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Jag har under många ar haft tankar på att skriva Kohlsäters bruks historia. Att gå tillbaka i gamla arkiv för att,
uppgifter om bruket under gången tid har jag bedömt som allt för arbetsamt, på grund av att jag haft full
sysselsättning inom mitt yrke med liten fritid.
Sommaren 1988 gjorde Asta och jag en "nostalgisk" resa till Kohlsäter och passade då på att göra ett besök på
Övre Kohlsäter för att hälsa på Mona Gauffin, född Frisell en ungdomskamrat till mig från Kohlsäterstiden.

Vid besöket kom vi att tala om gamla tider och mina planer på en Kohlsätershistorik. Hon visade mig då en
skrift bruk " “Kohlsäter - En historia om ett gammalt bruk", författad och sammanställd av Tom Hultkrantz, vars
mor Ingeborg var född gå Kolsäter med efternamnet Ullman. Av Tom Hultkrantz har jag fått en kopia av hans
koncept till Kohlsäters historia 1695-1917. Tom bodde under min ungdomstid på Björnö herrgård och
familjerna Hultkrantz och Lundén umgicks.

Tack Tom för Ditt manuskript, utan det hade denna sammanställning aldrig blivit gjord.

Detta är ett stycke brukshistoria både tekniskt-ekonomiskt- och socialt.
Jag vill att mina barn ska få veta lite om denna svunna tid.

l januari 1991
Ove Lundén

P LAN ÖVER C ORPS DE LOGIET PÅ N EDRE K OHLSÄTER

1 Entrétrappa i kalksten
2 Vindfång med profilerade spegeldörrar utåt och
glasade slagdörrar inåt
3 Kapprum
4 Kapprum
5 Trapphall med två raka trappor till vån. två
6 Skolrummet
7 Guvernantens rum
8 Ingeborgs rum
9 Skafferi
10Hushållerskans rum
11Matsalen
12 Skänk och serveringsrum
13 Kök
14 Trappa till övervån.
15 Jungfrukammare
16 Jungfrukammare
17 Brandsaker
18 Vedbod
19 Kalkstensbelagd gård

101 Övre hall, blomsterrum
102 Trappa till vind
103 Krigsrummet
104 Förmaket
105 Mörka sängkammaren, (Elisabeth & Harald)
106 Blomsterrum
106 A Garderob
107 Barnkammare (Flickornas rum)
108 Trapphus, passage, klosett
109 Syrum
110 Eriks rum
111 Barnkammare
112 Ljusa sängkammaren (Thyra & Jonas)
115 Garderob
114 Sovrum
115 Sovrum
116 Balkong under tak

K OHLSÄTERS BRUK , H ERRGÅRDEN MED PARK
Förklaring med sifferbeteckningar
1 Herrgården
2 Flygel innehållande bostäder för trägårdsmästare, ladugårdsförman (drängstuga) samt gårdsmejeri
3 Flygel innehållande brukskontor och kamrersbostad
4 Lider för finvagnar, slädar m.m.
5 Stall
6 Lider för arbetsvagnar, plogar, harvar m.m.
7 Ladugård far 40 bundna och 20 lösgående djur
8 Loge för hö och säd
9 Hönshus
10 Bostad för kusken
11 Is- och jordkällare
12 Isdös
13 Garage för lastbilar och traktor
14 Förråd, vedbodar och prevé för boende i flyglarna
15 Herrgårdens prevé före vattentoaletternas tid (1925)
16 Trädgårdsredskap, förvaring
17 Äldre växthus sannolikt byggt 1830-talet
17 A Växthus byggt 1925
18 Kägelbana med grogghus, senare använt som lekstuga
19 Stora paviljongen
20 Björkpaviljongen
21 Badhus med bassäng och insynsskydd av väv
22 Brygga med bänkar, räcke
22 A Vinkelbänken
23 Timmeruppfordringsverk till brukets virkesupplag
24 Trädgårdsland för bärbuskar, jordgubbar, sparris samt i dess kanter rader av fruktträd
25 Drivbänkar för tidiga grönsaker, blomplant, gurka, meloner m.m.
26 Odling av grönsaker och potatis för herrgårdens behov
27 Odling av grönsaker för försäljning
27 A Rastgård for hästar
28 Tennisbana
29 Damma med bro över Lillälven
30 Tvättstuga
31 Bruksgatan
32 Fruktträdsplanterig
33 Blomsterarr, rosor, fuchsia även på stam, sommarblommor
34 Tältet, stolpbyggnad med tak av segelduk.
35 V:a delen av massavedsupplag
36 Vattenränna
37 Flottningsränna

