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Fil. dr Olof Arrhenius har under flera år ägnat sig åt undersökningar och studier av den 
äldre järnhanteringen i Småland och redovisar i denna artikel resultaten av dessa arbeten. 
Författaren visar på den betydelse som järnhanteringen haft för denna landsända och vill 
även mana småländska hembygdsforskare att fortsätta det av P. G. Vejde en gång på
började arbetet med monografier över de olika järnbruken.
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Sjö- och myr- 
malmsförekomster

Förutsättning för järnframställning i äldre tid med dess dåliga kom

munikationer var att malm, bränsle och arbetskraft fanns inom ej 
alltför stort avstånd från varandra.

Skogen har ju alltid övervägt i det småländska landskapet. I 
Kalmar län finns i dag ca 4 gånger så mycket skog som åker, för 
Jönköpings län är siffran 5 och Kronobergs län kommer upp till 7. 
Först när man kommer så långt norrut som till Dalarna och Värm
land överträffas dessa siffror. I äldre tid var självfallet relationen 
för Smålands del ännu högre. Bebyggelse har funnits sedan stenål
dern.

Men finnes malm inom området? Taberg var ju sedan gammalt 
känt och bildade från 1600-talet egen bergslag med malmbrytning 
och hyttor. Daniel Tilas besökte berget 1757 och publicerade 
i Vetenskapsakademiens Handlingar 1760 en beskrivning av 
berget och en karta över dess gruvor, hyttor och hamrar.

I området mellan Västervik och Valdemars vik har funnits ett 
stort antal nu nedlagda gruvor. I mellersta Småland har framför 
allt Inglamåla i Fröderyds socken brutits men dessutom en mängd 
smärre fyndigheter.

Inom landskapet förekommer järngnejs i stor utsträckning. Denna 
innehåller magnetit. Av is och vittring finfördelat material kan anri
kas genom vattnets rörelse och ren järnsand kan då uppkomma. Så
dana järnfyndigheter finns från Skåne till höga norden.

Men vad som framför allt karakteriserar Småland är dess sjö- och 
myrmalm, (limonitmalm). Thunmark har meddelat namnen på en 
stor mängd järnbärande sjöar och myrar. Sveriges Geologiska Under
sökning har en stor samling prov på limonitmalmer. Malmen håller i 
stort sett 30—50 °/o järn. I allt har 627 sjöar och 293 myrar angivits 
som järnbärande i sen tid. Går man tillbaka till mutsedlar från 1800- 
talets början, finner man i stort sett samma ortsangivelser. En av 
författaren utförd undersökning har givit vid handen, att ytterligare 
32 sjölokaler och 22 myrar har uppmärksammats. Då det emellertid 
ej gått att konstatera, om dessa utnyttjats för malmhämtning eller 
ens innehållit malm har de ej medtagits i det material som här redo
visas.

På tvenne kartor, en för sjömalm och en för myrmalm, har för
fattaren lagt in de av honom kända fyndigheterna inom de socknar68
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Sättugnshällar från Småland. — De bruk som smälte sjö- och myrmalm an
vände i stor utsträckning järnet till gjutgods. Det fosforrika sjömalmsjärnet 
flöt nämligen väl ut i formen och gav skarpa avgjutningar. Alan göt pannor, 
grytor, blomkrukor o.d. samt de välbekanta sättugnshällarna som fick stor 
avsättning, framför allt i Skåne och Danmark. Ofta har dessa plattor 
bibliska motiv såsom Saul och David, Salomo dömande o.s.v. Liksom på 
dalmålningarna är Karl XIV Johan ett omtyckt motiv.





Upptagning av sjömalm. — Malmeyi upptages vintertid från isen, på somma
ren från flottar. Naumann återger en redogörelse för arbetet, lämnad år 1865 
av förvaltaren vid Åminne, ]. F. M almström: ”Al alm fiskarens fulla skrud 
utgöres av axelputa varå dragstången vilar som efter upphuggning av hål i 
isen med dragrakan hopdrager den å sjöbottnen varande malmen mitt under 
hålet. När all den malm är hopdragen som finnes å den yta han med rakan 
översträcker, nedsättes sällingen varefter kastrakan tages och med densamma 
ikastas malmen i sällingen som efter den blivit full upptages och dess innehåll 
utstjälpes på isen om vintern och å flotten om sommaren, och sa fortsättes tills 
det hopdragna uppkommit. Dragrakan återtages och bottenytan övergås ånyo
minst en gång, och så fortfares, som ovan är nämnt.-----------Härefter tages
redslet varmed det upptagna redslas och tvättas.” — Efter modell i Tekniska 
Museet.



