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Minnen från  
skog och koja

Gustav Ångman var  
skogsarbetare, kolare  
och rallare. Han föddes  
1896 i Bränta, Ljusdal,  
och avled 1978. Gustav  
Ångman såg det som  
viktigt att dokumentera  
livet och arbetet i skogen.  
Han skrev artiklar i  
Ljusdals-Posten och  
tog initiativet till en  
kolarstaty vid Ljusdals- 
bygdens museum.

Efter hans död sammanställdes 
tidningsartiklarna till boken Minnen 
från skog och koja, varur den här 
texten är hämtad. Boken är illustre-
rad av Bror-Erik Bergqvist, Bjuråker. 
Vinjettbilden här på uppslaget är 
utförd av konstnären Bert Olls. 

Skogshistoriska Sällskapet tackar 
Sigrid Fredriksson, Borgholm för 
tipset om Gustav Ångman och 
Dagmar Cavallin, Boda, som ställt 
porträttet av honom till förfogande.

Gustav Ångmans minne hedras 
också via en permanent utställning 
i Boda bygdegårdsmuseum i Boda, 
strax norr om Järvsö.      
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ag fick 1913 jobb som kolkörare åt Olle Grubb i Ljusdal  
och hans kolarkompis Ola Hindriksson. De hade fått kolning  
i gränstrakterna mellan Lillhärdals och Los socknar i en trakt  
som kallades Jörna. Den färdiga kolen skulle köras till Tandsjö-
borg och förutom jag var det ytterligare sex körare, som skulle 
ombesörja detta. Vi bodde tillsammans i Uttenjärnskojan,  
som låg efter färdvägen.

En av mina arbetskamrater var Fyss-Johan från Bollnäs, som hade 
rykte om sig att vara mycket stark. Tidigare vintrar hade han kört kol  
i Ramsjö och då fått tillnamnet Atleten. Det berättades om honom  
att han, för att skona hästen, brukade vika kolskrindorna åt sidan  
och sedan lyfta dem över snökanten, när han mötte andra kolforor.

Jag var ung och krävde mycket sömn, men hästen skulle utfodras  
tidigt om mornarna. Om jag inte vaknade i tid brukade Fyss-Johan  
sköta om den och sedan väcka mej och bjuda på kaffe. Han var för- 
underligt omtänksam och hjälpsam.

En skogvaktare Karlsson vid Skogens kol hade tillsyn över kol- 
ningarna. En av dem han hade att övervaka var en äldre kolare, som 
kallades Ölandsgubben. Denne skulle kola en mila.

En dag när Karlsson besökte honom var milan nedbrunnen och 
Ölandsgubben syntes inte till. Skogvaktaren befarade att han trampat 
igenom milan och bränts till döds. Han började kratta i askan men  
fann inte så mycket som en benknota efter gubben.

En tid senare fick han besked om att gubben iakttagits när han  

J

dragit iväg med sin pick och pack på en kälke, för att lämna trakten.  
Han stod inte ut med misslyckandet utan valde att fly fältet. För hans  
del innehar branden ekonomisk katastrof. Månader av hårt arbete gick  
upp i rök. Elden hade segrat.

olmilorna var ibland förrädiska och inte ens när de var utrivna 
kunde kolaren slappna av i sin vaksamhet. Det var nödvändigt att 
vakta den nyutrivna kolen minst ett dygn, så att den inte skulle slå eld. 

Kolkörningen tog för min del slut då våren kom. Jag fick min slutlik- 
vid – daglönen var hela 3:50 – och jag gjorde mig av med sotlumpen för  
att vänta på sommarens arbetsmöjligheter. Men jag insåg efter en tid att 
pengarna inte skulle räcka så länge, utan sökte mig mot Orsatrakten för  
att om möjligt få nytt jobb. Det visade sig vara svårare än beräknat. För  
att spara på pengarna övernattade jag i lador efter färdvägen. Till råga på 
eländet började jag svullna upp i halsen och tvingades uppsöka doktor  
Ahlgren i Orsa. Väsande försökte jag förklara för honom att jag inte hade 
råd att betala för en eventuell behandling. Han förstod min belägenhet  
och klippte halsmandlarna utan ersättning.

