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KOLETS, TJÄRANS OCH BECKETS VÄG TILL ÄLGÅ BRUK 

Vid nästan varje liten älv, som har sitt utlopp i Glavsfjorden, låg under 1600-och 1700-talet 

ett järnbruk av något slag. Under Karl XI:s regeringstid anlades ca 35 järnbruk i Värmland. 

Vid den tiden anlades också Älgå Bruk på Åsebols ägor några hundratals meter uppströms 

Älgåns utlopp i Glavsfjorden. Bruksrörelsen kom dock inte i gång förrän strax före 

sekelskiftet 1700. 

Den som startade järnbruksverksamheten i Älgå var en herre vid namn Insulander. Han 

följdes senare av Henrik Kolthoff. Han var rådman i Karlstad och av tysk härkomst. Den 

Kolthoffska släkten kom invandrande till Sverige omkring 1650. 

Den första stångjärnssmedjan i Älgån anlades vid det översta fallet och hade sin verksamhet 

där ungefär hundra år, då smedjan eldhärjades och brann ner till grunden. Någon ny smedja 

byggdes inte upp på den gamla platsen utan en ny smedja påbörjades året efter branden och 

placerades vid ett av de nedersta fallen, där den är belägen i dag. Brukets storhetstid var under 

första hälften av 1700-talet och sysselsatte då 15-20 smeder och ytterligare ett antal hjälpredor 

till smederna och övrig personal, som behövs på ett bruk och en herrgård. Från slutet av 1750-

talet skedde en markant nedgång i spiktillverkningen, vilket fick till följd att antalet smeder 

och övrig personal reducerades till mer än hälften. 

Under 1800-talet inträdde en moderniseringsprocess inom smidesförfarandet, vilket 

resulterade i att lönsamheten blev svag och konkurrensen hård. Följden blev dödsstöten för 

Älgå Bruks smidesverksamhet och näst sista spiken i brukets kista. Brukets stångjärnsmide 

upphörde 1869 och spiktillverkningen tio år senare. Älgå Bruk ägde förutom smedjan 

herrgården, hamnmagasinet, en kvarn och ett ramsågverk. 

Kvarnen var sannolikt den äldsta av brukets producerande enheter. Enligt Jösse Härads 

dombok var kvarnen i gång redan under 1690-talet. Den ersattes 1789 med en ny och mera 

effektfull kvarn. Kvarnen kallades för Usebodafors. Namnet emanerar säkerligen från det 

gamla substantivet ”os”, vilket betyder åmynning. Namnet talar om att det finns en 

bebyggelse vid åmynningen. Ändelsen ”boda” är egentligen det samma som ordet ”bol”. Idag 

kallas hela om rådet för Åsebol, vilket är detsamma som det gamla Useboda.Till detta, och 

kanske det viktigaste för smidesverksamheten, var ett skogsområde på ca 1000 ha, som 

sträckte sig från Åsebol i öster till sjön Gränsjön i väster. Det var i detta område, som kolet 

producerades för att förse smedjorna nere i Åsebol med de stora kvantiteter, som åtgick för att 

hålla smidesverksamheten igång på en högnivå.  

Det som jag berättat är egentligen inledningen till min berättelse jag kallat för ”Kolets, tjärans 

och beckets väg till Älgå Bruk”. I alla tider har ortsnamn förvanskats på ett eller annat sätt. 

Jag tänker nu redovisa ett exempel på en sådan namnförändring. 

En av de högre höjderna i Älgåskogen kallas idag för Konungshöjden. Sannolikt är namnet en 

förvanskning av ordet Kå-Jonshöjden, alternativt Kol-Jonshöjden. Kanske båda namnen har 

sin riktighet. Ursprunget till namnen är att en man vid namn Jon Persson hade sin arbetsplats i 

området under en längre tid, kanske under en tjugoårsperiod. Han var kolare, tjärbrännare och 

beckkokare. 
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Anledningen till att jag intresserat  mig för detta namn är en händelse ca fyrtio år tillbaka i 

tiden. Det blir en relativt lång berättelse, men jag tror att den kan vara intressant för många i 

vår tid. 

