad av en tät björkallé. Den 

planterade allén är ett karaktäristiskt inslag för den här typen av miljö. Allén var ett sätt att markera 

riktningen genom bruket, med avsikt att ge miljön ståndsmässighet och elegans.  

En välbevarad bebyggelse 

Bebyggelsen är en viktig värdebärare. Byggnaderna inom riksintresset är väl underhållna och har ett 

välbevarat uttryck. Arbetarbostäderna och jordbrukets byggnader känns igen på de faluröda 
fasaderna, precis som herrgården med flyglar och brukskyrkan utmärks (sedan tidigt 1900-tal) av 

den ljusa färgsättningen.  

Ett stort antal av byggnaderna inom riksintresset är byggnadsminnesförklarade, något som troligen 

är ett starkt skäl till att bebyggelsen är i ett så välbevarat skick. En byggnadsminnesförklaring 

innebär att det finns skyddsföreskrifter som syftar till att bevara byggnadernas karaktär och 
arkitektoniska detaljer interiört och/eller exteriört. I byggnadsminnet ingår också dammar, 

slaggvarp och alléer. Den bebyggelse som inte har skyddsföreskrifter, men som har ett stort värde för 

miljöns riksintressanta berättelse, är framför allt bostäder för anställda i form av flerfamiljshus och 

torp.  

Spåren efter verksamheten 

Vattnet var som nämnts tidigare en av de viktigaste förutsättningarna för lokaliseringen av 

Galtströms bruk och framförallt för verksbyggnadernas placering. Något som utmärker Galtström är 
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att flera av industrins byggnader finns bevarade. Delar av rost- och masugnsbyggnaden, gjuteri- och 

verkstadsbyggnad och smedjan ligger centralt placerade i området och intill bruksdammen. De väl 

underhållna verksbyggnaderna gör det möjligt att på ett pedagogiskt sätt förstå processen kring 
järnframställning och tillverkning av manufaktursmide vilket förstärker riksintressets stora 

kunskapsvärde.  

Uppströms Armsjöån är fler dammar anlagda som reglerar vattenflödet. Dammarnas namn berättar 

om vilka funktioner de hade under brukets verksamhetstid. På bruket fanns det två 

stångjärnshammare, ena i anslutning till de övriga verksbyggnaderna i brukskärnan och den andra 
en bit upp längs ån. Vid Hammardammen där den övre hammaren var placerad finns rester av 

stenfundament kvar. Bruket drev också en såg som låg ännu en bit upp längs Armsjöån, vid 

Sågdammen. Sågen användes i första hand för att producera virke till brukets byggnader, men en del 

såldes också vidare i trakten och även till England. Sågen finns inte kvar, det gör däremot brukets 

kvarn som är belägen intill Kvarndammen.  

Ursprungligen användes Prästviken som hamn för in- och utskeppning av varor till bruket. Armsjöån 

rinner ut i havet och förbinder brukskärnan med viken. Landhöjningen medförde dock att hamnen 

blev för grund och ersattes av en ny i Otterviken.  En järnväg anlades under 1860-talet och från 1880

-talet drogs transporterna av ett ånglok. Järnvägsspåret gick från kvarnen högre upp längs Armsjöån 

och gick med ett stickspår till industrianläggningen ner till hamnarna vid kusten. En del av spåret, 
mellan brukets västra del och hamnen i Otterviken, finns kvar och används idag som museijärnväg.  

Att använda slaggsten som byggnadsmaterial är typiskt för de äldre järnbruksmiljöerna. Slaggsten är 

en slaggprodukt från järnframställningen. I Galtström finns det rikligt med slaggsten i olika 

byggnader; bland annat i verksbyggnaderna, flera jordkällare, stenfundament, uthusgrunder och i 

muren mot vattnet vid kyrkplatsen. Hela lokstallet är uppmurat av slaggsten.  

Det viktiga kolet 

Träkol var högst betydelsefullt för järnframställningen och därför var också kolningen en mycket 

vanlig sysselsättning i trakterna kring järnbruken. I skogsområdena som omger Galtströms bruk 
finns det tätt med lämningar från kolningen i form av kolbottnar och grunder efter kolarkojor. 

Kolbottnar är lämningar efter kolmilor. Lämningarna har karaktäristiska lägen i skogslandskapet och 

är mer eller mindre välbevarade och synliga. Lämningarnas lokalisering i landskapet ger en bild av 

hur arbetssituationen för framför allt kolare och torpare, men i viss utsträckning även för bönder, 

kunde se ut. Det var många som till stor del livnärde sig på att leverera kol till bruket och det var ett 
hårt arbete.  

Kollämningarna ligger ofta otillgängligt inne i tät skog. Ett område med mer lättåtkomliga exempel i 

närheten av bruket finns strax norr om Ålhusdammen i riksintressets västra del. Där finns en skyltad 

skogsstig och längs med den ligger ett antal lämningar. Vid stigen finns en plats med en lämning från 

en större kolmila. Intill denna finns både en kolmila och kolarkoja uppbyggda. Det är 
rekonstruktioner som har gjorts i nutid för att visa hur de såg ut och fungerade. En annan möjlighet 

är att utgå från Kustleden som går söderut från bruket. En stor del av kolningens lämningar har dock 

förstörts genom ovarsam skogsavverkning. Det är därför mycket viktigt att värna om de exempel som 

fortfarande är välbevarade. 


