
I närheten av Uppsala, Gävle och Stockholm 
hittar du en liten oas och en brukshistoria som 
tar dig från 1500 till 1900-tal. Österbybruk är 
ett välbevarat brukssamhälle där besökarna möts 
av den typiska bruksstrukturen med raka gator 
kantade av arbetarbostäder. Den ståtliga 1700-
tals herrgården är vackert belägen vid vattnet och 
i parken finns magnifika alléer av lindar. 

Historia
Redan på 1500-talet bedrevs järnhantering i 
trakten med järnmalm från den närbelägna 
Dannemora gruva. Gustav Vasa utvecklade 
arbetet vid järnbruken och i Österbybruk. 
1632 då Österby, Lövsta och Gimo kronobruk 
utarrenderades till Willem de Besche och 
Louis De Geer växte en storindustri fram. Yr-
keskunniga smeder värvades från Vallonien 
och begreppet Vallonbruken myntades.

År 1758 förvärvades bruket av familjen Grill 
och 1823 lämnade Anna-Johanna Grill bruket 
i arv till släktingen Per Adolf Tamm. Han 
kallades på äldre dagar Gammel-Tammen 
och blev bruket troget till sin död. Hans ar-
vingar bildade Österbybruk AB. Från 1927 till 
nedläggning 1983 drevs bruket av Fagersta 
AB. Herrgårdsområdet ägs nu av en stiftelse 
med uppgift att bevara det unika kulturarvet 
och verka för ett levande kulturcenter.

Välkommen till  
Österbybruks herrgård
– Ett kulturcentrum i vacker bruksmiljö 
med spännande historia!

Stiftelsen Österbybruks herrgård
Telefon: 0295-200 72

E-post: info@osterbybruksherrgard.se

www.osterbybruksherrgard.se
Facebook.com/osterbybruksherrgard
Instagram.com/osterbybruksherrgard

Österbybruks herrgård
– hjärtat av Vallonbruken

Upptäck fler av Upplands Vallonbruk på 
www.vallonbruken.se
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Öppettider och evenemang 
www.osterbybruksherrgard.se

Information och bokning av grupp 
mail: info@osterbybruksherrgard.se  

telefon:  0295-200 72

För familjen
Lös Gårdsspökets konstiga gåta, skapa egen konst, 
prova traditionella lekar, besök vagnsmuseet och 
lantbruksmuseet. På 11 minuters gångavstånd kan 
du även ta ett dopp i Stordammen. 

För konstälskaren 
Varje år ges en mängd konstutställningar på områ-
det. Sadelmakarlängan och Ånghammaren bjuder 
på spännande modern konst.

För fyndaren
På området finns antikhandel, hantverksbutiker, 
second hand, återbrukat, antikt och lokalproducera-
de varor.

För historikern
Fördjupa dig i herrgårdens historia, byggnaderna 
och människorna som bott på bruket. Gå guidade 
turer, besök museet i herrgården eller strosa runt 
själv. 

1. Herrgårdsbyggnaden – museum med ljudvandring
2. Vallonsmedjan
3. Stallbacken – butik, besökscentra, lek för barn, café, Återbruk & Brukssmederna 
4. Brukskyrkan
5. Ånghammaren. Utställningar och Eventhall
6. Lantbruksmuseet 
7. Gamla brukskontoret. Antikhandel och Retrobutik
8. Orangeriträdgården
9. Sadelmakarlängan Butik & Galleri 
10. Värdshuset Gammel Tammen. Mat & Boende
11. Annexet vandrarhem
12. Saltboden utställning
13. Camping och bad 900 m
14. Hembygdsgården
15. Centrum
16. Dannemora gruva 3 km


