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Bidrag till kunskap
om milkolningens ålder

Inledning och syfte
Kolning har behandlats av forskare från
en rad olika discipliner, till exempel ar-
keologi, historia, kulturgeografi, etnologi
och skogshistoria. I denna artikel kon-
centreras presentationen i allt väsentligt
till den arkeologiska disciplinen, dess ma-
terial samt något om hur kolningsläm-
ningar behandlats antikvariskt.

Inledningsvis ska nämnas något om de
olika sätten att kola. De kan grovt inde-
las i tre tekniker, att kola i grop, kolning
i liggmila och kolning i resmila.

Att kola i grop anses vara äldst. Kol-
ningsgropen var vanligtvis ett par meter
i diameter och med ett djup något stör-
re än diametern. Vid kolningen användes
klyvd ved i längder om 20 till 30 cm. I

gropens botten tändes en brasa och gro-
pens fylldes sedan successivt. När gropen
var fylld täcktes den med torv. Kolningen
tog 1 å 2 dygn i anspråk från tändning
till utrivning.

Tekniken att kola i liggmila anses kro-
nologiskt följa på att kola i grop. Liggmi-
lan anlades på en botten av parallella sla-
nor. Vinkelrät mot dessa byggdes milan
upp som en sluttande trave, som kunde
vara upptill 3 m hög. Milan kunde rym-
ma upptill 150 m\ Traven täcktes med
stybbe och liggmilan tändes vanligtvis i
den lägre delen av milan. Kolningstiden
i liggmilan var, beroende på storlek, 3— 6
veckor.

Att kola i resmila anses vara den yngs-
ta tekniken. Vad gäller resmilor finns
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Figur i. Den traditionella synen på utvecklingen av kolningsteknikerna och dess lämningar. Äldst är
kolningsgropen som anses dyka upp under järnålder. Liggmilan är en mellanform som uppträder under

yngre järnålder och medeltid. Resmilan är en sen 1500 -tals företeelse som införs av valtoner.

upprepats så ofta och mycket, i det nä r-
maste blivit en sanning. Synen framhålls
exempelvis i Björkenstam (1990) dä r han
anger att kolning i grop är den allra älds-
ta metoden som framför allt använts för
kolning av klenare ved, kvistar och gre-
nar. Liggmilor antas ha varit i bruk se-
dan vikingatidens slut och medeltidens
början. Anledningen till denna datering
av liggmilans introduktion beror enligt
Björkenstam på förekomsten av grovt kol
pä jä rnframställningsplatser frå n dessa
tidsperioder (a.a.:29). Grovt kol kan såle-
des enligt Björkenstam bara härröra från
liggmilor. Det är dock fullt möjligt att

även kola grov ved i såväl kolningsgropar
som resmilor. Slutligen fastställer Björ-
kenstam att resmilan inte ” torde ha före-
kommit i vårt land förrän vid 1500-talets
slut och omtalas först i samband med rek-
rytering av utländska kolare, tyskar och
fransoser ” (a.a.:29).

Den kronologiska kedjan, kolnings-

det ett mycket stort antal varianter och
det skulle föra allt för långt att i detta
sammanhang redogöra för samtliga des-
sa typer utan här anges huvudprincipen.
Vid anläggandet av milan restes till att

börja med en stolpe i dess mitt, den s.k.
bordstaken. Runt denna anlades en bot-
ten, en bro eller rost av slanor. Milveden
restes därefter kring bordstaken och när
botten var fylld risades och stybbades
den, dvs. täcktes av först ris och därefter
kolstybb. Kolningstiden för resmilan var
2— 3 veckor beroende på storlek och kol-
ningsvedens grovlek.

Allmä nt anses utvecklingskedjan kol-
ningsgrop — liggmila - resmiia spegla de
vid kolningen anvä nda anläggningar-
nas kronologi, och att anläggningstyper-
na förekommer tidvis parallellt ( jfr t.ex.
Rosander 1979:248, Englund 2004:209).
Denna kronologiska utveckling har fram-
hållits av den tidigare forskningen som
berört kolning och har, eftersom den
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ningen kom att uppmärksammas (Nih-
lén 1932, 1939). Grabes, Ambrosianis och
Sundholms artiklar ska ses mot denna

grop - liggmila - resmila, kan i och för
sig vara riktig utifrå n regionala och lo-
kala perspektiv såsom det exempelvis be-
skrivs av Nordström (1989:9^) rörande
smålä ndska förhållanden. Att däremot
göra det till en generell sanning utan ana-
lys bidrar bara till att fortsätta cemente-
ringen av den, enligt min mening, felak-
tiga bilden.