på olika kärnor. Pärlmalmen (a) bildas på sandkorn. Penningmalmen (b) kan 
vara en fortsatt utbildning av pärlmalmen, om denna ligger på sjöbottnens 
yta och har tillfälle att utbreda sig. Den bildas också på små barkbitar o.d. 
Kantmalmen (c) bildas på barkstycken. Skraggmalmen består av oregelbundna 
klumpar eller stora kakor. Den är sannolikt en åldrande malm, delvis stadd 
i omvandling. Oftast är den manganrik. Myrmalmen (d) uppträder ofta som 
amorfa massor. — Av sjömalm finns enl. Naumann i sjön Vidöstern 389 tusen 
ton, i Unnen 200 och i Bolmen 409 tusen ton.



p



”Sälling”, nedsänktes bredvid malmhögen pa sjöbottnen, 
varvid malmen genomarbetades för att bli fri frän slam. 
Med en ”kastraka” (lättare och mindre skovel än ”stor- 
rakan”) rakades malmen över i sällingen och togs upp 
till ytan.

”Stor-raka”, med vilken malmen drogs ihop i en hög på 
sjöbottnen.
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Karta över förekomsterna av sjömalm. För varje socken i Småland anges antalet 
sjömalmsfyndigheter. Varje prick är en sjö. 77
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Karta över myrmalmsfyndigheter i Småland. För varje socken anges antalet 
fyndigheter med antalet prickar.
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för vilka de uppgivits. Man får på så vis en överskådlig bild av 
malmförekomsternas fördelning. Av intresse är att lära känna fre
kvensen av sjö- och myrmalm inom de tre länen.

Frekvensen av sjö- och myrmalm inom Kronobergs, Jönköpings och Kalmar 
län samt myrmalmens andel av totala antalet fyndigheter

Län Antal fyndigheter av 

sjömalm myrmalm
Myrmalmens andel 
i % av samtliga 

fyndigheter

Kronobergs 248 178 42
Jönköpings 229 100 30
Kalmar 151 15 9

Kronobergs län är således både relativt och absolut sett det land
skap som är rikast på myrmalmsförekomster. De stora förekoms
terna finner man i Alsteråns och dess biflödens övre lopp. Sjömal
men åter är ungefär lika fördelad på Kronobergs och Jönköpings 
län. Kalmar län har betydligt färre förekomster beroende på att 
sjöar saknas i stora delar av Mörehäraderna.

Utfällningar av limonitmalm beror helt och hållet på naturförhål
landena. Vid tiden för den stora klimatförsämringen, sålunda för ca 
2 500 år sedan, började granen utbreda sig över Sverige. Klimatet 
blev mer fuktigt. Urlakningen av kalk och andra näringsämnen 
ökade starkt. Granens humus som är starkt sur påskyndar markens 
urlakning och orsakar en höjd koncentration av mangan och järn 
i markvätskan. De utlösta organiska ämnena bildar med järn kom
plexa föreningar. På olika djup i vattnen, beroende på ljusförhållan
dena, sätter växternas assimilation in. Syrgas bildas och oxiderar 
”in statu nascendi” komplexbildarna. Samtidigt blir under dagtid 
vattnet närmast de gröna växterna alkaliskt på grund av dessas 
upptagande av kolsyra ur vattnet, vilket också bidrar till järnets ut- 
fällning. Den fina suspension som bildas av järnhydrat faller mot 
bottnen förande med sig praktiskt taget all fosforsyra ur vattnet. 
På bottnen ackumuleras fällningen på växtdelar, stenar och snäck
skal och bildar malm av olika utseende, krut-, pärl- och penning
malm. Vid en av författaren tidigare gjord undersökning har det 
visat sig, att en skillnad mellan de olika malmtyperna föreligger 
även vad beträffar fosfor- och manganhalten. 79
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Järnhanteringens
lokalisering

Genomsnittsvärde av fosfor
som 100)

och manganhalt (relativ halt med Fe räknat

Mn °/o P °/o
Skraggmalm 50 0,7
Penningmalm 17 0,6
Pärlmalm 4 1,1
Krutmalm 1,3 1,5

Myrmalmen, som utfälls i grunt och vegetationsrikt vatten, inne
håller ej så mycket fosforsyra som sjömalmen. Den manganrika 
skraggmalmen uppstår antagligen ur de finare malmfraktionerna.

