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1

Inledning

Objekt/dnr: Galtströms bruk, Armplågan 1:1 och Armsjön 1:1, Njurunda socken, Sollefteå
kommun. Dnr 2008/115 och 2010/134.

Länsstyrelsens tillstånd: Restaurering av rost‐ och masugn, Galtströms bruk, Armplågan 1:1
och Armsjön 1:1, Njurunda sn., Sundsvalls kn., Länsstyrelsen i Västernorrland 2007‐09‐13.
Tillstånd till ändring av målningssystem på rost‐ respektive masugnens järndetaljer,
Galtströms bruk, Armplågan 1:1 och Armsjön 1:1, Njurunda sn., Sundsvalls kn. Länsstyrelsen
i Västernorrland. Dnr 432‐3084‐08. 2008‐03‐10.

Beställare: SCA Skog AB, Kultur och Arkiv.

Projektledning: Leif Markström, LM Bygg & Restaureringskonsult AB och David Pettersson,
Byggkultur Mittkonsult AB.

Generalentreprenör: PEAB Sverige AB. Ombud: Per‐Anders Strandberg.

Underentreprenör: Bukten Stål AB.

Antikvarisk kontrollant: Murberget Länsmuseet Västernorrland, Hjördis Ek.
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Historik
Galtström anlades år 1673 av landssekreteraren Magnus Blix som var anställd på
länsstyrelsen i Härnösand. Det var Medelpads första järnbruk och anlades vid Armsjöån.
Vattenkraften, skogen och hamnen gjorde att det var en lämplig plats för att anlägga ett
järnbruk. Redan 1676 var verksamheten i full gång och 1680 var brukskapellet klart. År 1686
fanns här två stångjärnshammare förutom masugnen. Från järnbruken Lövsta och Forsmark i
Uppland kom skickliga bergsmän, valloner, till Galtström. Verksamheten vid bruket fortsatte,
men 1721 brändes det ner av ryssarna. Endast kapellet, sågen, kvarnen och den övre
hammaren klarade sig från branden. Bruket återuppbyggdes och två år senare var
produktionen i gång igen. År 1776 byggdes ett manufakturverk med knipp‐ och
spikhammare. Malm transporterades hit sjövägen bl a från Utö vid Nynäshamn, men även
från gruvor i Bergslagen och Uppland. I brukets skogar kolades träkol av bönderna i området.
Under 1800‐talet bestod bruket av rostugn, masugn, gjuteri, smedja osv. Ett nytt
manufakturverk byggdes 1854‐55. Kring bruket växte ett samhälle upp. Här fanns herrgård
från 1830‐talet, brukskontor, kyrka och arbetarbostäder i anslutning till bruksbyggnaderna.
Längst ifrån samhället låg torpen utspridda. Galtström var i huvudsak ett självförsörjande
samhälle. För livsmedelsförsörjningen fanns ett större jordbruk. Från år 1870 fanns en
brukshandel, där bruksbefolkningen kunde handla mot avdrag på lönen. I slutet av 1800‐
talet fanns nästan 40 torp utspridda kring bruket. Torparna nyodlade skogsområdena och
hade några kor. Smedsbostäder fanns öster om herrgården.
Redan i mitten av 1800‐talet började en svår kris för de svenska järnbruken. Tidigare hade
Sverige sålt en stor mängd järn till England, men nya processer med stenkol istället för träkol
vid järnframställningen medförde att försäljningen minskade. Särskilt de norrländska bruken
som saknade egna malmfyndigheter drabbades hårt. Av det dussintals järnbruk som anlades
i Medelpad var det endast Galtström som var igång efter sekelskiftet 1900. Bruket köptes
1903 av Sunds AB och kom därigenom via detta bolag i SCA:s ägo. År 1917 upphörde
emellertid driften i masugnen. Stångjärnstillverkningen hade lagts ner redan 1884.
Järnbruksepoken i Medelpad både började och slutade med Galtströms järnbruk.
Galtström är den bäst bevarade järnbruksmiljön i länet. Här finns masugn, rostugn, gjuteri
och smedja, även om omkringliggande byggnader och kolhuset är rivna. Herrgård, ladugård,
brukskontor och kapell är bevarade. Dammsystemet och hamn med ångdriven kran finns
också kvar. Den äldre herrgården låg ungefär 100 meter öster om det nuvarande
brukskontoret. Sedan 1995 skyddas 26 byggnader och dammarna som byggnadsminne,
vilket innebär att de inte får förändras eller rivas. Området är även riksintresse för
kulturmiljövården.
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Galtströms bruk 1910. Beskuren bild.