Syftet med denna artikel är därför tu-
delat. Dels att ge en sammanfattning av
den arkeologiska forskningen till dags
dato kring kolningslämningar, dels att
ge en ny bild av framför allt resmilans
ålder och ursprung. Artikeln vill ifråga-
sätta om det ä r rimligt att anta att res-
milan började användas först i samband
med expansionen inom den svenska jä rn-
hanteringen under 1500-talcts senare del
och att kunskapen införts av invandrad
arbetskraft från framför allt Belgien och
Tyskland.

bakgrund. Deras anslag var inte enbart
arkeologiskt, utan även etnografiskt och
historiskt. De tog utgångspunkt i en rad
olika källmaterial, såsom arkeologiska
undersökningar, etnografiska uppteck-

och skrifthistoriska källor. Am-ningar
brosiani noterar exempelvis likheter mel-
lan Sverige och Norge, innebärande att
den äldsta fasen av kolningen - i grop
- är kopplat till blästbrukct, medan det
i danskt material redan under romersk
järnålder förekommer små resmilor i an-
slutning till jä rnframställningsplatser.

Även företrädare för den skogliga nä-
ringen bidrog under denna tid med vikti-
ga insatser, framför allt insamling av äld-
re uppgifter om hur kol ning i grop hade
skett, en kunskap som då fortfarande var
levande. Kolning i grop förekom exem-
pelvis i Bohuslän ä nda fram till 1890-ta-
let (Lindner 1922).

Man kan notera kolningsgropens ex-
klusiva ställning i forskningen i detta ti-
diga skede. Det var å andra sidan kanske
inte så underligt. Under samma tid ut-
bildades kolare och Jernkontoret publi-
cerade med jämna intervaller nya, revi-
derade upplagor av "Handbok för Kolare ".
Kolare utbildades för övrigt så sent som i
början av 1960-talet vid Gammelkroppa
Skogskola. Av detta följer att det var när-
mast självklart att ligg- och framför allt
resmilan uppfattades som föga intressan-
ta av samtiden, av såväl forskningen som
av antikvariska myndigheter. Ett synsätt

Arkeologisk forskning
Tidiga insatser . . .
Tidiga insatser inom forskningen röran-
de koin ing skedde parallellt med den för-
sta guldåldern för svensk jä rnforskning,
under mellankrigstidens 1920- och 30-
tal, till stor del initierad av Carl Sahlin.
Nä mnas kan exempelvis arbeten av Alf
Grabe ( 1912.), Sune Ambrosiani (1927:3iff )
och Herman Sundholm (1928). Stödd av
Sahlin genomfördeJohn Nihlén sina ban-
brytande studier om framför allt den syd-
svenska järnhanteringen varvid den för
järnframställningen nödvändiga kol-
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strand över sammanblandning-
en mellan fångstgropar, kokgro-
par och kolningsgropar och det
därmed sammanhängande käll-
kritiska tolkningsproblemet i en
sammanfattning av fornminnes-
inventeringen i Värmland (Hy-
enstrand 1972). Kolningsgropar
påträffades och registrerades, un-
der slutet av 1970-talet och bör-
jan av 1980-talet, ofta som ensta-
ka fornlämningar eller i mindre
grupper. Endast enstaka större

förekomster noterades, såsom exempel-
vis i Ljusnans dalgång, väster om Ljus-
dal (Melander 1985).

Förändringen och problematiken att

hantera kolningslämningar antikvariskt
belyses av Ronnie Jensen inför andragångs-
inventeringen i Gästrikland 1981, som ut-
trycker följande vad avser kolningsgropen
och det antikvariska problemet om huru-

Arkeologisk periodindelning
500 f Kr - 1050 e Kr
500 f Kr - 550 e Kr
500 f Kr - Kr f

Kr f - 400 e Kr
400 e Kr - 550 e Kr
550 e Kr - 1050 e Kr
550 e Kr - 750 e Kr
750 e Kr - 1050 e Kr

1050 e Kr - 1520 e Kr
1520 e Kr - nutid

JÄRNÅLDER
Äldre jä rnålder
Förromersk järnålder
Romersk järnålder
Folkvandringstid
Yngre järnålder
Vendeltid
Vikingatid
MEDELTID
HISTORISK TID

som i stor utsträckning gäller även än i
dag.