I sin bok ”Om järnet” angav Emanuel Swedenborg efter malm- 
upptagarnas utsago, att sjömalmen på kort tid, kanske 50 år, skulle 
regenereras: ”och är denna skatt evig och outtömlig”. 100 år senare 
talas ett annat språk. Malmen har då ”tagit slut”. Bägge uppfatt
ningarna är kanske riktiga. I de små sjöarna syns limonitbildningen 
gå långsammare än i de stora.

För somliga bruk blev läget prekärt, man måste söka sig längre bort 
från bruket för att finna malm. Man närmade sig snart den ekono
miska gränsen för malmkostnaden. Andra sökte hjälpa sig fram med 
bergmalm, som ju oftast är betydligt rikare på järn än vad limonit- 
malmen är. Vissa bruk tog sin malm ända från Norberg, från Öre
bro län och från Utö. En del sökte lokala järngruvor. Ofta var det 
från Taberg men även från Inglamåla och andra lokala gruvor som 
malm hämtades.

Mycket tyder på att det järn som i Småland under förhistorisk 
tid använts till knivar, verktyg och vapen, producerats inom provin
sen. I vissa delar av Kalmar och Kronobergs län väster om Kalmar 
finner man stora mängder av slagghögar, innehållande slagg, lera och 
ugnsrester. På en karta har dessa utmärkts med en större cirkel, när 
det gäller en slagghög, med en punkt, då det gäller mindre mängder 
eller när högen blivit utplånad, t. ex. för att lämna vägmaterial. 
Man har antagit att detta är resterna av en stor järnindustri, kanske 
från tiden före år 1000 e. Kr.

Jämför man denna karta med den över malmförekomsterna fin
ner man få överensstämmelser. I Kalmars nära uppland saknas järn
malm nästan totalt. Detta kan betyda att malmfyndigheterna varit 
så små, att de tidigt blivit utbrutna, eller också att malm transpor
terats ned till de i Kalmar län belägna socknarna. I Kalmar län finns80
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Karta över slagghögar (cirklar) och övriga slaggförekomster (trianglar) 81
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slagghögar mellan Torsås i söder och Högsby i norr och särskilt 
frekvent i Bäckebo och Kråksmåla. I Kronobergs län finner man 
dem i huvudsak inom Alsteråns vattenområde, där man också har den 
största förekomsten av myrmalm. Längs detta vattendrag kan också 
nedtransporten ha skett. När man frågat efter malm inom Ljung- 
byholms-, Hagby- och Halltorpsåarnas vattenområden har svaret 
blivit negativt. Förutsättningarna inom Alsteråns område syns ha 
varit gynnsamma för malmbildning.

Områden med mycken slagg och slagghögar 
Rika områden

Algutsboda Kråksmåla
Bäckebo
Kristvalla

Markaryd

Ganska rika områden

Ekeberga Hinneryd
Fliseryd Södra Vi
Gullabo Älghult

Mindre rika områden

Almundsryd Hälleberga Rumskulla
Annerstad Högsby Tingsås
Båraryd Järeda Torpa
Djursdala Karlslunda 1 orsas
Fagerhult Lessebo Traryd
Fröderyd Ljuder Urshult
Furuby Långemåla Vissefjärda
Fågelfors Madesjö Vittaryd
Göteryd Mortorp Äby
Hagshult Mönsterås Ålem
Hallaryd Mörlunda Åva
Herråkra Odensvi Älmeboda

Av denna uppställning ses, att det stora området med hög slagg
mängd som förut nämnts är området väster och nordväst om Kal
mar. Markaryd och Emåns dalgång uppvisar medelmåttiga anhop
ningar av slagg. Slutligen har ett område i Norra Kalmar län me
delhöga mängder.