I mitten av 1980-talet besökte jag min gamla lärare, folkskolläraren folk- och 

hembygdsforskaren, författaren och hedersdoktorn Arvid Ernvik i hans hem i Kristinehamn. 

Han hade bjudit dit mig för han ville få lite aktuella informationer från Älgå Finnskog med 

omnejd, där han tjänstgjorde som lärare i ca tjugu år, innan han fick sin gymnasielärartjänst i 

Storfors. Han hade sparat ihop många frågor, som han önskade få svar på av mig. Det var 

naturligtvis bara frågor om bygden och människorna, som bodde och verkade där han var 

intresserad av vid det här tillfället. En del frågor hade jag inte några svårigheter att svara på, 

men en del var av den karaktären att jag inte kunde ge något bra svar. Han hade många frågor 

som handlade om gamla namn i bygden och vad de betydde och vilket ursprung de kunnat 

tänkas ha haft. Ett namn som jag kommer ihåg att han ville ha mina synpunkter på var namnet 

Konungshöjden.  

Han frågade : ”Tror du, liksom många andra på Finnskogen, att det har med en kung eller 

konung att göra”? Jag vet att jag svarade att det tror jag inte, utan det har säkert en annan och 

mera troligt ursprung. ”Ja, sade han utan att blinka, det har det. Nu ska jag tala om för dig 

hur det ligger till, och nu ska du lägga detta på minnet. Namnet på höjden skall vara Kå-

Jonshöjden eller möjligen Kol-Jonshöjden. Denne Jon höll på med kolning, tjärbränning och 

han kokade också beck. I beckkokningen ingick grankåda som en ingrediens. Det var väl 

kanske därför han kallades för Kå-Jon.”. Detta var vad Ernvik berättade för mig och jag tror 

inte att det blev mera sagt om Kå-Jonshöjden vid detta tillfälle. Nu efter ca 35-40 år har jag 

aktualiserat det vi pratade om vid detta tillfälle i Kristinehamn. Bättre kanske sent än aldrig. 

Eftersom Ernvik troligen inte visste något om Kå-Jons bakomliggande historia, tänkte jag att 

jag nu skulle försöka att klargöra detta Jag förstod att det sannolikt skulle bli en ganska svår 

uppgift. Det finns inte direkt några säkra fasta punkter och källor att gå utifrån. Det enda säkra 

var att han hette Jon. Sedan fick det bli gissningar. Vad jag någorlunda säkert visste, var att 

kolningen troligen försiggick i området ungefär kring sekelskiftet 17-1800-talet. Nästa steg 

blev att försöka finna en person som hette Jon, och som kunde ha varit i verksamhet ungefär 

vid denna tidpunkt, och som var i 25-40 årsåldern. Alltså en gissning. Jag gick också utifrån 

att han var från någon ort i Älgå. Jag hade tur. Det visade sig att det inte var så många, som 

hette Jon vid aktuell födelseperiod. Bara några stycken. Jag fastnade för en Jon Persson f 1719 

från Strand, som hade sina anor från den arbetande befolkningen. En gissning igen. Han stod 

som dräng i husförhörslängden, vilket styrkte mig att jag kanske kommit rätt. Nästa gissning 

och fundering var - skulle en person, som Jon skulle kunna tänka sig försöka få ett mera 

stadigvarande arbete. Återigen en gissning. Älgå Bruk hade en spiksmedja, som behövde kol i 

massor året om. Kanske sökte han sig dit för att få kolningsarbete och kanske någon form av 

bostad. 