. . . och senare . . .
Medan den tidiga forskningen till stor

del hade fokuserat på hur man hade ko-
lat, hur gammal traditionen var och dess
utbredning, kom dessa frågeställningar
under 1970- och 1980-talen bland annat

att kompletteras med frågor kring tolk-
ningsproblematik vid arkeologiska fält-
inventeringar samt kolningslämningar-
nas status som fornlämning.

De arkeologer som hade förmånen (av
vilka jag var en) att delta i Riksantik-
varieämbetets fornminnesinventering för
den ekonomiska kartan upplevde en suc-
cessiv förändring under 1980-talet i sy-
nen på skogens lämningar, av vilka kol-
ningslämningar var en grupp, i samband
med den s.k. andragånginventeringen.
Redan vid 1970-talets början, i sam-
band med slutförandet förstagångsinven-

o

teringen, reflekterade dock Ake Hyen-

vida dessa var att anse som fornlämningar
eller inte: Då revideringen påbörja-
des i Gästrikland stod det emellertid ej helt
klart att landskapet innehöll ett stort antal
kolningsgropar. Resurserna för att fullt ut

kunna registrera dessa var därför begrä n-
sade. Kopplingen till jä rnframställnings-
platserna var ej heller helt klarlagd. . . Med
utgå ngspunkt i fig. 4 skulle stort utrymme
kunna ägnas åt källkritiska kommentarer
avseende den redovisade förekomsten av

• • •

kolningsgropar. Dessa gropar har inte sys-
tematiskt eftersökts med samma intensitet
som eller medvetenhet inom hela invente-
ringsområdet, varför det säkert finns luc-
kor. Ett okänt antal besiktigade kolnings-
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ningsplatserna belägna längs en 20 kilo-
meter lång sträcka (Nilsson 1990). Det-
ta område med kolningsgropar har även
behandlats av Ing-Marie Petterson (1994)
som diskuterar områdets järnframstä ll-
ningsplatser och kolningsgropar i rela-
tion till den förhistoriska och medeltida
bebyggelsen och framväxten av den me-
deltida bergslagen. Hon berör även frågor
om hur hanteringen var organiserad och
vilka som framställde jä rnet (a.a.-.iyff).

Den stora mängd kolningsgropar som
successivt kom att registreras under 1980-
talet och inledningen av 1990-talet för-
anledde försök till att strukturera kol-
ningsgroparna morfologiskt (Jacobsson
1992:57(0. Indelningen gjordes utifrån
groparnas yttre form, inre form, bot-
tenplan och gropprofil. Syftet med det-
ta var att ge en förutsättning för att dis-
kutera kolningen i ett vidare perspektiv
utifrån groparnas utseende, det vill säga
om skillnader i groparnas utseende speg-
lar försök att ta fram olika kolsorter, skill-
nader mellan husbehovskolning eller in-
dustriell produktion eller skillnader i ar-
betstradition (a.a.:59). Synsättet stöddes
och utvecklades något av Eva Svensson.
Hon anför bland annat också att skillna-
derna i utseende kan ha kronologiska or-
saker (i994:38ff). Dock stöds inte hennes
resonemang, kring morfologi och krono-
logi, av vare sig material eller redovisade
dateringar.

Svårigheterna med att morfologiskt
strukturera kolningsgroparna belyser ar-
tikelförfattaren i en artikel 1997. Min
tvekan till denna strukturering bottnar i

gropar kan även ha bedömts som tä kt-
gropar eller dylikt och troligen även som
fångstgropar. ...” (Jensen 1985:67!?).

Trots Hyenstrands brasklapp kan man
först nu var bruten. Ävensaga att isen

om fullständigheten i inventeringen var
ojämn kom kolningsgropar under 1980-
talet alltmer att registreras som fornläm-

i samband med fornminnesinven-nmg
teringen och arkeologiska utredningar.
Samtidigt kom allt fler kolningsgropar
att undersökas och dateras. Dateringarna
som erhölls var i huvudsak yngre järnå l-
der eller medeltid och kolningsgroparna
var ofta ensamliggande ( Nilsson 1990).

