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När Åtvids bergslag blev  
ett svenskt kopparcentrum 
För utvecklingen av det moderna Åtvidaberg  
har traktens rika tillgångar på kopparmalm, milsvida skogar  
och vattenfall varit helt avgörande. Här kom bergsbrukets  
behov av tillmakningsved, rostved och kol att förändra  
landskapet runt gruvor och hyttor redan under medeltiden.

Storgruvans lave på Bersbo gruvfält.  
När gruvan återupptogs på 1760-talet var  
den bruten till 26,7 m djup. Väl nere på 100 m 
inrättades i gruvan en hästvind och ett stall.  
År 1893 bedömdes Storgruvan vara utbruten 
vid något över 400 m djup.  
Foto: Britt Svensson.

Så började det …
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NLIGT DEN MUNTLIGA TRADITIONEN FANNS det bergsmän som bröt 
koppar i trakten redan under 1200-talet, men så kom digerdöden, 

folket dog och gruvorna lämnades öde. Det saknas dock belägg för en 
så tidig gruvdrift och det är först med unionskungen Erik av Pommerns 
privilegiebrev år 1413 som en bergshantering nämns. I brevet tilldelas 
de som vill ”bygga och bo på Atweda berg och bergverk öva och göra” 
samma förmåner som bergsmännen på Kopparberget i Dalarna. San-
nolikt var bergsbruket redan etablerat när privilegiebrevet underteckna-
des varför verksamheten torde kunna härledas tillbaka till åtminstone 
1300-talets andra hälft.

Bland de fåtaliga uppgifter som finns om verksamheten under 
1400-talet kan nämnas kung Karl Knutssons generösa privilegiebrev till 
bergsmännen år 1469. Två år senare nämns i Vadstenadiariet en Lars 
Prytz på berget Åtvidaberg som fallit ned i en 24 alnar djup gruva. Med 
svårighet drogs den sönderslagne mannen upp ur gruvan och väl uppe 
på marken var han som död. De närvarande bad då om ett mirakel och 
lovade att Prytz skulle offra till fru Katarinas grav. Kort därefter kom 
Prytz till Vadstena och fullgjorde allt vad man lovat. Kring sekelskiftet 

E

Erik av Pommern.  
Nationalmuseum.
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1500 uppförs i Åtvid en sock-
enkyrka. Denna anses påfallande 
stor för att vara en landsortskyrka 
och dess tillkomst har satts i 
samband med ett överskott från 
bergshanteringen.

ÅR 1542 SÄNDE Gustav Vasa ett 
brev till de älskliga dannemän-
nen, kronans bergsmän och den 
menige allmogen på Åtvidaberg  
i vilket han uttryckte sitt ogillan-
de över att de lät sina förfäders 
kopparbrytning ligga öde och 
kronans berg obrukade. Kungens 
missnöje över obrukade gruvor 
antyder att bergsbruket under en 
period kan ha varit vilande, men 
klagomålet behöver inte med 
visshet betyda att all bergverk-
samhet upphört i trakten. Under 1550-talet upprättas Åtvids 
bergslag och vid den s k Hyttgården, ett par kilometer från Åtvids 
kyrka, anläggs en kronohytta. Av malmen som bryts ur gruvor i 
fyra socknar framställs råkoppar som levereras till Norrby kungs-
gård, Motala kungsgård och Norrköping. Med våra dagars mått 
mätt var produktionen inte särskilt stor, men bakom leveranserna 
låg ofattbara arbetsprestationer som enbart utförts med människor 
och djurs muskelkraft samt lite vattenkraft.

Efter Gustav Vasas död verkar bergsbruket ha varit dåligt 
skött, alternativt vilande. Under 1600-talets första årtionden görs 
några försök att återuppta driften, men i bergmästarens relationer 
år 1639 omnämns alla gruvor ödelagda. I senare relationer står  
det att Åtvids socken fordom varit en hel bergslag samt att bergs- 
männen där varit så förmögna att de haft stora kopparhällar för 
sina förstugudörrar. Därefter tystnar källorna och den gamla  
bergslagen faller i glömska.