Det kändes svårt att vandra runt och be om arbete, men ibland träffade 
jag hyggligt folk. En kväll kom jag till Handsjö by i Orsa, efter att ha gått 
långt under dagen. Jag knackade på i en bondgård och undrade om jag fick 
tillbringa natten på höskullen. Jo, nog kunde det ordnas. Bondmoran dukade 
fram åt mig och hungrig som jag var smakade det himmelskt gott. Jag be- 
hövde sedan inte ligga ute i ladan utan hon bäddade åt mig på köksgolvet. 

Följande morgon bjöds jag på frukost och när jag beredde mig att lämna 
gården stack hon till mig ett matpaket som hon gjort i ordning. Givmild- 
heten var så oväntad att jag brast i gråt när jag tackade och sade adjö.  
Och nog tyckte jag mig se en tår i ögonvrån även hos bondmoran. 

ag fortsatte min vandring, men ingenstans fanns arbete att få.  
I slutet av april ansåg jag det bäst att vända åter mot Fågelsjö. Någon 
väg ledde inte dit, utan jag fick gå inlandsbanan. Vid Storåstupet mötte 
jag två järnvägsvagnar, som kommit i rullning vid Emådalen. De dök 

upp så snabbt att jag knappt han kasta mig undan. På kvällen nådde jag 
Emådalen, där ett gäng arbetare tänt en brasa. Jag fick värma mig vid den  
en stund, innan jag sökte upp en ladugård och kröp ned på golvet med  
kavajen som täcke. På morgonen väcktes jag av en kvinna som kommit  
ut för att utfodra kreaturen. Hon sade att jag fått ligga inne i bostadshuset  
om jag knackat på, men det var sådant man aldrig vågade. Kvinnan bjöd  
på kaffe och smörgåsar innan jag fortsatte.

Omsider kom jag till Fågelsjö och jag förväntade mig att få jobb  
i flottningen. Det gick inte och ingen förde min talan, som året dessför- 
innan, men jag fick tillbringa några nätter i flottarbaracken.

Så nåddes jag av ett rykte om att Iggesundsbolaget satt ut en kolning 
bortom Hundsjön, på andra sidan Härjedalsgränsen. Jag sökte mig dit  
och fann till min glädje att min morbror, Cedergren, ingick i kolargänget.  
Jag fick äntligen arbete igen. Vi högg kolved under sommaren och när  
Cedergren återvände hem fick jag jobb som dagsverkare åt kolaren Karl  
Nyström, bördig från Bollnäs. Jag trivdes gott hos honom. Han brukade 
sjunga för mig med sin vackra röst, när vi pustade ut i kolarkojan.
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et led mot jul och vi hade en mila kvar som inte hunnit  
kola ut. Karl Nyström hade familjen i Sveg och ville gärna 
komma hem till helgen, varför han erbjöd mig 30 kr om jag 

ville ta hand om milan och riva ut den. Det var ett ordinärt pris för en 
16 famnars mila.

På julaftonen packade jag ryggsäcken, tog med stekpanna, kaffe- 
panna, lykta och fotogen och gav mig av till milan, som låg närmare  
en kilometer ifrån kojan.

Jag satte igång med utrivningen och arbetade med det hela julhel-
gen. Jag slumrade väl till i bland i den varma kolstybben, men vaknade 
när kölden började bita i skinnet.

Kvällarna i kolarkojorna brukade bli långa och tiden fördrevs mesta-
dels med samtal med kamraterna och historieberättande. Det var ytterligt 
sällan som det fanns en tidning eller en bok att tillgå. Men ibland hade 
någon med sig en utgåva av en 25-öresbok. Den lästes flitigt och tumma-
des av sotiga fingrar tills den var lika svart som allt annat i kojan.

Några år senare lyckades jag komma över Dan Anderssons Visor 
vid kolvakten och fick veta att denne man, som kunde skriva så vackra 
dikter, även han vaktat kol i december månad 1913.

Jag tillbringade trettonhelgen 1914 i Sveg och återvände sedan till 
kolarskogen för att fata kol åt Karl Nyström. Jag gjorde sällskap från 
Sveg till Kropptjärn med kolaren Per Jonsa från Bollnäs.