Anmärkningsvärt var dä rför det om-
råde med kolningsgropar som påträffades
sydöst om Avesta, vid Korskrogen, 1985 i
samband med en ny dragning av riksväg
70 förbi Avesta. Ett 20-tal kolningsgro-
par var koncentrerade till en mindre yta
inom vägområdet. Det kunde också kon-
stateras att antalet kolningsgropar utan-
för vägområdet var betydande, men det
fanns ingen möjlighet vid detta tillfälle
att avgränsa området i sin helhet. Så kun-
de dock ske i samband med fornminnes-
inventeringen för den ekonomiska kartan
1989 då ca 600 kolningsgropar påträffa-
des inom ett relativt välavgränsat områ-
de. Notabelt var också att detta område
med kolningsgropar inte innehöll några
lämningar efter järnframställning. Dessa
påträffades i stället strax söder om om-
rådet med kolningsgropar, längs Lång-
heden ned mot Västerfärnebo och Sal-
bohed i Västmanland. Sammantaget var
kolningslämningarna och järnframställ-
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att groparnas utseende i stället kan spegla
geologiska och topografiska förhållanden,
det vill säga jordart, jordmån, grund- och
markvattenförhållanden. Kolningsgro-
pens utseende kan så lunda i stället spegla
de sluttningsprocesser på mikronivå som
stä ndigt omformar och förändrar vår
miljö. I den må n ett typologiskt /morfo-
logiskt grupperingsförslag kan upprättas

bör det istället bygga på kolningsgropar-
nas utseende efter en arkeologisk under-
sökning ( Nilsson i997:223fF).

Denna uppmärksamhet lör kolnings-
lämningar, såväl antikvariskt som forsk-
ningsmässigt, sammanfaller tidsmässigt
med vad som skulle kunna kallas den and-
ra guldåldern för svensk järnforskning
som inleddes med Inga Sernings epokgö-
rande studier från 1960-talet och fram-
åt av framför allt Dalarnas järnhantering
(Serning 1973). Hennes fokus var frä mst

tekniskt, men hennes undersökningar vi-
sade även på potentialen med att under-
söka jä rnhanteringens kringanläggning-
ar. Hennes synsätt fick flera efterföljare
och utvecklades sedermera. Nämnas kan
de undersökningar som genomfördes i

bland annat Jä mtland och Västergötland
(Magnusson 1986a, Magnusson 1986b,

Magnusson & Millberg 1983). Vid des-
sa undersökningar genomförde man mer
omfattande avtorvningar än tidigare, av

området kring järnframställningsugnen.
Detta bidrog bland annat till kunskapen
om att det i den omedelbara nä rheten av

ugn och slaggvarp ofta fanns en eller fle-
ra kolningsgropar. Denna kunskap kom
sedan att användas omvä nt, vid inven-

teringar indikerade kolningsgropar, som
var något enklare att påträffa än ugnar
och slaggvarp, förekomst av en järnfram-
stä llningsplats. Detta sätt att torva eller
bana av större områden kring en jä rn-
framställningsplats ä r idag närmast re-
gel. Exempel på sådana undersökning-
ar dä r framställningens helhet har givits
tillfälle att undersökas ä r undersökning-
arna vid Axamo sydväst om Jönköping
( Nordman 1994), vid Gavleån väster om
Gävle (Ljung 1990), samt Gylle utanför
Borlänge (Sandberg 1994).

När kolningsgropar började undersö-
kas alltmer under 1980-talet vidgades,

föga överraskande, det kronologiska tids-
spannet, då MC-dateringar från romersk
jä rnålder till senmedeltid erhölls. Belägg,

såvä l arkeologiska som skrifthistoriska,

visar sammantaget att kolningsgropen
varit i bruk långt fram i tiden, till 1800-
talets slut. Trots att antalet kolningsgro-
par som undersökts har ökat, har inga
äldre dateringar ä n romersk jä rnå lder
framkommit. Detta trots att metallhan-
teringen i Sverige är åtskilligt äldre än så
och behovet av reduktionsmedel liksom
värmekälla vid gjutning och smide dä r-
med funnits tidigare. Kolning har sanno-
likt skett även under tidigare tidsperioder
än romersk jä rnålder. Det ä r dock troligt
att gropkolningen är äldre än dateringar-
na hittills visat. Man kan också anta att

även andra sätt att kola kan ha förekom-
mit, sätt som ä r mycket svå ra eller omöj-
liga att arkeologiskt belägga, som exem-
pelvis riskolning Värt att notera är också
att kolningsgropens uppdykande i Sveri-
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Ibland kan undersökningar eller karte-
ringar av resmilor tillsammans med and-
ra utmarkslämningar utgöra underlag för
studier av en mikroekonomi, baserat på
den lilla brukningsenheten, gården, tor-
pet eller backstugan. Leif Häggström re-
flekterar över detta i en artikel som har
sin grund i en arkeologisk utredning av
ett område söder om Jönköping, i Fla-
hult. Området som omfattade ca 50 hek-
tar rymde bland annat drygt ett hund-
ratal kolbottnar, några torp- och back-
stugelämningar samt kolningsgropar, var-
av en daterats till 1500-talet ( Häggström
2003). Han belyser i artikeln potentialen
av att använda kolningslämningarna som
ett material för att kunna belysa de obe-
suttnas ekonomi och försörjningsstrate-
gier, under 1700- och 1800-talet, utifrån
ett arkeologiskt källmaterial, men han
pekar också på bristerna i det antikva-
riska synsättet.

