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Måndag, sen eftermiddag. Återbesöker den gamla bruksmiljön från 1600-talet i norra delen av 
Västmanland. Här byggde Olav Trummel år 1622 ett järnbruk. Mitt inne i skogen och långt från 
malmfyndigheterna i Norberg och Smedjebacken. Lång och omständlig väg att frakta hit 
"råvaran". Undra vad drivkrafterna var. Tillgången till vattenkraft eller stora skogar som kunde 
förse bruket med träkol? Bruket hade sina up and downs, år 1907 var allt över. Kolla länken och 
förstå mer samt en gammal bild på bruksmiljön.

För ca 40 år sedan var jag regelbundet här. Scouting, 
allmänt friluftsintresse, svampplockning mm lockade 
samt en vacker miljö runt det nedlagda bruket och 
dess sjösystem av naturliga dammar norr om 
bruksområdet som försåg bruket med dess 
vattenkraft utgjorde dragningskraft.
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Det händer mycket på alla dessa år. Framförallt skogen 
som växt och de tidigare öppna markerna har växt igen, 
mycket sly och en del röjd sly som ligger kvar. Trist. En del 
gamla hus/gårdsgrunder är idag privata fritidshus. Är väl 
egentligen bra att marken nyttjas men trist med "Privat 
område" som minskar tillgängligheten. 

Strosar runt lite. Kollar de renoverade pelarna som bar upp 
kolladan, går ut på ett par av hamnpirerna av slaggsten 
som var utskeppningshamn på järnets väg på St. Kedjens 
vatten mot Färna bruk, som ägde Trummelsbergs bruk på 
slutet. Annars skedde en stor del av transporterna på en 
hästdragen järnväg mellan bruket och sjön Åmänningen, 
dryga halvmilen längre österut. Via Åmänningen kunde 
bruket från slutet av 1700-talet använda sig av 
Strömsholms kanal att frakta sitt gods ner till Mälaren och 
vidare. 
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Går västerut, förbi förvaltarbostaden och ner mot sjön St. kedjan igen, passerar bäcken från 
Dammsjön strax ovanför - även i höjdmeter - kraften från det fallande vattnet drev verksamheten 
rent praktiskt. Nere vid sjön öppnas landskapet upp. Här passerar Bruksleden och rastplats, 
eldstäder, vindskydd, toaletter mm finns för vandrarnas behov. Jag och kamrat Matts fikar och ger 
till slut upp för mörkret och alla mygg (glömde myggmedel hemma). Återkommer nog en gång till 
hit - har goda minnen av promenader utmed "dammsjöarna" norr om bruket. Vill se det igen.

Lasse