ödéen har på språkliga grunder slutit sig till att trakterna innan
för Kalmar mot Kronobergsgränsen befolkats först på 1200-talet. 
Något som möjligen talar för hans antagande är att man i Gräsdal 
i en slagghög funnit tegelstenar, vilka antagits ha suttit i en ugn.82
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Något försök till åldersbestämning har icke gjorts, vare sig pollen
analytisk eller med Cu.

Det verkar som om denna järntillverkning hade varit omfattande. 
Enbart i Bäckebo känner man slagghögar om tillsammans 4 000 m:!. 
Vad betyder denna stora mängd? Man får göra ett kanske fam
lande försök att översätta detta i järn. Rasjö masugn hölls i gång ca 
100, enligt andra uppgifter 170 år. Den har lämnat en slagghög på 
ungefär 100 000 m3, dvs. 1 000 eller 600 m3 per år. Den årliga medel
produktionen för småländska ugnar under tiden 1725—1825 ligger 
vid 80 ton järn per år enligt Heckscher. Rasjö hörde ej till de större 
masugnarna utan troligen till de medelstora. Dessutom använde den 
delvis bergmalm, vilket skulle minskat slaggmängden gentemot de 
ugnar som använde uteslutande limonitmalm. Om man som ett 
första försök godtar en dylik beräkning, skulle Bäckebo under ”in
dustriperioden5 ’ ha åstadkommit 320 å 500 ton järn. Arvid Trolle 
ägde i Älghult tre smedjor, för vilka han uppbar skatt i järn. I övriga 
socknar, alla rika på slagghögar, hade han mängder av gårdar men 
fick ingen järnskatt från dem. Detta gör det väl troligt att järnfram
ställningen i dessa socknar hade upphört vid medeltidens slut. Man 
kan då antaga, att järntillverkningen där bedrivits i 100—200 år. 
Antar man det första alternativet, skulle 3,2—5 ton ha varit det 
ungefärliga värdet på årstillverkningen. I det senare fallet skulle 
värdet ligga vid 1,6—2,5 ton (= 10 å 15 skeppund) per år, således 
en mycket ringa årsproduktion. Även om man anser, att beräkningen 
är synnerligen approximativ, kommer man till att produktionen 
varit mycket liten.

Det har nämnts mycket om det s. k. kalmarjärnet. Tyvärr förelig
ger viktsuppgifter om detta först från mitten av 1500-talet. Forssell 
anför för åren 1547, 1550 och 1551 en utförsel från Kalmar om ge
nomsnittligt 1 600 kg per år. Söderköping utförde 1554 och 1559 
42 000 kg.

I våra järnproducerande områden erlades avraden oftast i järn. 
I Småland känner vi endast denna artikel från de ovan nämnda tre 
smedjorna i Älghult samt från några socknar i Norra Kalmar län. 
Man har därför alla skäl att antaga, att järnproduktionen i det 
medeltida Småland mest hade karaktär av hemindustri.

Även i övriga delar av landet var produktionen ganska obetydlig. 
Heckscher anger att järnexporten för hela landet

Produktionens
storlek

83
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1560 uppgick till 4 080 ton 
1594 „ „ 5 850 „
1604 „ „ 6 580 „

Till jämförelse må 1965 års siffror nämnas: produktion av tackjärn 
2 279 000 ton och export av 630 000 ton.

De olika landskapens andel i °/o av det årliga smidet (enligt Heckscher)
1695 1747

Dalarna Inom bergslag 7.5 6.3
Utom >> 1.1

Västmanland Inom 12.4 10.6
Utom >> 3.9 3.7

Närke Inom 13.1 10.8
Utom >> 4.2 3.3

Värmland Inom 6.1 4.7
Utom 15.8 19.6

Uppland Inom >> 14.1 11.9
Gästrikland Inom >> 6.2 6.5
Södermanland Utom >> 4.3 3.8
Östergötland Inom >> 2.9 4.1
Västergötland Utom 0.7 1.3
Småland Utom >> 1.8 4.1
Hälsingland Utom >> 2.5 2.9
övriga Norrland Utom 1.7 2.6
Gotland Utom >> 0.3
Finland Utom >5 2.5 2.7

Total produktion i ton 39 000 49 000

Vi ser av denna tabell att Småland 1695 framställde 700 ton och 
50 år senare 2 000 ton. Man ser också att ökningen i landet under 
dessa år ”inom bergslag” var 2 600 ton men ”utom bergslag” 7 400 
ton.

