
 

Torsdagen den 11 april vandrade 17 medlemmar rundslingan kring Överdammen i ganska kyligt väder. 

Efter överläggning vid starten enades vi om att vi nog skulle klara av den lite längre sörmlandsledsslingan i 

stället för att gå runt Pilthyttedammen. Sammanlagt vandrade vi nästan 6,5 km. Skogen var ganska tyst – 

fåglarna kände väl av att april hade kommit med snö i förrgår och frostgrader under natten som gick. Men 

vi kvittrade själva ganska bra och alla kan inte kvittra samtidigt. På stigen mellan de båda sjöarna hörde vi i 

alla fall tranor. Slingan är ganska småkuperad så vi fick ta det lugnt både uppför och nerför för att inte 

halka eller snubbla på stenar och rötter. Vi gick den lilla avstickaren ut på udden där vindskyddet ligger. Där 

vi fann någorlunda lä och kunde dricka vårt kaffe. Det är fyra sjöar Gälkhyttedammen, Överdammen, 

Pilthyttedammen och Fadadammen i sjösystemet som avvattnar omgivningarna med avrinning mot norr 

och ut i Kilaån.. Fördämningarna byggdes redan på 1400 och 1500-talet för järnhanteringen som emellertid 

lades ner redan under 1600-talet. Man behöll i alla fall möjligheten att reglera vattnet för att kunna 

åstadkomma översilning av områden för myrslåtter. Inne i skogen där vattnet blivit stillastående täckte 

nattgammal is gölarna mellan grästuvorna. En och annan minimal snöflinga dalade också på oss när vi 

närmade oss vägen. Variationerna är många. Tillbakavägen följde den gamla järnvägen som gick från 

Gälkhyttan till Marsviken 

För intresserade kan man läsa mer om järnvägarna här: 

För att på ett ändamålsenligt sätt kunna tillgodogöra sig sina skogar anlade Tunabergs Trävaru AB ett antal 

skogsbanor s k decauville i Tunabergs socken. Banorna drogs så att man skulle kunna transportera timret 

både från skogarna kring banorna och från timmermagasinen i Gälkhyttedammen, Nävsjön och Skarasjön. 

Arbetena med att dra fram spåren startade 1917.  Fram till 1945 pågick trafik på de banor som hade 

förbindelse med Marsviken, loken var ju inte beroende av bensin eller diesel och kunde därför användas 

under andra världskriget.  

Nästa vecka är det skärtorsdag. Då är det ingen vandring trots att det står i årsprogrammet att vi ska 

vandra den 19/4. Det är en rest från förra årets vandringar som smugit sig in som en trojan i listan. 
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