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Historiska rutan 
 

I mitten av 1600 talet 
förekom brytning av 
järnmalm i bl.a. Bergslagen 
och Utö i Stockholms 
skärgård. Malm från Utö 
och Vigelsbo i Uppland och 
senare även på Ulvön i 
Ångermanland kommer att 
bli den huvudsakliga 
råvaran till Lögdös 
järnproduktion. 
Innan dynamiten uppfanns 
(1866) utfördes malm-
brytningen genom eldning 
på berget och avkylning 
med vatten, sprickor 
uppstod som sedan 
bearbetades med spett och 
slägga. Även krut användes 
med mindre lyckat resultat. 
Att bryta malm genom att 
elda krävde stora så stora 
mängder ved att skogen tog 
slut i närheten till 
gruvorna. Därför föddes 
tanken att anlägga 
järnbruk i Norrland där 
skogen och vattenkraften 
fanns. Staten ägde skogarna 
och för att stimulera till 
etableringar gav 
Bergskollegiet i Stockholm 
tillstånd att ta virke ur 
skogarna och dessutom få 
skattebefrielse i ett antal år. 
Bergskollegiet var till-
ståndsgivare och tillsyns-
myndig het direkt under 
Kungl.majt.  
 

 
 
 

Kontakt  
Lögdö Bruk Intresseförening 
Telefon: 060-17 17 00 
E-post: info@logdo.se 
Hemsida: www.logdo.se 
www.facebook.com/logdobruk 

 

Sköna maj välkommen 
 

 
 

Vi planerar och förbereder oss nu på 
Bruket inför sommarens olika aktiviteter. 
Lena Sellstedt kommer att ställa ut i Café 
bruket v 27, 28. Det blir fler utställare 
men vilka är inte klart i skrivande stund. 
Nytt för i år är att butiken Hustopia 
(hållbar livsstil, byggnadsvård, ekobygg & 
återbruk) kommer att ha öppet på Bruket 
under 6 veckor i sommar, samma tid som 
sommarcaféet är öppet. 
 
29/5 Bakluckeloppis och Öppet Bruk 
          Söndag 29/5 kl 11-15 
          Anmäl dig på info@logdo.se 
          100 kr/plats + 50 kr för bord 
          Betalning på plats 
          Café Bruket är öppet. 
15/6 Skolavslutning, 
          Bergeforsens skola 
26/6 Sommarteater på Bruket. 
          Riksteatern i samarbete med Teater 
          Västernorrland kommer till Bruket 
          med föreställningen ”Det stora 50- 
          årskalaset”. Det blir en varm, rolig  
          och nostalgisk resa för att hylla 
          teaterkonsten och livet.  
          Välkommen till Lögdö Bruk för  
          härlig underhållning och gott fika i  
          pausen. 
2/7  Lögdödagen  Äntligen! 
         Vi ser fram emot att tillsammans  
         med knallar, hästar och funktionärer 
         åter arrangera en innehållsrik 
         dag med musikuppträdande av bl a 
         Tobbes Uckulele orkester, Torner 
         Spel, massa gott att äta och 
         fint att köpa. 
 
          Under juli månad planeras bl a 
          trubadur och allsång 

 
    www.sinnenasvagar.se 

 
Lögdö Bruks kulturarv 
Vill du vara med oss och vårda Lögdö 
Bruks kulturhistoriska miljö och 
skapa en tillgänglig mötesplats för 
alla åldrar så är du varmt 
välkommen! 
Vi brukar ses på onsdagar 18.30 – 
20.00 
 

Hänt på Bruket….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
På påskdagen serverade föreningen i 
samarbete med kyrkan påsk lunch i 
Stora Rättaren. En uppskattad 
tradition bland gudstjänstens 
deltagare. 

 
Du är väl medlem? 

Som medlem i föreningen får du 
rabatt vid bokning av lokaler, viss 

förtur och rabatt på olika aktiviteter. 
Du har väl inte glömt att betala? 50:- 

enskild, 100:- familj och 
organisation. Bg 5081-6503 eller 

swish 123 540 7119 Vi behöver din 
e-postadress, skicka ett mail till 

info@logdo.se  
Välkommen till Lögdö Bruk 

Intresseförening 

 

Hyr din lokal på Bruket 
www.logdo.se 

 
 

Vi ses på Bruket i 
sommar! 
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