Denna möjlighet, att belysa de eko-
nomiska förutsättningarna i utmark, vi-
sas också av ytterligare en undersökning
i Jönköpings län. Denna undersökning
berörde en kolbotten med kolarkoja samt
rester efter ett fossilt odlingslandskap
utanför Anderstorp. Kolbottnen är san-
nolikt från 1800-talet. Undersökningen
indikerar att koiningen kan ha bidragit
till etableringen av en backstuga, Fållen,
belägen i anslutning till undersöknings-
området (Lorentzon 2005).

ge, så långt det är känt idag, i stort sam-
manfaller med den första uppgången för
blästbruket, under romersk jä rnålder.

Mycket få konstruktionsdetaljer har
belagts vid undersökningar av kolnings-
gropar. Ett undantag ä r de undersökning-
ar som genomfördes under 1980-talet av
ett omfattande område med järnfram-
ställningsplatser och kolningslämning-
ar vid Axamo sydväst om Jönköping. I
de fall kolningsgroparna har undersökts
har de haft ett enhetligt utseende. De har
varit kvadratiska och daterats till yngre
järnålder och tidig medeltid. Flera av gro-
parna har spår efter vad som antas vara
en tändningsgrop. Vid undersökningen
kunde också noteras hur kolningsveden
lagts före tändning. Veden har varit 1-1.5
meter lång och växelvis lagts i rätvinkli-
ga lager i gropen. Vid Axamo är kolning
och järnframställning samtida (Nord-
man I994:69ff).

Under 1990-talet och inledningen av
2000-talet har dock lämningar efter res-
och Iiggmilor kommit att undersökas
allt mer. I samband med omläggningen
av E4:an genom norra Uppland, under-
söktes år 2003, till exempel ett stort an-
tal kolningslämningar. Avsikten var att
kunna ge svar på olika frågeställningar
kring morfologi, konstruktion, kolnings-
tekniker och dateringar. Såväl Iiggmilor
som resmilor undersöktes. Dateringen av
lämningarna visar på en användningspe-
riod för resmilorna från 1500-tal till nu-
tid, medan liggmilornas äldsta datering
härrörde från 1300-talet (Hennius et al
2005).

Resmilans ålder och ursprung
I samband med en undersökning av ett
område bestående av gravfält, boplats-
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Plan över resmilan i Eksåg. I planen syns rester efter milans rost.

utskott vid täktgropen, vid milans västra

kant, närmast format som en rektangu-
lär ram, 1.5 x 1.2 meter, med rester efter
förkolnat, korslagt trä. Denna konstruk-
tion skulle eventuellt kunna vara rester

efter ett uttag till en skorstenskanal. De
förkolnade träresterna i milbottnen låg i
en tydlig struktur, ordnade radiellt mot

dess mitt, se figur 2. Den andra milbot-
ten som bedömdes som rest efter en ligg-
mila var något mindre, 3.6 x 3.45 meter.
Kring denna påträffades varken vall eller
några gropar. I den norra delen av mil-
bottnen påträffades två förkolnade stock-
ar, cirka 1.5 meter långa, lagda vinkel-
rätt i förhållande till liggmilans längd-

lämningar och rö jningsrösen och röjda
ytor, i Härads socken, väster om Sträng-
näs, vid Eksåg påträffades två kolnings-
lämningar som visade sig vara rester efter
två kolbottnar. Den ena av kolbottnarna
bedömdes som en rest efter resmila me-
dan den andra bedömdes som en sanno-
lik rest efter liggmila. Resmilan var cirka
sex meter i diameter och den begränsa-
des av en omgivande vall, 0.3-0.5 meter

bred och 0.1 meter hög. Utanför denna
vall fanns två avlånga gropar som anslöt

till vallens rundning. Dessutom fanns i
direkt anslutning till kolbottnen en täkt-
grop som bedömdes höra samman med
kolmilans användning. Vidare fanns ett
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Plan över liggmilan
i Eksåg. Kvar är rester
efter milans botten.
Veden i milan lades
sedan vinkelrät
mot bottenlagret.
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riktning. Övriga stockrester i milbottnen
ligger i samma riktning, se figur 3 (Du-
ncr et al 1999:2.8fF). Jag delar dock inte
utgrävarens försiktighet vad gäller tolk-
ningen, utan anser att anläggningen är
en tydlig rest efter en liggmila, drygt 3 .5
meter lång och endast 1.5 meter bred, jfr
figur 3.