Järnet och 
skogen

84

För att leda bergshanteringen i ”rätt” riktning bildade Gustaf II 
Adolf ett bergsamt 1630. Detta ombildades 1637 till ett generalbergs- 
amt som 1649 ingick i Bergskollegium.

En av de största uppgifterna för detta ämbetsverk blev att arbeta 
med problemet skogsförstöringen. Allmänt förklarades att skogen 
runt hyttorna helt utöddes och för att skaffa kol och bränsle fick
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dessa söka sig längre och längre bort. Wieslander har gett en mycket 
intressant bild av dessa förhållanden. Brytningen i gemen förbered
des genom s. k. tillmakning. Man upphettade sålunda berget med 
stora eldar. Vid avkylningen (särskilt om denna åvägabragtes genom 
vattenbegjutning) sprack berget och med spett och slägga kunde 
malmen lösgöras. Efter detta skedde (för att bli av med svavel och 
fukt i malmen) en röstning i öppen eld. Malmen bokades och upp
sattes sedan på masugnen. I allt beräknar Wieslander att 88 fastme
ter ved åtgick för att framställa 1 ton järn. För beredning av 1600- 
talets svenska järn beräknas 4—5 miljoner fastmeter ha åtgått. Vår 
nuvarande tillväxt (enligt taxeringen 1953—57) är 68 milj. kubik
meter. Dåtidens produktion låg betydligt lägre men skulle, om den 
legat inom räckhåll för bruken, väl räckt till. Men räknar man med 
den egentliga Bergslagen (Västmanland, Närke och Uppland) med 
en skogsareal av 1,2 milj. hektar och en tillväxt av 3,5 mVhektar, 
kommer man till en produktion av 4—5 miljoner fastmeter per år. 
Med andra ord skulle inom den egentliga Bergslagen hela tillväxten 
ha behövts för järnframställningen. Härtill kommer husbehovsskog 
och skog för alla konstbyggnader.

Det vill alltså synas som om klagomålen hade fog för sig. Myn
digheterna, dvs. i detta fall Bergskollegium, tog som sin uppgift att 
genom administrativa åtgärder minska vedåtgången i den egentliga 
Bergslagen. Detta skedde genom att tillse, att hamrar och manufak
turer fick etablera sig på annat håll och genom att nyanläggning av 
hyttor endast fick ske ”utom bergslag”. Av Heckschers tabell ser 
man att denna politik lyckats.

För en dylik utveckling ägnade sig Småland synnerligen väl. Malm 
och skog i riklig mängd och en idog befolkning i behov av extra 
inkomster fanns där. Större och mindre vattendrag kunde lämna 
den nödiga kraften. Järnproduktionen i Småland steg också kraf
tigt: från 1695 till 1747 med 185 °/o.

Efterfrågan från kontinenten och från England på järn steg 
kraftigt på grund av den starka industrialiseringen inom dessa om
råden. En mängd masugnar växte upp i Småland. I tabellen nedan 
är de av författaren kända förtecknade och tidpunkterna för deras 
anläggning, och i den mån det är möjligt, för deras nedläggning, an
givna. Man ser att 12 masugnar upprättades under 1600-talet, 21 
tillkom under 1700-talet och 8 under 1800-talet, 6 sammanslås un
der tiderna med andra bruk, för 3 känner vi ej tiden för byggandet. 85



Smålands malmtrakt och järnframställning

Smålands hyttor

86

Det är ett ansenligt antal bruk som byggdes. Men produktionen 
var liten, under 1600- och 1700-talen ca 70 ton per år och bruk.