Under 1740-talet väcktes intresset för bergsbruket åter till liv. 

Malmviksgruvan räknas till en 
av traktens äldsta gruvor. Under 
några år på 1550-talet har kung-
ens fogde redovisat mängden 
malm som tillmakats på väggar, 
botten och nedfallna gruvrum i 
denna gruva. När arbetet åter-
upptogs år 1771 tog det två år 
att tömma gruvan på vatten och 
rasmassor. På kartan är gruvbyns 
byggnader markerade. De tre 
rosafärgade cirklarna represen-
terar hästvindar. På vänster sida 
om gruvkanten vinklas stång-
gången nedåt i ett vändbrott på 
sin väg till pumparna. Detalj ur 
gruvkarta över Malmviksgruvan, 
G Bergström 1776. Åtvidabergs 
Kopparverks Bruksarkiv.

It ś in our nature
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Ödegruvor började tömmas på vatten och rasmassor, nya malmstreck 
inmutades, gammal slaggvarp genomsöktes efter kopparhaltigt gods 
att återsmälta och på prästgårdens mark vid Åtvids ström anlades en 
kopparhytta. Initiativtagarna saknade dock medel för att utveckla 
verksamheten varför ett bolag om hundra lotter bildades, Åtvidabergs 
Kopparverks Intressenter. Bolagsregler upprättades år 1762.  

FÖR ATT LÖSA BEHOVEN AV DAGSVERKEN, körslor, kol, foder till gruvhästar 
m.m. inköpte bolaget flera hemman. År 1764 fanns det, förutom  
bolagets egna bönder och torpare, 52 nya hushåll kring kopparverket 
och gruvorna. Flertalet av gruv- och hyttarbetarna hade hämtats från  
Falun, Nya Kopparberget och andra bergslagsorter. Alla var försedda 
med stugor, kåltäppa och äng till en kos underhåll eller vederlag i pen-
ningar för densamma. En vidlyftig stallstat för 20 gruvhästar underhölls, 
vilka understöddes av bolagets bondehästar. Vid Åtvids ström, i hjärtat 
av dagens Åtvidaberg, fanns bruksgård, våningshus och bodar. En 
sulubrukshytta och en rostbrukshytta med en garhärd under samma  
tak, två vändrosthus och en klensmedja.

I och med etableringen av Åtvidabergs Kopparverk inleddes arbetet 
för att bilda en ny kopparbergslag. På uppdrag av Bergskollegium 
undersöktes bolagets många malmanledningar, malmfält och gruvor. 
Gruvorna var tämligen stora och de omgivande stora gråbergsvarpen 
vittnade om både ålder och djup. Djupast var Mormorsgruvan som efter 
rentagning från vatten och ras uppmättes till 48 m. Det är ett ansenligt 
djup för en gruva som enbart brutits med tillmakningsteknik. Även 
strömställen med lämningar efter gamla kopparhyttor eftersöktes. Detta 

Mormorsgruvan påstås 
vara traktens äldsta  
gruva. På bilden är gru-
van 71 m djup. Arbetet 
inställdes 1872 vid ett 
djup av 407 m. Höjd-
ritning över Mormors 
koppargruva, J T Geisler 
1793. Åtvidabergs  
Kopparverks Bruksarkiv.
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resulterade i en lista med namnen på 
31 gårdar i sju socknar med samman-
lagt 40 ”hytteställen”. Bergsbrukets 
etablering hade inneburit avsevärda 
investeringar, men arbetsmässigt var 
det inte i gruvorna och hyttorna som 
det största arbetet låg. Det låg istället 
hos de som skötte vedhuggning, kol-
ning och transporter av ved, kol och 
malm. Beräkningar har visat att dessa 
moment utgjorde omkring 70–80 
procent av arbetet för att producera  
en viss mängd koppar.