Mitt antagande eller gissning var ett bra schackdrag. I mitt letande i socknens 

husförhörslängder för tiden 1747 -61 fann jag honom först, som dräng hos bonden Mattes 

Simonsson på Tomten i Gränsiötorpet. Efter ytterligare letande längre fram i perioden fann 

jag honom bland arbetsfolket på Älgå Bruk, nu med en hustru, änkan pigan Sigrid Ersdotter 

från Gränsiön. Giftermålet skedde den 30 december 1749 och bruden fick 9 lod silver i 

morgongåva. 
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Hur länge paret var bosatt på Bruket har jag inte kunnat utröna. I husförhörslängden från den 

tiden kan utläsas att paret då hade tre barn Kerstin f 1740, Per f 1750 och Nils f 1753. För att 

använda prästspråket har åtminstone det första barnet ”avlats i synd”, eftersom paret enligt 

vigdeboken ingått äktenskap i december 1749. Sigrid hade sannolikt det första barnet från ett 

tidigare gifte. Vad jag ytterligare kunnat få information om ur husförhörslängden, är att paret 

var bosatt på torpet Älgå Skogen (Otterstorp) under senare delen av den period, som jag 

tidigare nämnt, alltså 1747-61. På Otterstorp bodde vid den här tiden också Kersti 

Bengtsdotter f ca 1680 och änka efter Nils Andersson-Otter (Utriainen), vilken sannolikt var 

den som först odlade upp torpet. 

 Vid den här tiden hade Bruket stort behov av träkol till sin spiksmedja och hade då anställt 

denne Jon, som kolare och placerade honom på det torp, som låg på Brukets utskog dvs 

Otterstorp. Kolningsområdet var beläget på brukets skogsarealer söder om Södra Örsjön, dvs 

det som senare fick namnet Kå-Jonshöjden, vilket bedömts, som ett mycket lämpligt objekt ur 

flera synpunkter. 

Avståndet från Otterstorpet till kolningsområdet var ca två km, en sträcka som Jon fick vandra 

morgon och kväll, åtminstone under avverkningsperioden, som var året innan kolningsarbetet 

skulle sättas igång. Han gick troligen i början den stig, som sedermera skulle bli den sk 

Kyrkvägen från torpen Otterstorp och Björneruds Sand till Älgå kyrka. 

Under kolningssäsongen var Jon tvungen att övernatta i någon koja av något slag för att följa 

upp och övervaka milornas (milans) kolningsutveckling. En mila på ca 100 -150 m³t kolades 

färdigt på ca två-tre veckor om veden var torr och vädret tjänligt. Eftersom Jon kallades för 

Kå-Jon är det mycket sannolikt att han även ägnade en del av sin tid att samla ihop tjärved 

(töre i form töreskater (peridermium pini) eller törestuppar) för att bränna tjära och även vara 

en viktig ingrediens till framställning av beck. Förmodligen samlade han även grankåda, som 

lär ha varit en ytterligare ingrediens i becktillverkningen. Vi vet att Bruket hade stort behov 

av tjära för konservering (impregnering) av virke till hus, båtar och redskap av olika slag. 

Om vi går ut ifrån att Jon började med kolningen omkring 1750 och att den pågick till i stort 

sett hans död i början 1770-talet blir det ungefär tjugu år som verksamheten  pågick i  Kå-

Jonshöjden. Från kart-och markinventeringar vet vi att det i området finns ca 25-30 kolbottnar 

och två lämningar efter troligen övernattningskojor, som Jon använt under kolnings-

perioderna. Hur stor produktionen av kol årligen varit är svårt att ha en säker uppfattning om. 

Kanske har Jon kunnat avverka virke årligen för två milor. Hur stora milorna varit är svårt 

göra en riktig bedömning om. Enligt gjorda uppmätningar av kolbottnarnas storlek torde dessa 

haft en diameter av mellan sju och åtta meter. Med utgångspunkt från dessa mått skulle 

bottenarean av milan vid en bottendiam. av 8 m bli cirka 50 m². Om den inresta veden haft en 

längd på ca 5 alnar (3 m) och milans medelradie vid halva höjden varit ca 3.5 m blir vol ca 

100-110 m³t. Jag tror dock att milorna vid den tiden ofta var ca 100 m³t. En sådan mila skulle 

kunna ge ca 80 m³ stjälpt mått. Förvandlat till hl bli det ca 700-800 hl. Varje hl har en vikt av 

ca 15 kg.  

