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Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av 
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GALTSTRÖM [Y 2]
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När Galtströms bruk anlades var träkolets betydelse för järnframställningen lika viktig som själva 
malmen, tillgången till skog och träkol var därför en mycket stor konkurrensfördel för de svenska 
bruken. Armsjöån rinner genom området och i nära anslutning till vattenleden ligger industrins olika 
produktionsenheter.

Bruket fungerade som ett samhälle i miniatyr, hierarkist ordnat med tydliga skillnader mellan arbetare 
och ägare. Med uppsikt över arbetsplatsen ligger herrgården i vilken brukets välstånd och framgång 
manifesterades. De anställda bodde dels i arbetarbostäder i kaserner och längor nära arbetsplatsen och 
dels i torp som låg i mer perifiera lägen. 

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.