KOPPARVERKETS BEHOV AV stora bränsle- 
tillgångar utgjorde verksamhetens 
svagaste länk. För att säkra kolbeho-
vet sökte bolaget tillförsäkra sig ett 
så stort kolomland som möjligt, dels 
genom inköp av egna lantegendomar, 
dels genom tilldelning av kolfångst 
i kronans skogar. På uppdrag av 
Bergskollegium gavs bergmästaren 
i uppdrag att undersöka skogarnas 
beskaffenhet i Åtvid och intilliggande 
socknar. Sedan förteckningar förts 
över vilka skatte- och kronohemman 
som hade tillräcklig, medelmåttig, 
någon eller ingen skog alls gjordes en 
utvärdering. Den visade att många 
hemman inte ägde tjänlig kolskog, 
men trots detta så fanns det ändå 
i trakten tämligen vackra skogar i 
behåll. Särskilt gällde det skogar som 
lydde under säterier, frälse-  
och herrgårdar.

Skogarna bestod i huvudsak av 
gran och tall, något björk och al samt 
på flera ställen av vacker ekskog. I 
socknarna bedrevs spånhygge, tjärda-
lar fanns det överallt till vilka god fet 
furu brukades och på somliga ägor 
gynnades lindar för basttäkt. Det för-
därvliga svedjandet övades dock utan 
försyn och ansvar. Den kvarvarande 
veden rensades inte heller upp för att 
användas till bränsle utan lämnades 
kvar att ruttna. I en till Bergskollegi-
um ingiven berättelse står det att dessa 
skogar ”liksom önskar en digerdöd 
ånyo på det att de måtte i fridsamt 

Mellan åren 1637–1857 var Bergskollegium kronans ämbetsverk 
över bergshanteringen i de olika bergslagen. Ämbetets huvud-
sakliga uppgift var att handha vården av bergverk och bruk, tillse 
att lagar och förordningar följdes samt skydda och sköta tillsynen 
över skogarna. De olika anläggningarna inom bergshanteringen 
tilldelades givna försörjningsområden inom vilka var och en hade 
ensamrätt att förvärva kol till ett relativt lågt pris. Den kolande 
allmogen bands till bestämda bruk och brukspatronerna gavs rätt 
att omvandla landbornas räntor och skatter till dagsverken. Dessa 
kunde bestå i att årligen producera och leverera en viss mängd 
kol, hugga en viss mängd skog eller utföra en viss mängd körslor. 
Bruken gavs även förmånsrätt vid skatteköp av kronohemman och 
kronan upplät allmännings- och kronoskogar mot en låg avgift. 
Inga nya bruk och smedjor fick heller anläggas på platser där man 
inkräktade på andra bruks skogar. Vid mitten av 1800-talet avskaf-
fades bruksprivilegierna och handeln med träkol blev fri.

Den numera vattenfyllda Mormorsgruvan. Foto Britt Svensson.
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lugn få resa sig och ej frukta den fientligt 
härjande yxan”.
Andra oekonomiska omständigheter som 

framkom var att allmogen i Åtvids socken inte 
hade tillräcklig kunskap om kolhanteringen. De hade 
inte heller tillräckligt med folk som kunde tillverka 
och framföra så mycket kol som deras skogar kunde 
tåla. Bolaget anställde därför tre kolare som under 

sommaren var sysselsatta med att anlägga nya kolbottnar och undervisa 
allmogen i kolarkonsten.

ÄNDÅ SKULLE BRISTEN PÅ KOL komma att utgöra en akilleshäl för kop-
parverket under en rad av år. På sommarföre var det omöjligt att få 
fram kolbehoven eftersom branta bergshöjder stängde inne de bästa 
skogstrakterna. Kolet slapp inte fram annat än åt sjöarna, men när 
ostadigt väder gjorde sjöarnas vintervägar osäkra kunde varken kol eller 
malm föras fram till kolbodar och malmförråd. I oktober år 1765 fanns 

Vårdnäs sn

Tjärstad sn

Kättilstad sn

Åtvid sn

Gärdserum sn

Björsäter sn

Närstad 
gruvfält

Kopparverket

Åtvidaberg

Oppeby sn

Grebo sn

Värna sn

Bersbo 
gruvfält

Kolkörare på väg hem från Åtvidaberg  
med tomma kolryssar.  
Bilden togs av Johan Emanuel Thorin, som 
var lärare i Åtvidaberg från 1890. Han var 
också en mycket intresserad fotograf som 
dokumenterade vardagen och naturen i sin 
hembygd. Idag finns drygt 1 200 av hans 
fotografier i Östergötlands museum.