För att återgå till Kå-Jons bedömda produktion på Älgåskogen tror jag att Jon presterade två 

milor per kolningssäsong, där huggningen av kolveden var det tids drygaste momentet i 

arbetet. Dessutom måste veden avverkas året innan kolningen för att få bästa kolutbyte. Det 

fordras att veden är mycket torr och helst av gran eller tall, vilket ger det bästa kolutbytet. 
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Enligt tidigare utförd kolningsstatistik åtgick ca 8 arbetstimmar för varje producerad m3 kol 

uttryckt i stjälpt mått. Detta skulle betyda att varje mila skulle kräva en arbetsinsats av ca 500 

timmar eller ca 50-60 arbetsdagar. Till detta tillkommer transport från kolplatsen till ett 

kolhus, där kolet förvarades till dess att vidaretransporten till spiksmedjan kunde påbörjas, 

vilket skedde vintertid. I detta fall förvarades sannolikt kolet i ett kolhus beläget vid tjärnen 

Vätele. Avsättningen av Kå-Jons produkter under alla år gick självfallet till 

smidesverksamheten vid Bruket. Som jag tidigare nämnt var han bosatt på torpet Otterstorp, 

som var beläget längst i väster på Älgå Bruks utskog. Följaktligen var han av det skälet 

skyldig att utföra ett visst antal dagsverke per år, som ett slags arrende för sitt boende på 

torpet, vilket han betalade naturligt med att producera kol, tjära och beck till Bruket.   

Efter det att kolningsprocessen var klar på höstkanten, måste kolet från de olika 

kolningsplatserna uppsamlas och transporteras till en ”central” uppsamlingsplats, sannolikt 

nere vid tjärnen Vätele, i några enkla kolhus. Från denna ”centrala” uppsamlingsplats 

forslades kolet vintertid längs den gamla kyrkvägen ner mot ”Finneviken” över Södra Örsjön, 

till Kolangsviken, via Vallstjärnen, Bräcka, Bränngärdet ner till slutstationen Älgå Bruk och 

Spiksmedjan. 

Kolet fraktades i sk kolryssar. Kolryssar var stora, stora korgar, gjorda genom flätning av 

spjälor från kluvna enstammar. En ryss rymde ca 4 m³s, som transporterades på en kälke och 

drogs av en häst. Under gynnsamma väderleksförhållande kunde två till tre ryssar 

transporteras efter en häst. I Kå-Jons fall transporterades kolet sannolikt av hästkörare från 

Älgå Bruk till de olika avlastningsplatserna nere vid Spiksmedjan.  

---------- 

Hur lång tid som kolningen och den övriga verksamheten pågick i området är inte direkt känt. 

Vi vet dock att spiksmedjan i Stommen hade ett stort behov av träkol under hela sin 

verksamhetstid långt in i 1800-talet.  

Det hårda livet hade väl för Jons del blivit allt för krävande, vilket fick till följd att han 

började festa och dricka i allt för hög grad, och som fick till följd att han lämnade det jordiska 

livet i juni 1773, 54 år gammal. Orsaken till hädanfärden skall enligt dödeboken vara, enligt 

prästens anteckningar, att han dog av festande och frosseri.  

Jons hustru Sigrid dog som fattighjon i Ränkesed 1779, 66 år gammal. 

Jag tror dock att vi kan med stor säkerhet konstatera att någon konung eller kung aldrig varit 

och kristnat och namngett en höjd på Älgåskogen. Det är alldeles säkert att här har skett en 

förvanskning av namnet, det som kolaren, tjärbrännaren och beckkokaren Jon Persson från 

Strand givit upphov till, alltså Koljonshöjden.  

Karl Gustaf Lindgren 2018. 

 

  

 

 


