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Den här artikeln är skriven av Donald Öfverberg och berättad under Kulturdagen vid 
Hulthorva såg i september 2017. 

Donald Öfverberg kommer från bruksorten Överum och bor sedan 1987 i Ankarsrum. Han 
beskriver sig själv som amatör inom historie- och bygdeforskning, ”så allt jag säger behöver 
inte vara sant”. 

Han har fått många berättelser från folk i bygden och har hittat mycket kulturlämningar i 
skogarna. Han vill att den kunskapen ska få leva vidare. 

 
 Sverige är järnframställning belagd från år 100 efter Kristi födelse. Var kommer då vårt 
järn ifrån? Jo, från sand, rödjord, myrmalm, sjömalm och bergmalm. 

Ved som brinner med obegränsad syretillförsel blir till aska (och värme). Vid 
torrdestillation, utan syretillförsel, får man tjära (vid 650 gr). Men med begränsad 
syretillförsel får man träkol. Spår av tidig järnframställning finns på många ställen runt 
Ankarsrum, uppenbarade av skogsmaskiner eller att vildsvin bökat upp slagg. 

Man byggde små ugnar av sten och lera som man chargerade med kol, malm och bläster. 
Jag har funnit att man här använde järnhaltig sand. Efter några timmar samlades en klump på 
bottnen. Det var direkt smidbart järn som smiddes ut till knippjärn eller så kallade osmundar. 
Det var bitar på ca 3 hg och fungerade som betalningsmedel. Svenskt osmundjärn hade gott 
renommé på exportmarknaden. Tillverkningen kan ses på Norrahammar museum, efter 
utgrävningar vid Axamo flygfält. 

Den första masugnen (mas = malm) i Sverige är från 1200-talet. Framställningen är en 
kontinuerlig process som ger mycket mer järn, men det går också åt mycket kol. Tackjärnet 
man får ut innehåller fem procent kol och är oanvändbart och fordrar efterbehandling 
(färskning). Kolet på den tiden gjordes i gropar eller liggmilor. Den stora produktionsökningen 
kom på 1600-talet. Vi hade (enligt mitt förmenande) galna kungar som ville att Sverige skulle 
vara en stormakt och krigade runt i Europa. Det var järnet (och den manliga befolkningen) 
som betalade krigen. 

Våra bruk här i Småland kom till därför att skogen i Bergslagen var slut. Kungen 
bestämde att skogen där bara fick användas för att bryta malmen, inte smälta den. Här fanns 
skog till kol, vattenkraft och delvis också malm (i sjöarna och bergen). Kunskapen fick vi 
genom inflyttning av valloner. De lärde svenskarna att kola i resmilor. Export av 
direktframställt järn (osmund) förbjöds för att hålla uppe priser och kvalitet). 

Konkurrens 
Det var stor konkurrens om kolet. Varje bruk hade ett priviligierat kolfångsområde. Det 

gällde att ha stora egna skogar. Hans Andersson köpte upp nästan hela Tjust (med hustrun 
Kristina Månsdotters pengar).  Kungen bestämde att kolet från Hallingeberg, Blackstad, 
Gladhammar och Västrum skulle gå till Ankarsrums bruk. 

År 1705 gick dessutom 1400 läster (stigar) till Rumhult och 1200 läster till Tovehult (en 
läst = 12 tunnor, motsvarande 2 kbm). 

År 1754 tog Peter Christoffer Cederbaum upp en gruva vid Tranberget vid Svartsmörja. 
En klump på ca 600 kg stelnat järn vid Svarttorp tyder på att där också varit en masugn. 
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Bilden ovan: Hembygdforskaren Erik Lehmann hälsar på hos siste grenadjären Oskar Widén vid hans kolarkoja i 
Horskärr. Bilden från Ankarsrums Hembygdsförenings arkiv. 

 
I början av 1800-talet gjorde Ankarsrum och Tovehult av med 6000 läster kol. 

Svedjebruk, tjärbränning och brädsågning konkurrerade med kolningen. Hans Andersson 
klagade på de talrika vattensågarna, men en inventering visade att det var han själv som ägde 
de flesta sågarna – 14 stycken, bland annat i Rumhult, Norrhult, Bjärka, Frösvi och Spånga. 
Under andra hälften av 1800-talet, under de Maréarnas tid, blev Ankarsrum ett 
manufakturverk som satsade på gjutgods och var vissa år Sveriges största gjuteri. Då gick det 
år mycket kol. 

Under perioden 1860 – 1867 gick det åt i medeltal 9000 läster kol/år, 3500 var kol från 
brukets egna skogar och resten var köpekol. Upptagningsområdet för det egna kolet 
utgjordes av brukets jordegendomar som omfattade 22 108 tunnland skog, lokaliserade runt 
bruket och sjösystemen. Köpekolsområdet sträckte sig mer västerut mot Yxern och sydväst ut 
runt Möckeln och Tuna. Det kol som de underlydande var skyldiga att leverera enligt sina 
kontrakt var åsatta ett pris på 1 rd rmt (riksdaler riksmynt) per läst. Om de levererade mer 
fick de ett högre pris. Köpekolsområdet var indelat i sex zoner med priser från 4.00 – 4,75  rd 
rmt per läst beroende på körsträcka. 

