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Historiska rutan 
 
Häradshövdingen i 
Medelpad Erik Theet (1646-
1693) begravd i Timrå 
kyrka, ansökte om tillstånd 
att anlägga en masugn och 
en Smedja med hammare 
och två härdar. Tillstånd 
gavs 1685, och en masugn 
byggdes vid Snäjdån och en 
hammare vid Aspån. 
Förhoppningen om att hitta 
malm även i Edsåkersberget 
och Borgberget i Lunde 
grusades. Därför fick inköp 
av malm från tidigare 
omnämnda gruvor inköpas. 
Malmens väg från gruvan 
till Masugnen gick till så 
här. Malmbitarna som 
uppstod genom brytningen 
lastades på hästdragna 
foror som drogs till havet 
där segelskutor väntade för 
transport norrut. 
All hantering av malmen 
skedde med handkraft vilket 
var krävande och 
omständigt med vårt mått 
mätt. Skutorna lastade c:a 
75-100 ton per transport 
eller c:a 10m3 eller 5000 
bördor om 20 kg. 

 
 

 

 
 
 

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

Sommar, sommar, 
sommar….. 

 

 
 
Hänt på Bruket….. 
Bergeforsens skola hade avslutning på 
Bruket. Det var många förväntansfulla 
barn och vuxna på plats. Ett populärt 
inslag var att intresseföreningen bjöd alla 
barn på popcorn och saft. 
Teater Västernorrland stannade till på 
bruket med jubileumsföreställningen 
”Det stora 50-årskalaset. Där 135 
besökare bjöds på god underhållning i 
stålande sol. 
Lögdödagen var tillbaka efter två års 
uppehåll. Vi var taggade och besökarna 
likaså. Med förbättringar på 
parkeringssituationen och med wi.fi på 
området så flöt allt på mycket bättre. 
Café Bruket har öppet och där har varit 
utställningar och musikunderhållning vid 
flera tillfällen under juli månad. 
Pop up butiken Hustopia slog upp sina 
portar den 6 juli. Där säljs produkter med 
focus på hållbar livsstil för människa och 
miljö. Butiken är öppen till 14 augusti så 
passa på att göra ett besök. 
    

PÅ GÅNG! 
 

Café Bruket med utställning 
öppet till 14/8 

11-15 fr o m 2/8 
 

Pop up butik Hustopia 
öppen till 14/8 

 

MIKAELSMÄSS 
 HÖSTMARKNAD 

 

2/10 11.00-15.00 
Vi samlas till skördemarknad med 

allehanda ting till försäljning. 
Musikunderhållning, knallar, hästar 

och en massa gott att äta. 
 

www.logdo.se för mer info 
Inbjudan till knallar sändes senare. 

 

 
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 

 
 

 
    www.sinnenasvagar.se 

 
 

Vi ses på Bruket i 
sommar! 
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