Rost‐ och masugnsprocessen
I äldre tider rostades malmen i rostgropar. Man staplade ved och järnmalm i olika varv och
antände. Redan 1808 byggdes den första rostugnen i Sverige och under andra hälften av
1800‐talet eldades alla rostugnar med masugnsgas. Järnmalm är en förening av järn och
syre. Rostningsprocessen innebär att vatten och kolsyra drivs ut ur malmen. Processen
avlägsnar även främmande ämnen som exempelvis svavel. När rostningsprocessen har
genomförts är malmen klar för transport till masugnen.
Masugnsprocessen innebär att syret avlägsnas ur malmen genom tillsats av kol. Nedtill i
masugnen införs blästerluft. Kolet förenas med syre till kolmonoxid, den viktigaste
beståndsdelen i masugnsgas. Järnet tar också upp en del kol. Det kolhaltiga järnet smälter
lättare än rent järn. Bergarten bildar en lättflytande slagg. Om malmen har för hög kiselhalt
tillsätter man kalksten för att göra slaggen lättflytande. Värmen som behövs för att smälta
järnmalmen får man genom kolets förbränning. Träkolen förvarades i stora, luftiga trähus
som kallades kolhus.
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Tidigare åtgärder
Masugnen uppfördes 1884 och ersatte en äldre masugn på samma plats. Masugnen är en
schaktugn för framställning av tackjärn. Den var tidigare kringbyggd av en rådstuga.
Partierna mellan slaggstenspelarna var inklädda med plåt och de anslöt mot takfallen på
rådstugan. Masugnen kördes för sista gången år 1916. Vid mitten av 1950‐talet revs
rådstugan och den nedre delen av plåtinklädnaden mellan pelarna togs bort.
När verksamheten vid järnbruket hade lagts ner fortsatte sågverksrörelsen till 1919.
Galtström hade köpts 1903 av Sunds AB, eftersom bruket hade ett omfattande
skogsinnehav. Via detta bolag kom Galtström i SCA:s ägo. Den värdefulla bruksmiljön med
byggnader och dammar har restaurerats och underhållits vid ett flertal tillfällen med medel
från SCA och staten.
Upprustningen av masugnen startade redan 2007 och fortsatte under 2008 (rapport
”Dokumentation av restaureringsarbeten Galtströms Bruk 2008” av David Pettersson vid
Byggkultur Mittkonsult AB). Under 2009 pågick restaureringen av masugnen från augusti till
slutet av oktober. Arbetena med masugnen var komplicerade, vilket gjorde att de tog längre
tid än beräknat. Masugnens upprustning var i stort sett avslutad hösten 2009. Arbetena
fortsatte under 2010 då rostugnen upprustades.

Åtgärder på masugnen under 2009
Masugnen är murad av tegel i en cylindrisk form. Den består av en inre och en yttre
tegelmur med en isolerande luftspalt emellan. I samband med fogkompletteringen av den
yttre tegelmuren upptäcktes betydande skador på murverket. Många tegelstenar och fogar
hade vittrat sönder. Orsak till skadorna kan vara frostskador eller saltvittring. På sydöstra
stödpelaren av slaggsten fanns också skador som har lagats med fogbruk. Ungefär 300
tegelstenar har demonterats, eftersom de var vittringsskadade. Skadade fogar har rensats ut
och fogats med hydraliskt kalkbruk. I gjuteriet fanns ett förråd av tegelstenar som kunde
användas vid lagningarna av muren.
Flera av järnbanden som håller ihop masugnens yttre mur var kraftigt skadade av rost, vilket
kunde vara en risk att muren rasade. De har ersatts av nytillverkade järnband, vilka har
målats med Introtekniks målningssystem. Oskadade, äldre järnband har behandlats mot rost
och målats med svart färg enligt Introtekniks målningssystem. Vattenrören för kylning av
blästerluften är målningsbehandlade på samma sätt som de nya järnbanden. Lufttrumman
från ringtrumman mot värmeväxlingshuset har återmonterats.
Stenläggningen kring masugnen har frilagts från grus och jord.
På dammarna har utförts tjärning av trävirket och röjning omkring dem.
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På museets entrébyggnad har utförts takarbeten. Här fanns röt‐ och mögelskador på
takrotet. Taket kompletterades med en ny takbjälke för hållfastheten. Ny isolering med spån
gjordes i byggnaden.