År 1779 utfärdas  
bergslagsprivilegier 
 som omfattade nio 
socknar i tre härader.
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det i gruvbodarna 1 940 skeppund god 
och väl sovrad malm som inte kunnat 
tillgodogöras, dels på grund av före, dels 
på grund av brist på koltillgång.

År 1779 uppkom den bergslagsbild-
ning som skulle utgöra kolhandelsdi-
strikt för kopparverket.  Detta kolom-
land omfattade nära 110 000 hektar i 
tre härader och nio socknar. Krigsrådet 
Johan Adelswärd som innehade 50 
lotter i bolaget kom snart att lösa ut 
de övriga delägarna och blev därmed 
ensam ägare till kopparverket, gruvorna, 
gården Näs och övriga egendomar. År 
1781 gavs gården Näs namnet Adelsnäs 
och två år senare stadfästes egendomen 
som fideikommiss av Gustaf III och fick 
namnet Baroniet Adelswärd.

För att tillförsäkra kopparverket 
kontinuerlig tillförsel av träkol kom 
sedan baroniets redan stora jord- och 
skogsinnehav att utökas med inköp av 
den ena egendomen efter den andra. 
Däribland Forsaströms järnbruk i Gärd-
serums socken. Affären kom till stånd 
efter att Bergskollegium hade favoriserat 
kopparverket i en konflikt med järnbru-
kets ägare om rättigheterna till kolfångst. 
Uppbyggnaden av verksamheten var intensiv. Mellan sjöarna inrättades 
stendammar och kanaler för att leda drivvatten till kopparverket i  
Åtvidaberg samt förse gruvor med drivkraft till uppfordring av vatten 
och malm. Förbättringar genomfördes på det omfattande vägnätet och 
år 1857 färdigställdes en knappt mil lång järnväg för att transportera 
malm från Bersbo gruvfält till kopparverket i Åtvidaberg.

ÅREN 1833–1842 FRAMSTÄLLDE Åtvidabergs Kopparverk, omräknat i nutida 
mått och vikter, i medeltal 177 ton koppar ur 5 100 ton malm per år. 
Till malmens smältning förbrukades 16 348 läster kol. För att framställa 
kolet åtgick 65 000 m³ t virke. För träkolets framställning i mila krävdes 
32 600 dagsverken. Till den årliga bränsleförbrukningen skall även 
räknas 510 m³ t ved till kopparverkets kall- och vändrostar.

Under 1840-talets senare del ökade kopparframställningen kraftigt. 
Toppåret var 1869 då drygt 1 000 ton koppar framställdes. Vid koppar-
verket och gruvorna arbetade uppemot 1 300 män, kvinnor och barn. 
Men i början av 1870-talet minskade produktionen katastrofalt.  
Förklaringen kan sökas i minskad tillgång på brytvärd malm, svåra  
rasolyckor och konkurrens av kopparproducenter utanför landet.

I hopp om att finna nya malmtillgångar upptogs år 1901 ett nytt 
centralschakt på Bersbo gruvfält, Adelswärds schakt. I samband med 
detta byggdes för gruvfältets räkning en kraftstation vid Forsaströms 
bruk som är beläget drygt en och en halv mil därifrån. Efterhand som 

Adelswärdska schaktets 
spånklädda gruvlave 
uppfördes 1901 efter 
ritning av Carl Westman. 
Foto Erland Svensson.
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schaktet sänktes skedde ortinslag för undersökningar i flera nivåer. 
Arbetet pågick i treskift med åtta man och tre borrmaskiner i varje skift. 
Malmfyndigheterna var dock ringa och 1907 inställdes arbetet vid ett 
djup av 363,1 m.