Vad som är anmärkningsvärt ä r date-
ringen av resmilan. Två prover togs och
dessa har 14C-daterats till intervallen
1310 AD - I 44O AD (IG) Och I 4OO AD

- 1490 AD (ia) Liggmilan ä r yngre och
,4C-provet visar på en datering till perio-
den 1510 AD till nutid (ia) (Dunér et al
1999:33)- Kolbottnen i Eksåg är därmed,
såvitt jag vet, den enda kolbotten efter en
resmila i Sverige som har en klar medel-
tida datering.

De bägge milorna har en rumslig
koppling till järnhantering på platsen.
I Eksåg finns en knipphammare belagd
1725. Äldre uppgifter visar även att så-
vä l hammare som knipphammare fun-
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nits på platsen under 1600-talet. Att me-
tallhantering funnits på platsen tidigare,

redan under slutet av 1500-talet, visas
dessutom av uppgifter i fogderäkenska-
per för Gripsholms län åren 1597-1598
då 'två hammarsmeder i Eksåå’ om-
nämns ( Froom 1982).

Det finns i detta sammanhang skäl
att notera beläggen och diskussionen rö-
rande kol ning vid Stora Kopparberget
och Salberget som framförs och disku-
teras utifrå n något olika utgå ngspunkter
av en rad forskare som i monografiform
publicerat studier om Stora Kopparberg
(Tunberg 1922, Söderberg 1932, Lind-
roth 1955 och Boethius 1965). Centrala
i detta sammanhang är konung Magnus
Erikssons stadga för Kopparberget av den
17 februari 1347 och konung Hans pri-
vilegier för Kopparberget av den 22 feb-
ruari 1499. Dessa bägge dokument inne-
håller en rad uppgifter rörande kol ning
som det finns all anledning att både upp-
märksamma och reflektera kring.

1347 års stadga, till att börja med,

innehåller uppgifter om kolningens or-
ganisation och yrkesuppgifter. Organi-
sationen ä r omfattande, arbetslaget ut-
görs av nio man, varav hälften är syssel-
satt med produktion av kolveden medan
den andra hälften stå r för själva kolning-
en och arbetsledningen. Stadgan omta-
lar också yrkeskategorierna kolare, mil-
täckare, vedhuggare och utspisare. Sö-
derberg (1932:4i3ff~) och senare Boethius
(1965) anför att denna organisation var
spridd inom hela Kopparberget samt att

det åtminstone utifrån 1499 års privile-

gier var milkolning som avsågs. Vidare
anges måtten för kolveden till 4 alnar el-
ler 8 fot. Denna angivna längd på kolve-
den innebär att det ä r resmilor som av-
ses i 1499 års privilegier även om ingen
av författarna tar ställning till om det ä r
res- eller liggmila som faktiskt åsyftas.
Vidare anges betalningen per mila till
10 öre, samma belopp som senare även
fastställdes för Salberget i 1512 års privi-
legier för detta berg. En reflektion kring
denna prissättning av kol inom två berg-
slager, nära i tid, och sammanhängande
med närmast dagliga leveranser av kol,
ä r att detta kanske kan överföras till en
större rä jong, det vill säga geografiskt till
hela den mellansvenska bergslagen och
ett uttrvck för statsmaktens intresse att

se till att få fram kol till ett för hante-
ringen rimligt pris.

Herman Sundholm argumenterar i en
artikel utifrån den i de olika breven an-
givna mä ngden kol för att de två beläg-
gen för Kopparberget avser kolning i grop
medan belägget för Salberget åsyftar kol-
ning i mila, underförstått resmila (Sund-
holm 1928).

Såväl kolbottnar efter resmilor som
liggmilor har undersökts arkeologiskt
sporadiskt och fåtaligt tidigare och allt
mer under senare år. Något egentligt un-
derlag för att arkeologiskt belägga eller
vederlägga utvecklingskedjan kolnings-
grop - liggmila - resmila finns inte, utan

snarare ä r teknikerna i stort sett paral-
lella, frå n deras första uppdykande i his-
torien. Magnusson anför exempelvis för
jä mtländskt material att liggmilan intro-
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Resmilan existerade i Bergslagen, åtminstone under den senare hälften av medeltiden

Koiningsgrop

Liggmila 9

9Resmila

*
1000 Bc AI) 1000 Al) 2000

Figur 4. Kolningsteknikernas datering utifrån arkeologiska och skrifthistoriska källor. Heldragen linje
markerar grovt den tidsperiod som anläggningarna och teknikerna varit i bruk utifrån dagens källäge.