Åtgärder på rostugnen under 2010
Rostugnen byggdes 1890 som ersättning för en äldre ugn som låg närmare masugnen.
Murrester finns kvar efter den äldre ugnen.
Under 2009 tillverkades sju nya järnband som ersättning för rostskadade band på nedre
delen av rostugnen. Banden ska monteras 2011. Vid första avsatsen på ugnen är teglet
sönderfruset på flera partier. Skadat tegel har ersatts av nytt tegel. Fogning har gjorts med
kalkbruk och tegelpartierna har putsats med hydraliskt kalkbruk. Den befintliga avtäckningen
av betong har lagats och har försetts med en hålkäl mot murverket.
På andra avsatsen av ugnen har man tidigare putsat med murbruk bakom och under
luftledningstrumman. Växtlighet som har slagit rot har rensats bort, liksom skadat murbruk.
Lagningar har utförts med nytt murbruk. Dräneringsrören har rensats så att avrinningen kan
fungera.
På tredje avsatsen är vissa plåtpartier rostskadade och tegelstenar har frusit sönder. Om
plåten var alltför skadad har de ersatts av nya plåtar. De har målningsbehandlats som övriga
plåtdetaljer både på masugn och rostugn. Här drogs malmhunden upp på den långa banan,
vilken är riven. Malmhunden, som står på marken, har också målningsbehandlats. Ovanför
avsatsen finns den höga skorstenen som inte kommer att åtgärdas i denna etapp. Lagningar
på skorstenens tegel får göras vid ett annat tillfälle, eftersom skadorna inte är särskilt
omfattande.
På nedre delen av rostugnen fanns omfattande skador på teglet. Skadade tegelstenar
ersattes av nya. På övre delen av ugnen ersattes endast de järnband som var mest
rostskadade. Nya band har svetsats över de rostangripna partierna utanpå befintliga band.
De har målningsbehandlats med samma målningssystem som masugnens band.
Vid masugnen har slaggtimpelns fundament murats upp. Rökkanalen till ångpannan som är
nedgrävd i marken har öppnats och dokumenterats. Blästerledningen och andra delar som
har nedsmutsats av murbruk har tvättats och bättringsmålats.
Utanför gjuteriet och in under byggnaden fanns ett valv av slaggsten. Partiet utanför
byggnaden hade rasat in. Kanalen rensades från nedrasade stenar. Nya stockar lades över
kanalen och ovanpå byggdes ett trädäck.
Den timrade krutboden, som ligger vid vägen mot hamnen, målades med falu rödfärg
Ångkranen vid hamnen har också målningsbehandlats med falu rödfärg.
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Bilder

Masugnsmuren hålls samman av tätt med järnband.
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Lösa tegelstenar i masugnsmuren.

Rensade fogar mellan tegelstenar i masugnsmuren.
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Fogade tegelstenar i masugnsmuren.

Nymålade järnband i masugnsstället.
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Rostskyddsbehandlade järnband.

Utslagshålet för det smälta järnet.
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Nytillverkade järnband i masugnsstället.

Framrensad stenläggning kring masugnen. Ringtrumma för blästerluft.
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Fogning av slaggsten i rostugnens mur.
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Rostugnens inre.

Skador i plåtavtäckningen på avsatsen där malmen fylldes på i ugnen.
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Rostskadat järnband i tegelmuren på avsatsen där malmen fylldes på i ugnen.

Nytt järnband som ersatte det rostskadade bandet.
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Platsen för transportbanan till malmhunden för påfyllning av malm.

Samma plats efter upprustning.
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Luckor och andra järndetaljer ovanför avsatsen.

Målningsbehandlade luckor ovanför avsatsen.
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Fogade slaggstenar och målningsbehandlade järnband på rostugnen.
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Rostugnen i nyupprustat skick. Skorstenen åtgärdades inte i denna etapp.
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Bruksdammen med dammluckor, gjuteri och smedja.

Ångkanal av tegel från masugnen till gjuteriet.
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Kanal under gjuteriet.

Återuppbyggnad av bron över kanalen.
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Nytt trädäck över kanalen under gjuteriet.

Nymålad ångkran vid hamnen.

Källor
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