BRUKSBLADET
Galtströms Bruk grundades år 1673

Sundsvall den 13 juli 1902

Utkommer hvarje hälgfri onsdag.
Egare: Jemili produktion
Tryckeri: NjurundaFöretagarna

Prenumerationspris. Inberäknad postarvode (inom Sverige)
5,50 kr. för helt, 3,30 kr. för halft och 1,70 för kvarts år.

Tiden har sin gilla gång
1680 byggdes grunden till
Galtströms kyrka som användes från samma år men
invigdes 1696.

1834 Inträffade en svår
eldsvåda som medför att
både hamnar och masugn
måste byggas om.

1686 var bruket i full
gång och man producerar
1200 skepp-pund järn
(=163.000kg)

1853 Byggs gjuteriet och
verkstaden byggs 1855.
Smedja för husbehov byggs
samt skolan.

1721 I slutet av maj härjar
ryssen och bränner det man
kommer över. De använder
också kyrkan som stall för
sina hästar.

1856-57 Anägger man Herrgårdsparken. Och ett par
år senare Kontoret.

1748 Kunde man se en
tydlig bild av hur bruket
ser ut. Kyrkan som sig bör i
mitten, öster om kyrkan en
klunga med bostäder och
därefter bruksgården med
kontor och chefsbostad.
Hamnen var förlagd i Utterviken.
1822 bor 149 personer på
bruket och 39 torp brukades av arbetarna.
1830 Herrgården byggs och
renoveras sedan 1888

1860 Bygger man Järnvägen vilken byggsom redan
187677.
1868 Njurunda Församling
tar över skötseln och brukandet av kyrkan.
1870 Inrättades den så
kallade Pepparboden.
1870 Bor 333 personer på
bruket fördelat på 84 hushåll.
1873 Bolaget Klosters bruk
blir ägare och startar handelsbod.

På 1800-talets slut är järnbruksdöden ett faktum över
hela landet. Bara Galtström
överlever sekelskiftet i Medelpad.
1885- 1888 Blir Elias
Svedberg förvaltare, han
sätter upp hårda regler som
finns inne på kontoret.Efter
honom tillträdde Sixten
DeBesche som förvaltare.

1887 Loke kommer med
Johan Albert Nyström.
I slutet av 1800 har Masugnen sitt rekord i hur
länge den brunnit utan att
slockna, i hela 15 månader.
1894 Logen Senapskornet
grundas.
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Familjenytt
Bemärkelsedag

Häradshövding Olof Rovbacke fyllde den 23 april 65
år och blev med anledning
därav föremål för hyllningar
från en hel del korporationer
och enskilda. Han uppvaktades tidigt på morgonen
av Njurundas musiksällskap med sång och fanfar.
Han fick senare på dagen
mottaga lyckönskningar av
flera notarier, åtskilliga rätt
långväga ifrån.

70 år

Bröllop

Vigsel förrättades i lördags i
Njurunda kyrka, då kamrer
K. Rybäck sammanvigdes
med fröken Frida Sten. Efter
vigseln gavs middag å församlingshemmet för ett 25tal inbjudna.

Äktenskapsbetyg

mellan Karl Svensson och
Rosa Ström, båda från Svartvik.

Födda

Dolly den 23 juni, dotter till
Fyllde den 2:a juni, kyrko- Hedda och Algot Söderström
herdern M. Ask i Svartvik

62 år

DÖDE

Maj 21 Sven Svenberg, make
Fyllde den 24 maj änkan till Gunhild Svenberg.
Anna Olofsdottir i Skatan.

Jubilar
Loke hyllas för att ha funnits Vid ankomst till bruket år
1887, uttryckte människor
på Galtström i 15 år.
både bestörtning samt glädje
Ångloket Loke har nu befun- över detta påbud. Emellertid
nits på Galtström en längre har det visat sig att denna
tid, närmare bestämt 15 år. mekaniska arbetshäst är en
Loke har, vid dagens datum, skänk från ovan.
ersatt 18 hästar på bruket.
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Masugnen

Masugnspipan har formen
av en stor stående cylinder,
avsmalnande uppåt och
neråt. Överst finns masugnskransen, en plattform
varifrån arbetet med påfyllningen sker. Malmen uppfordrades lodrätt utefter en
av pelarna med hjälp av en
vinsch med skopor till masugnspipans mynning. Kolet
dras upp dit på en annan
större lutande bana från
kolmagasinet.

maskin för hjälpdrift av blåsmaskinen.
Fundamentet
för ångmaskinen finns kvar
inne i gjuteribyggnaden.

I samband med att Klosters
AB övertog bruket 1873
kompletterades blåsmaskinen med en varmapparat
(rekuperator) för förvärmning av blästerluften. Den
fyrkantiga byggnaden till
höger om masugnen med
ingång utgör den höga
grunden för denna förvärVid nedre delen av pipan mare.
finns utslagshålet för det
färdiga järnet. Något ovanför Här leddes blästerluften
och på sidan av detta ser vi genom en mängd stora järnurtappningsstället för slagg. plåtar, vilka man eldar unVidare finns här intag för der, och sedan vidare till
blästerluften. Denna blåses ringtrumman vid masugin genom munstycken som nen. Rören från förvärmaren
löpte ut från den ringtrum- finns fortfarande kvar.
ma. Arbetsplatsen här nere
kallades rådstugan.
Blästerluften framställs av
en blåsmaskin som drivs
av ett vattenhjul. Från blåsmaskinen går ett rör till
ringtrumman. Samma blåsmaskin använs för rostugnen.
När blåsningssäsongen förlängdes räckte vattnet inte
till varför det 1881 blev nödvändigt att skaffa en ång-
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Guidade turer på Galtströms Bruk
Var onsdag i juli månad
De guidade turerna avgår klockan
17.00 och 19.00 från utsatt guideplats.

Vill du spela teater?
Är du 18 år eller äldre?

Då har vi något spännande för dig!

Maximum 20 platser/guidning, först till kvarn!
Ingen förbokning erfordras.

Känner du att detta är något du vill vara en del av?

Expenser:
Myndiga 100 riksdaler, Daglediga 80 riksdaler
Småttingar 8-18 år 60 riksdaler
Småttingar under 8 går avgiftsfritt i förening med
myndig.
Hushållspaket inkluderar två småttingar och två
myndiga 250 riksdaler.

Håll då utkik på www.kvartersteatern.nu mot slutet av denna
sommar. Där kommer information att läggas upp om hur du anmäler
ditt intresse! (Du kan även tala med guiderna på Galtströms bruk för info)

En dramatiserad guidning nyttjar bortåt 45 minuter
av eder tid.

Kvartersteatern Sundsvall planerar just nu nästa stora
sommarteater efter den formidabla succén med Bröderna
Lejonhjärta sommaren 2013. Premiär sommaren 2015!

Och du, hos Kvartersteatern spelar ALLA en stor roll!

www.kvartersteatern.nu
www.facebook.com/kvartersteaternsundsvall

För vidare samröre når ni oss på en luftburen
adressat: jemili@jemili.se och www.jemili.se
Bokning kan dock ske via www.visitsundsvall.se

Luftburen adressat: Jemili.se