Värt att notera är kolningsgroparnas och liggmilornas användning långt fram i tiden, de var bruk
intill slutet av 1800-talet samt resmilans användning från medeltidens mitt, före

vallonernas invandring, till nutid.

duceras sent, under senmedeltid i sam-
band med järnhanteringens expansion
till skogsbygd (Magnusson 1986^243).
Resultatet av undersökningen vid Ek-
såg, liksom uppgifterna i de ovan nämn-
da medeltida stadgarna och privilegierna
för Stora Kopparberget och Salberget ty-
der dock på att vi inte självklart kan påstå
att resmilan införs av kontinental arbets-
kraft under 1500-talets senare del utan
snarare kan anse att resmilan existerade i
Bergslagen, åtminstone under den senare
hälften av medeltiden.

bergsbruk — en feodal angelägenhet” . Ef-
tersom Eksåg är beläget i Södermanland
är det relevant att fundera över kolnings-
lämningarna i Eksåg i relation till hennes
material och resultat.

Skyllbergs avhandling fokuserar på
den medeltida kopparbergslagen Näve-
berg söder om Nyköping, orsaken till
dess uppkomst och utveckling och slut-
liga nedgå ng. Näveberg skiljer från öv-
riga medeltida bergslager i Mellansveri-
ge. Dels är inslaget av sjä lvägande bergs-
män obefintligt, landborna är här samti-
digt bergsmän. Dels därför att Nävebergs
uppkomst intimt sammanhänger med
frälsets ekonomiska intresse och närmast
ä r att anse som ett uttryck för en av frä l-
sets strategier för att överleva 1300-talets
olika ekonomiska kriser. När bergsbruket

Kolning i resmila
- en feodal angelägenhet?
Titeln på detta avsnitt ä r delvis ett lån av
Eva Skyllberg, som 2001 försvarade sin
avhandling ” Södermanlands medeltida
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initieras vid Näveberg, under 1300-talet,
är redan bergshanteringen väl etablerad i
övriga Sverige. Frälset vid Näveberg hade
därmed goda möjligheter att tillägna sig
och förmedla den nödvändiga tekniken
och låg helt visst bakom bergsbrukets in-
troduktion i Sörmland, det vill säga man
har i Sörmland byggt upp produktions-
anläggningar som var kända och färdig-
utvecklade i andra delar av Bergslagen
(Skyllberg 2001). Sannolikt hade man
heller inget tekniskt arv som kunde ver-
ka hindrade för utvecklingen.

Skyllberg diskuterar även ett område i
Åkers härad, söder om Åkers Styckebruk,

öster om Strängnäs, med inslag av medel-
tida bergsbruk. Området kring Åker fö-
refaller, till skillnad från Näveberg, vara
baserat på järn. Även i detta område är
inslaget av frälse stort och de självägande
bergmä nnen obefintliga (a.a. 2001).

o

Från området väster om Åker, mot Ek-
såg och vidare västerut mot de medeltida
städerna Eskilstuna och Torshälla finns
flera uppgifter om äldre metallhantering,

frä mst smide. Frälset och kyrkan förefal-
ler även hä r vara dominerande ägare ock-
så till dessa industrianläggningar. Exem-
pel på industrialister i Eksågs närhet är
cistercienserna i Julita kloster, med starka
intressen i bergbruket, som bland annat

har ägor under 1300- och 1400-talen i
Kjula socken omedelbart väster om Hä-
rad socken (Steensland 1945).

I Åker, i en bygd där inget tidigmedel-
tida industriellt arv synes finnas, men vä l
nödvändiga naturtillgångar såsom bryt-
värda mineraler, skog till gruvved och

kolning samt strömmande vatten för
bälgarnas drift är det inte orimligt att
tänka sig en utveckling kring Eksåg lik
den Skyllberg tecknar, styrd av det jordä-
gande frälset. Det är heller inte svårt att

tänka sig att den teknik och organisation
O

som implementeras i Åker helt eller del-
vis initialt kan ha bestämts av den jordä-
gande klassen. Det är i denna miljö som
kolningen i resmila introduceras, kanske
inspirerad av samtida teknik och organi-
sation vid Stora Kopparberget.