VID ÅTVIDABERGS KOPPARVERK HADE DÅ framställning av koppar i industri-
ell skala upphört hösten 1902. Från 1770-talet och fram till dess hade 
Åtvidaberg innehaft positionen som Sveriges näst största kopparverk 
och svarat för nära en fjärdedel av den totala svenska kopparproduktio-
nen och framställt 32 500 ton koppar, två ton silver och något kilo guld.

Skogens betydelse för Åtvidabergs stora kopparera kan inte över-
skattas. Som ett exempel på detta följer en redovisning över 1857 års 
förbrukning av skogsråvaror. De gamla mått- och viktenheterna har  
här omräknats till nutida mått och vikter.

Till kopparverkets kallrostar, vändrostar, kopparhammare samt 
verkets och gruvornas ångmaskiner åtgick 76 000 m³ t ved.

Under rubriken Kastvedskonto upptas 62 000 m³ t löv- och barr-
ved. Veden som användes till uppvärmning och matlagning fördela-
des på Adelsnäs hushåll, brukssamhällets serviceinrättningar och alla 
anställda.

Årsproduktionen av plank och bräder som sågats vid åtta vattensågar 
uppgick till 400 m³ sågat virke. 90 procent av det som sågades var furu. 
Gran, al, asp, björk och ek utgjorde resterande del.

Kolkontot redovisar transporter av 9 645 läster och nio tunnor kol. 
Merparten av kolet gick till kopparverket som detta år framställde 845 
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ton garkoppar. Kolet hade framställts och levererats av baroniets egna 
kolare och 57 underställda gårdar. Men det framställda kolet täckte inte 
bränslebehovet. Nu importerades även stora volymer stenkol och koks 
som börjat konkurrera ut träkolet.  

Ur skogarna hämtades även virke till rågångsgärdesgårdar och rå-
gångshägnader. Av två bönder och en kolare inköptes 14 373 liter tjära. 
Under Tjäras konto specificeras sedan i 29 poster till vem och för vilka 
ändamål som tjära lämnats ut.

Medeltida kopparhyttor
De medeltida hyttorna var belägna vid mindre vattendrag i anslutning 
till ett litet vattenfall. Produktionen var i drift under vår och höst när 
vattenflödet var som bäst. I anslutning till den timrade hyttan fanns en 
hyttdamm och längre uppströms hålldammar och större vattenmagasin. 
När dammluckorna öppnades leddes vattnet i en öppen träränna till 
vattenhjulet vars kraft hade som uppgift att driva ugnen med två växel-
vis blåsande bälgar.

I anslutning till hyttan fanns flusser som skulle hålla slaggen flyt- 
ande. Där fanns sand, lera, kolstybb och vatten som användes till ugnens 
redning. På hyttbacken förvarades rostved och kol. I ett väl ventilerat 
skjul eller i skydd av annat slag som trotsade regn och kyla låg kall- 
murade vändrostbås på rad. Kallrostningen kan ha skett på hyttbacken, 
men den kan också ha skett på gruvbacken varefter det färdigrostade  

Eklastning vid Malmviken 
i Åtvidaberg.  
Foto J E Thorin 1928.
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godset transporterades till hyttbacken. I dag ser vi anläggningarna som 
små, men på sin tid utgjorde de betydande industrilandskap.

SOM TIDIGARE NÄMNTS SAMMANSTÄLLDES en lista över 31 gårdar i sju 
socknar med sammanlagt 40 gamla ”hytteställen” inför den nya berg-
slagsbildningen. 247 år senare inventerade undertecknad och Viking 
Wedberg området, på initiativ av Brukskultur Åtvidaberg, för att se hur 
många hyttplatser det gick att återfinna och i vilket skick de befann sig 
i. Då endast ett mindre antal hyttlämningar var registrerade i Forn- 
minnesregistret och flertalet av listans ”hytteställen” saknade närmre 
lägesangivelser inleddes inventeringen med studier av äldre kartor för  
att söka efter lämpliga strömställen för hyttdrift i ett landskap som  
idag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde då. Fynd av slaggvarp  
och slaggförekomster var det som sedan kom att utvisa rätt plats.

