
The bar iron stamp was the 
trademark of the Bruks and 
guaranteed a high and 
consistent quality.

Stångjärnsstämpeln var brukens 
varumärke och borgade för hög 
och jämn kvalitet.

E D S B R O  M A S U G N S B R U K

VALLONBRUK
Industrisamhällen där naturtillgångar bearbetas kallas ofta bruk. I Uppland fanns 
alla nödvändiga naturresurser för järnframställning; malm från Dannemora, 
skogar till träkol och vattenkraft till masugnar och smedjor. Ett trettiotal järnbruk 
växte upp i landskapet. De kallas vallonbruk efter de vallonska yrkesmän som 
hade en nyckelroll vid järnframställningen. Vallonerna värvades till Sverige av 
framsynta företagsledare, främst Louis De Geer, som insåg värdet av deras 
yrkesskicklighet. Vallonsmidet pågick från tidigt 1600-tal till en bit in på 
1900-talet. Stångjärnet från vallonbruken var under lång tid världsledande i 
kvalitet, och en stor del av produktionen gick på export, främst till England.
I dag är de flesta vallonbruken välbevarade, unika besöksmål och några har 
fortfarande en världsledande metallindustri. 

An industrial village where natural resources are processed is called a "bruk" in 
Swedish. Within the Uppland region all the necessary raw materials for iron 
production were available: ore from the Dannemora mines, forests for charcoal, 
and water for powering blast furnaces and forges. More than thirty ironworks 
were established in the region. These "vallonbruk" derive their name from the 
skilled workers who came to Sweden from Walloonia in present day Belgium. 
The craftsmen were brought here by far-seeing industrial entrepreneurs, among 
them Louis De Geer, who recognized the value of their professional skills. 
Walloon forging was the principal iron working method here from the early 17th 
century until the early 20th century. The vallonbruks bar iron was for many years 
the finest quality available in the world, and much of the production was 
exported with the greater part going to England.
Today most of the vallonbruks are well-preserved, unique tourist attractions and 
a few still maintain world-leading metal industries. 

Produktion: Vallonbruk i Uppland i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län.  Bild: Leif Högström Info: www.vallonbruken.nu  

Edsbro masugnsbruk
Edsbro är en urgammal plats vid sjöleden från 
Edeboviken in i Uppland. Här finns till exempel en 
fornborg från järnåldern, belägen ett stenkast från 
Edsbro masugn och en gråstenskyrka från 
1200-talet, rikt utsmyckad med målningar.

1686-1919, i över två hundra år, drevs en masugn 
här. Det var en så kallad fransösk ugn och den 
byggdes av valloner som under 1600-talet 
invandrade från nuvarande Belgien. 

Malmen bröts i Dannemora gruvor medan 
vattenkraft och skog till kolning fanns i Edsbro. 
Råjärnet transporterades sedan till Skebo Bruk som 
ägde Edsbro masugn, för att smidas till stångjärn av 
yppersta kvalitet och därefter exporteras, framför 
allt till England. I slutet av 1800-talet försågs 
masugnen med en ångmaskin och det drogs en 
järnväg till platsen. Masugnen moderniserades sedan 
successivt fram till nedläggningen efter första 
världskriget.

Masugnen är den enda bevarade i Stockholms län. 
Här finns även murar av rostugn, spår av 
dammbygge och kolhus, hamn med 
magasinbyggnader, klensmedja, museum, 
förvaltarbostad, kontor samt bruksgata med 
arbetarbostäder. Hela miljön utgör ett intressant 
industrihistoriskt besöksmål. I Edsbro finns även 
hembygdsgården Åsavallen med flera gamla 
byggnader.

Edsbro is an old area by the sea route from Edsbro 
bay in Uppland. Located close to the Edsbro blast 
furnace is a defense stronghold from the Iron Age, 
and there is also a richly decorated stone church 
here from the 13th century. 

The blast furnace operated here for over two 
hundred years; from 1686-1919. There was a 
so-called French furnace built by Walloons, who 
emigrated during the 17th century from present-day 
Belgium.

Iron ore was mined in Dannemora while water 
power and forest for charcoal was available in 
Edsbro. The raw iron was then transported to 
Skebo bruk, the owner of Edsbro blast furnace, and 
then forged into bar iron of exceptional quality. The 
bar iron was then exported; most of the export 
travelled to England. At the end of the 19th century 
a railway was built to Edsbro and the blast furnace 
was furnished with a steam engine. The blast 
furnace was successively modernized up to its 
closure after WWI.

The blast furnace is the only example remaining in 
Stockholm county. There are also the walls of 
roasting furnace, traces of dam building and a coal 
house, a harbor with storehouses, smithy, museum, 
administrator’s house, offices as well as a historic 
street with housing for the workers. The entire area 
is an interesting industrial historical attraction. 
Edsbro also contains Åsavallen, which features 
several old buildings.