Slutord
Förhoppningsvis kommer denna artikel
leda till fortsatt diskussion kring skogens
lämningar och skärpa upp såvä l det anti-
kvariska synsättet som stimulera till fort-
satt forskning. Kolbottnar, dvs. bottnar
efter resmilor, ä r ett problematiskt anti-
kvariskt och forskningsmässigt spörs-
mål. Kolbottnar är i dess rätta bemär-
kelse ett massmaterial. Alla som någon
gång i samband med inventeringar eller
arkeologiska undersökningar kommit i
kontakt med kolbottnar inser svårighe-
terna. Att förstå och tolka hanteringens
omfattning, framför allt ur ett kronolo-
giskt perspektiv är i stort sett omöjligt, då
man i vissa områden påträffar hundratals
inom en begränsad yta samtidigt som de
outtalat antas vara resultat efter en sen-
tida verksamhet.

Tanken att de skulle kunna vara äldre,

rent av medeltida, tycks få arkeologer ha
reflekterat över. Tunbergs, Sundholms,
Söderbergs, Lindroths och Boethiiis ar-
beten, som framför allt behandlat Kop-
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Froom, H. 1982. En sörmländsk å. Kulturhistoria kring
Eksågsån i Härad. Sörmlands museum Småskrifter
4. Nyköping

Grabe, A. 1992. Den gamla svenska osmunds-
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Värmland. Kommentarer till en karta. 1: En bok
om Värmlands fornlämningar. Vä rmland förr
och nu. Meddelande från Värmlands museum
(Värmlands fornminnes- och museiförening)
Årgå ng 70 Ystad

Häggström, L 2003. Svart kol blir vitt guld. META
2003:1. Lund

Jakobsson, M. 1992. Kolningsgroparnas morfologi.
I: Englund, L- E, ( red ) Fornminnesinventeringen
1991. Säjfle, Grums, Kils och Arvikas kommuner.
Karlstad, s. 57-60

Lindner, J. 1922. Kolning i grop. Skogen 12

Ljung, J-Å. 1990. Valbo i Gästrikland ,

järnframställning med lä ng tradition. I:
Förhistorisk och medeltida metallutvinning 1988—
1992.Jernkontorets Berghistoriska Utskott Fl46.
Stockholm

Loren tzon, M. 2005. Arkeologisk förundersökning
inför ny sträckning och ombyggnad av Lv 604
mellan Anderstorp och Hyltan. Anderstorp
socken i Gislaveds kommun & Gnosjö socken i
Gnosjö kommun Jönköpings län. Jönköpings läns
museum Arkeologisk rapport 2004:33. Jönköping

Magnusson, G. 1986a. Järnhantering i Västergötland.
I: Arkeologisk järnforskning 1980-83. Jernkontorets
Bergshistoriska Utskott H 38. Stockholm

Magnusson , G. 1986b. Lagteknisk järnhantering i
Jämtlands län. Jernkontorets Bergshistoriska
Skriftserie N:r 22. Stockholm

Magnusson, G. & Millberg, P-O. 1983. Lågteknisk
järnframställning i Skaraborgs län. Rapport från
de fortsatta undersökningarna. I Västergötlands
Fornminnesförenings Tidskrifi 1984-84. Skara

N i h Ién, J. 1932. Studier rörande äldre svensk
järntillverkning med särskild hänsyn till Småland.
Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie N:r 2.
Stockholm

Nihlén, J. 1939. /!Idrejärntillverkning i Sydsverige.
Studier rörande den primitiva järnhanteringen i
Halland och Skåne. Jernkontorets Bergshistoriska

parberget och dess privilegiebrev, delvis
ur lite olika infallsvinklar, öppnar dock
för denna möjlighet. Resmilan ä r up-
penbart en medeltida företeelse, låt vara
oklart om det ä r res- eller liggmila som
avses, i 1347 års stadga. Däremot förefal-
ler 1499 å rs privilegier indirekt, av kolve-
dens längd att döma, visa på förekomsten
av kolning i resmila. Kolningen är också
tidigt omgärdad av en betydande organi-
sation för att tillgodose hyttornas behov
av träkol. Den undersökta kolbottnen i
Eksåg, ä r ett tydligt arkeologiskt belägg
som visar att resmilan förekommer i Sve-
rige redan under medeltid.

Avslutningsvis vill jag säga till de ar-
keologer som framgent, i samband med
olika typer av undersökningar påträffar
diffusa kol- och sotlämningar vid avba-
ningar: Ta fram piassavakvasten och sopa
av ytan! Skulle ni påträffa en struktur lik-
nande den i figur 3 eller 4 ovan har ni
framför er antingen en res- eller liggmila.
Undersök den med vördnad!
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