Resultatet var till viss del nedslående. Många hyttlämningar hade 
överbyggts av sågar och kvarnar, broar, vägar och järnvägar. Vissa hytt-
backar hade tagits i anspråk för odling, på andra hade skogen växt hög 
i generationer. Slagg hade forslats bort, dammar torrlagts och bäckfåror 
lagts igen medan andra sprängts ut. Men närmre besiktningar visade 
också att det finns lokaler där lämningar efter kopparframställningens 
olika processled kan ligga dolda under slagg, sten, skog och mossa.

I dag är 26 hyttområden/lämningar efter kopparframställning  
registrerade i Fornminnesregistret.  

Lokalerna har inte undersökts arkeologiskt för dateringar. Därmed 
kvarstår frågan om bergsbrukets introduktion ska förläggas till tiden  
före eller till tiden efter att digerdöden spreds i Sverige våren 1350.

Slaggvarp vid 
Hyttgården vars 
strömfall har drivit 
flera kopparhyttor 
ända sedan med-
eltid. En av dessa 
var Gustav Vasas 
kronohytta. Foto 
Erland Svensson.
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Koppartillverkning: 

Komplicerat, krävande  
och hälsovådligt   

Kopparframställning var en avan- 
cerad och mycket komplicerad  
process som kräver stor yrkesskick- 
lighet av dem som utför arbetet.  
Så här beskrevs tillverkningen i  
Åtvidaberg vid mitten av 1800-talet. 

”VISSA KVÄLLAR FÖREKOM SÅ KALLAT ”UTSLAG”, då 
koppar i flytande, raffinerat skick kom utrinnan-
de ur ugnarna och fick flyta in i rektangulära 
formar. Man ville då gärna inte försumma att, 
trots den förfärliga hettan i hyttan, få njuta av 
detta sällsamma skådespel, då massor av glödande 
metall flödade ut ur ugnsgapet och ormade sig  
fram i bäddar av sand till sina formar”.

Ja, det var säkert både fascinerande och spektakulärt för en besökare 
att ta del av, men för de sotiga och svettiga bruksarbetarna var detta en 
del av deras vardagliga, slitsamma arbete.

Malmen som bearbetades vid kopparverket bestod till huvuddelen 
av kopparkis, vilken i sig består av ungefär en tredjedel koppar, järn  
och svavel. Kopparkisen innehöll även andra mineraler och gråberg.  
I Åtvidaberg, precis som vid andra kopparverk, framställdes på 1860- 
talet koppar genom reducerande smältning i ugn. 

DET INLEDANDE STEGET VAR kallrostningen. Den skulle driva bort en del  
av malmens svavel och andra flyktiga ämnen, vilka försvann i form av 
rök. Rostningen skedde på hyttbacken i rostar som såg ut som stora 
kolmilor, cirka sex meter i fyrkant och tre meter höga. I dem varvades 
ved, malm och kolstybb. När den antändes spred sig elden in och upp  
i rosten, närd av svavlet i malmen. En kallrost brann minst en månad 
och den skulle brinna jämnt och lugnt. När den var utbrunnen revs  
den och så fort malmen svalnat så fördes den in på hyttlaven. 

Den rök som avgick från rostningen var den tidens stora miljöproblem 
i Åtvidaberg. Besökare beskrev kullarna kring bruket som dystra, där all 
växtlighet var död. Om höstarna kunde roströken slå ner på brukssam- 
hället och till och med göra det svårt att orientera sig bland husen. 