Komna till Kropptjärn mötte oss banvakten Hällström, som  
berättade att Karl Nyströms körkarl Karl Palmer och kolaren Ulander 
hittat en ihjälfrusen kolare på Hundsjöns is, inte långt från den plats  
där jag rivit milan under julhelgen. Den döde hette Oskar Eskilsson  
och kom från Bräcketrakten. Han hade natten till trettondagen gått 

vilse och till slut kommit ut på isen, där han utmattad lade sig att sova, för 
att sedan aldrig vakna.

Eskilsson hade hela sin levnad arbetat med kolmilor och på kolgårdar.  
Hans stelfrusna kropp hade lastats in i en tom kolvagn vid Kropptjärn dit  
Per Jonsa och jag gick för att ta ett sista farväl. Det låg småkol kvar i vagnen 
efter sista lossningen. Där låg Eskilssons kropp. Det var en beklämmande syn.  
I stybb och sot hade han levat, i stybb och sot gjorde han också sista resan.

Kolaren Ulander hade åtagit sig att kola tre milor åt Karl Nyström, därav 
två på samma kolbotten. Den första revs och kolen lades upp i en hög. När 
den andra började kola ut rev Ulander bort några av dess fotbränder, som 
han lade på kolhögen, vilket var tanklöst gjort. Snart hade hela kolhögen 
fattat eld. Ulander kunde själv inte klara brasan, utan kom springande till  
vår koja för att påkalla hjälp. Det blev en ansträngande natt. Vi skyfflade 
undan kol som ännu inte antänts och försökte i mörkret få tag på jord och 
stybb för att lägga över det som brann. Många stigar kol gick till spillo  
och med lika mycket minskade Ulanders och Nyströms förtjänst.

är kolfatningen var över blev jag erbjuden jobb som brosslare 
åt bonden Steintnetz från Byvallen. Han hade två hästar och körde 
från egen skog. Bland huggarna fanns Per Ols Anders’ son Jonas 

från Norrväna i Delsbo. Han och jag beslöt att flytta från Rökenhamnskojan, 
där de andra bodde, till den kolkoja, i vilken jag tidigare bott. Därmed fick 
både bättre plats och närmare till arbetet.

Både vintern och jobbet tog slut, men Jonas och jag stannade några  
veckor i kolkojan, innan vi på försommaren sökte oss in till Sveg. Där  
samlades kolare, huggare och körare, som tillbringat vintern i Härjedals- 
skogarna. Den naturliga träffpunkten var Olbacken, där man spelade kort, 
bytte klockor, drog snusdosa och fingerkrok. Det hände i bland också att 
några i all vänskaplighet mätte sina krafter i en brottningsmatch. Här över-
enskoms kompanjonskap i kommande vinters kolning, här diskuterades  
de usla livsvillkoren och kraven på en bättre tillvaro – och här dracks öl.  
Den här våren måtte det ha blivit något fel på tappningsbandet i bryggeriet, 
ty ölen hämtades i 15-litershinkar och dracks ur skopor.

Det fanns kolare och huggare som blivit institutioner på Ölbacken. 
Till dem hörde Ljugar-Pelle, som berättade sina fantastiska historier, och 
Särnaprästen, ett förläst original, som läste bibelord och tiggde öl. Den här 
sommaren träffade jag också andra färgstarka skogskarlar på Ölbacken; Finn-
Mats, Stora Sundin, Hedman och gubben Hurtig. Den sistnämnde hade tio 
söner som samtliga var, eller blev, kolare. Jag sökte mig så småningom tillbaka 
till Hundsjön. Alla kolare från den gångna vintern hade lämnat trakten och 
jag fick i stället arbete med kolvedshuggning åt Axel Hansson från Malung.

Så bröt världskriget ut och det utfärdades ett påbud som innebar att vi 
inte fick ut de pengar vi hade innestående hos Iggesunds bolag, utan istället 
delade man ut 10 kronor i veckan i matpengar. Mina arbetskamrater, Helmer 
Björk från Kallmyr och en dalkarl som enbart kallades Floda, tappade lusten 
att arbeta, men efter tre veckor återgick allt till gamla gängor igen. Men 
världskriget var ett faktum. Det kom att räcka länge och matbristen skulle 
komma att sätta sin prägel på livet i Härjedalens timmer- och kolarkojor  
så länge det pågick. 
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