Leveranserna skedde med kolryssar som var beroende av vinterväglag och 
koncentrerade från januari till mars. År 1862 kom leveranserna igång sent, så då kom det 
4000 läster på 14 dagar. Då fick kolkörarna jobba hårt. 

Kolhus i Hummelstad 
I Hummelstad fanns ett stort kolhus. Därifrån fraktades kolet på nio pråmar på Långsjön. 

De hade första tiden gudanamn (Tor, Oden, Frej) men sedan bara nummer. Pråmarna kunde 
ta ända upp till 24 läster kol. Ångfartygen Undine och Framåt for som skottspolar och drog 
pråmarna på Långsjön, med kol från Hummelstad, gjutsand från Mjöltorp, ved från 
Toppetorp sågkvarn och kyrkobesökare till Hjorted och Hallingeberg. 

 



 
 

 
Bilderna: Det stora kolhuset i Hummelstad och rester av de pråmar som användes för båtfrakterna på Långsjön. 
Bilderna från Ankarsrums Hembygdsförenings arkiv 
 

Undine ägdes av Trafik AB Långsjön med bland annat Henrik Cornelius, Gamleby och 
Fredrik W Johansson i Hummelstad. Träkolsfrakterna upphörde på 1920-talet. Sista resan var 
1943 då Undine såldes till Norrland. Sista kaptenen på Långsjön var John Lind från Lilla 
Mjöltorp i Hummelstad. 

Under perioden 1880-1885 ökade kolkonsumtionen väsentligt, ända upp till 27.339 
läster, alltså 54.000 kbm. Det var tack vare tillkomsten av järnvägen år 1879 som Ankarsrums 
Bruk kunde bygga ut med martinverk och valsverk och öka gjuteriproduktionen. Nu var 



kolhandeln fri och man kunde frakta kol ända från Åtvidaberg och Hultsfred. Antal 
leverantörer ökade till över 600. 

Bruket ordnade med kolmottagningsplatser vid stationerna Falerum, Forsaström, 
Åtvidaberg, Totebo, Blägda, Tuna och Hultsfred. Där hade man kolmottagare som 
kontrollerade att varje ryss innehöll tolv tunnor kol och då sågade man ett märke i 
”kavlingen” – räknestickan.  Det fick han tio öre per läst för. År 1882 hade bruket också 
kollager i Lönneberga, Hagelsrum, Vimmerby, Tuna och Blägda förutom i Hummelstad. 

Sjunkande efterfrågan 
När Sven Spånberg kom till Ankarsrum, och bruket slutade att göra sitt eget järn år 1911, 

sjönk efterfrågan på träkol drastiskt. Under andra världskriget fanns ingen bensin så då drevs 
fordonen med gengas. Storebro Bruk var förberedda och kunde snabbt starta tillverkning av 
gengasaggregat. Två bröder, Folke och Martin Lind från Hökhult, hade en kolugn där de 
gjorde gengaskol. De hade också en kolkross. Den drevs av en solomotor som de hade 
tilldelning av fotogen och bensin till. Resterna av kolugnen som ligger alldeles intill riksväg 40 
är nu kulturminne. 

Kolet har ju den egenskapen att det inte förstörs i naturen. Därför kan man analysera en 
kolbit med C-14-metoden och få reda på åldern på fornlämningar. En vän, Karl-Erik Karlsson, 
brukade hämta kol ur en hög på Läppeboskogen när han skulle grilla på tomten. Det visade 
sig vara en stuk.  

Kolet från milan bredvid hade sparats på plats och täckts. En stor gran växte på toppen 
och var 140 år gammal. 

Kulturen i skogen är värd att bevara även om inte alla milbottnar kan registreras som 
kulturminne. På Ankarsrums skogar finns ett 100-tal. En kolaremiljö känner man igen på en 
plan mark, kan vara olika stor, med en låg vall bestående av kolstybb runt om. Bara några 
meter därifrån finns rester av kolarkojan med en kallmurad spis av sten och två vallar efter 
kojans nerrasade väggar. En tjärdal däremot är trattformad, har en grop för tjärtunnan och 
inte någon koja. 

En markägare kan registrera platsen för kulturminnen och lämna kulturstubbar, 1,5 m 
höga som markering. Att inte markbereda området och plantera ny skog just där är åtgärder 
som vore bra för framtiden och behöver inte kosta så mycket. 

Jag avslutar med en händelse för 100 år sedan: Min farfar ville kola till Överums bruk. 
Han hade varit torpare under Snötomta men fått köpa sitt hemman. Men var skulle han 
hugga kolved? Säljaren hade förbehållit sig all skog över sex tum så han högg upp så kallade 
”lågor” som blivit liggande sedan man odlat upp åkrar, och reste en mila.  

”Dä va bare dä att dä vart så mycke gaser så mila ho slo i ett. Farfar, som hadde blitt å mä 
e hann i tröskverket, höll på å göre å mä sa för å täcke na. Men dä gick bra”. 
 
Donald Öfverberg 
November 2017 