DET GICK NU INTE ATT MED BARA EN ENDA smältning framställa koppar, 
då den skulle bli alltför oren, och förlusten av koppar för stor. Därför 
krävdes först en smältning där man fick fram mellanprodukten skärsten 
som innehöll 25–30 procent koppar. Smältningen kallades sulubruk och 
skedde med trä- och stenkol i suluugnar. I Åtvidaberg fanns som mest 
nio suluugnar under 1860-talet. Arbetet vid dem pågick dygnet om. 
När härden var full av skärsten, gjordes utslag. Tiden mellan varje utslag 
kunde variera mellan ett och fyra dygn. Skärstenen släpptes ut i en stor 

Skiss av råkopparugn 
vid Åtvidaberg. Robson 
och Wallman 1820.  
Åtvidabergs  
Kopparverks arkiv.
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Om höstarna kunde  
den hälsovådliga svavel-
röken från rostningen 
lägga hela samhället  
i tät dimma och göra  
det svårt att orientera  
sig bland husen. Vykort.
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sandform bredvid ugnen. När den svalnat och slagits i bitar, kördes den 
till något av de 10–11 vändrosthusen som fanns vid hyttan. 

VÄNDROSTNINGEN SKEDDE I ETAPPER PÅ flera efter varandra följande eldar 
och hade till uppgift att driva ut allt kvarvarande svavel ur skärstenen. 
Varje vändrosthus hade rostbås gjorda av tegel som låg på rad mitt 
emot varandra med en gemensam bakmur. Själva vändrosthuset kunde 
liknas vid ett stort skjul med ganska otäta brädor i väggar och tak så att 
roströken kunde tränga ut. Vändrostningen var ett svårt och kvalificerat 
arbete som ställde krav på yrkesskicklighet hos rostvändarna. Varje eld 
brann i en vecka, ibland något längre. När skärstenen från det första 
rostbåset svalnat, ”vändes” den över och lades på veden i nästa rostbås. 
Så fortsatte det tills skärstenen ansågs vara färdigrostad. Det tog allt  
som allt sex till åtta veckor. Produkten kallades vändrostverk.

Vändrostverket, kördes in i hyttan för att sättas upp på råkoppar- 
ugnarna. Av vändrostverket utvanns produkten råkoppar som till unge-
fär 90 procent innehöll koppar. Smältningen gjordes vid de tre råkop-
parugnarna som fanns i Åtvidaberg och utfördes i stort sett som vid 
sulubruket. Den smälta råkopparen rann ut i ett utslagsmot bestående 
av rektangulära formar, som sedan transporterades vidare till garhyttan.

RÅKOPPAREN INNEHÖLL FORTFARANDE föroreningar i form av svavel, bly, 
järn och zink och måste därför raffineras ytterligare vilket gjordes genom 
garning. Råkopparen smältes ner under stark värme och föroreningarna 
avgick i form av rök och slagg. 

Garkopparen var praktiskt taget ren koppar. Den såldes främst till 
mässingsindustrin både i Sverige och utomlands. För att kunna smidas 
var den tvungen att slutraffineras genom en sista smältning. Detta kall-
ades att göra kopparen smidesgar. Både garkoppar och smidesgar koppar 
gjöts i formar där ibland namnet ”Atvidaberg” var instansat. 

Vid ett kopparverk av Åtvidabergs storlek hölls produktionen igång  
i princip dygnet runt, året om. Vid sulu- och råkopparsmältningen 
arbetade lagen i rullande åttatimmarsskift – åtta timmars arbete följt  
av åttatimmars ledighet och därpå arbete igen. Smältarna hade alltså  
en arbetsvecka på runt 80 timmar och som löpte utan avbrott i flera  
månader. Det var ett oerhört hårt och krävande arbete, men som  
betalades bra med den tidens mått mätt.  

Rostläggare på  
hyttbacken framför 
kallrostarna 1902.  
I bakgrunden vänd- 
rosthusen. Foto:  
Johan E. Thorin.

Garkoppar.  
Åtvidabergs Bruks-  
och Facitmuseum. 
Foto: Britt Svensson.