Masugnar i Småland Anläggningsår
Ankarsrum 
Braås (t. Böksholm) 
Bruzaholm 
Böksholm 
Delary (Ryd)
Diö
Eckersholm
Eds bruk
Falsterbo
Forsaström
Fågelfors (Hornsö)
Gyllenfors (t. Nissafors)
Götafors
FFagelsrum
Flolmeshult
Hornsö (Fågelfors)
Huseby
Häryd
Hörle
Klavreström
Fessebo
Findefors
Lomsjö
Marieholm
Mobro
Nissafors
Ohs
Orrefors
Pauliström
Rasjö (t. Nissafors)
Sporrbacka (Toverum)
Stenfors
Stensryd
Storebro
Sävsjöström
Södra Renstorp
Taberg, se kartan
Tegnaby
Torp
Tovehult
Toverum (Sporrbacka)

1650-talet
1745
1721 (1660)
1760-talet
1730
1734

1864
1864
1723
1744

1692
1748
1700-talet
1744
1642

1649
1736—1888
1650 
1728 
1810
1839—93
1840
1640-talet
1637 (1666)—1889
1726—1898
1726—1870-talet
1725—1825
1735 
1679 
1728

1730
1673

1640-talet 
1860-talet 
1768
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Unnaryd 1834
Ålshult 1631
Åminne 1826—1934
Åryd 1642
örmo 1740
överum 1767

För bygden har dessa bruk betytt mycket. Södermanland produ
cerade vid 1600-talets slut ca 2 000 ton stångjärn. För bara ved
huggning, kolning och körning åtgick 250 000 dagsverken samt 
25 000 hästdagar. För Smålands del skulle detta sålunda betyda 
ungefär 80 000 dagsverken och 8 000 hästdagar. Härtill kom upp
tagningen av malm, som sannolikt betydde ytterligare 6 000—8 000 
dagsverken.

I landskapet anlades samtidigt ett 40-tal manufakturverk såsom 
gjuterier, tråddragerier etc. Särskilt för gjutning ägnade sig det 
fosforrika Smålandsjärnet, och tillverkningen av sättugnshällar, gry
tor och annat gjutgods tog en stor omfattning. Dessa varor salu
fördes i stor utsträckning i Skåne och Danmark. När Riddarholms- 
kyrkans järndetaljer skulle gjutas vid Åkers styckebruk inköpte bru
ket från Åminne en stor mängd tackjärn för att på detta vis få en 
järnblandning som väl flöt ut vid gjutning.

Vid mitten av 1700-talet hade man i England börjat pröva me
toden att med stenkol utvinna ett svavelfritt järn. Sveriges monopol
ställning bröts, men efterfrågan på järn fortsatte att stiga.

Tackjärnstillverkningen steg mer och mer inom landet:

1834—38 1839—43 1844—48 1850
11 900 t/år 14 000 t/år 14 200 t/år 16 200 t/år

Smålands årliga produktion av sjömalmsjärn nådde sin kulmen 
under perioden 1861—70. Den har sedan dess stadigt sjunkit med 
undantag för en uppgång under första världskriget.

1861—70 1871—80 1881—90 1891—1900
11 500 t/år 8 000 t/år 2 700 t/år 1 400 t/år

1900—10 1901—14 1915—20
1 100 t/år 2 500 t/år 4 300 t/år

88
Efter krigsåren nedlades verksamheten helt. Själva malmupptag

ningen var för dyrbar. Naumann lämnar en kortfattad beskrivning
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av den manuella malmupptagningen. Ingenjör Melander vid Åminne 
konstruerade ett mudderverk (s. 163—67 i Naumann). Men trots 
detta blev malmen för dyr.

Men även masugnsarbetet blev för kostsamt. Enheterna var för 
små. Redan på 1550-talet hade masugnarna i Bergslagen 6 gånger 
så stor dygnstillverkning som Smålandsugnarna. I och med dynami
tens införande på 1860-talet nedgick kostnaderna för utvinning av 
bergmalm.

Kanske kan det i framtiden bli möjligt att åter ekonomiskt utvinna 
sjömalm. Den amerikanske forskaren Mero beskriver i sin bok ”The 
resources of the sea” hur man billigt kan ta upp malm från sjöbott
nen. Skraggmalmerna, som alltid lämnades kvar av de gamla malm- 
upptagarna, innehåller stora mängder mangan, så stora, att det är 
frågan om det ej skulle vara ekonomiskt möjligt att utvinna detta 
ämne ur malmen.

Norra Smålands sjömalmer är många gånger rika på spårelement 
såsom nickel och molybden och kunde därför kanske användas för 
legerat stål. Forskning borde sättas in på detta område.
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