K OHLSÄTERS B RUK 1921-1936
av
Ove Lunden

K OHLSÄTERS H ERRGÅRD
Herrgården som den redovisas på min skiss uppfördes 1805-1812 av brukspatron Gustav Bratt och kaptenen
Adolf Heijkensköld.
Tidigare fanns vid Kohlsäter en mangårdsbyggnad, sannolik i ett plan, som uppförts någon gång i slutet
av 1600-talet. Denna gård kan ha uppförts av Sara Nordberg som var den första brukspatronen på Kohlsäter.
Hon var präst änka som inte lät sig konserveras. Hon hade varit gift med prosten Nordberg i Gillberga. Vid tiden
för den nya herrgårdens uppförande var Adolf Heijkensköld ägare till Kohlsäters nedre bruk. Han hade köpt
bruket 1802 av Pehr Schagerstöm på Borgviks bruk. Den Schagerstömska släkten är sannolikt förebild till Selma
Lagerlöfs Löwensköldar.
Gustaf Bratt köpte bruket år 1812 av Heijkensköld, och blev ensam ägare. Orsaken härtill var att han 1805 gifte
sig med överste Fredrik Bergenskölds dotter Hedda, vilken bodde på Övre Kohlsäters Herrgård. Bratt som själv
härstammade från en gammal brukspatronsläkt från Filipstad, ansåg sig behöva en ståndsmässig bostad på
grund av sitt giftermål med Hedda.
Av mina planskisser framgår att byggnaden var magnifik. Den innehöll inte mindre än 15 rum, två hallar, kök,
beredningsrum m.m. Av rummen voro tre salonger och en stor matsal, alla avsedda för gäster. Till tiden hörde
ett utvecklat sällskapsliv.

Efter moderna mått matt var gården tungarbetad. Vid fars tillträde som bruksdisponent år 1921 fanns t ex
vatten indraget endast i köket. För att hålla huset varmt måste man vintertid varje dag, morgon och kväll elda i
nio kakelugnar och då hölls ändock några rum kalla vintertid.
Golven i husets bottenvåning voro överallt s k skurgolv av gran. I byggnadens övervåning voro golven, som
bestodo av breda golvtiljor överallt målade med täckande oljefärg. I herrummet (104) var dock golvet belagt
med ekparkett.
I salongen (105) var väggarna målade med motiv från grekisk-turkiska frihetskriget 1828. Motiven voro
sjöbataljer där den engelska flottan stödde den grekiska mot turkarna. Mästerligt målade motiv. Dessa
målningar torde ha tillkommit under brukspatron Johan Schagerströms tid.
Schagerströms köpte bruket 1828.
Varför målades dessa motiv? Det grekisk-turkiska frihetskriget engagerade människorna i Sverige på den tiden
kanske mer än vad Vietnam- och Afganistankrigen har engagerat oss.
Man tog ställning för Grekland, det gamla kulturlandet, som angreps av turkarna. Brukspatronerna i Värmland
var på denna tid liberaler och höllo på kulturlandet Grekland. Men visst fanns det andra skäl till att dessa
väggmålningar kom till. Det var en statussymbol bland välbärgade patroner, det vittnar målningar om i andra
herrgårdar i Värmland från denna tid.

Schagerström månade mycket om det ombyggda corp de logiet och skapade omkring detsamma en stor
parkanläggning i engelsk stil. Parkanläggningen underhölls sedan av kommande generationer och var vid fars
tillträde i stort sett kvar i sitt ursprungliga skick. Se mer om detta under rubriken Kohlsäters park.
Åren 1924-26 undergick byggnaden en in- och utvändig renovering. Denna bestod inte i några större ingrepp
med undantag av att badrum och wc-rum ordnades samt att byggnaden delvis eluppvärmdes. Däremot
restaurerades gamla målningarna, antika tapeter och fasaderna utvändigt.
Ett ovanligt tornur prydde taket. Det hade urtavlor tre sidor och var placerat på vinden över rum 101. Uret
hade ett klockspel, Detta tornur byggdes någon gång omkring 1815. Jag hade stort intresse av detta ur och
mekade ofta med det. Uret hade inte gått sedan vår familj kom till Kohlsäter 1921. Det led egentligen inte av
några andra fel än att det var osmort, vilket jag så småningom kom underfund med. Klockspelet lyckades sämre
med där för kuggsystemet till detta var slitet och ibland hoppade över en del kuggar med fel antal slag som
resultat. Uret och klockspelet drevs av var sitt lod som vägde 1 skeppund (1s6 kg) och de gick i väggkanaler
genom rum 101 till resp 03 och 04.
Det gick en sägen om uret sam hade levererats av en dalmas. När det skulle betalas vägrade brukspatronen
betala fullt pris. Vad han var missnöjd med förmäler ej historien. Dalmasen lär ha sagt att man skulle se till att
uret ej någon gång stannade, för skedde så och det åter startades skulle gården brinna ner inom 10 år. Jag var 9
år när uret startades år 1926. 1956 brann herrgården och hela vårt hem spolierades. Vad är skrock och
verklighet?

P ARKEN
Johan Schagerström anlade parken vid herrgården. För att utföra dessa för sin tid betydande arbeten anställdes
trädgårdsmästaren Johan Berling. Parken utfördes i engelsk stil med ett strikt system av gångar som omslöt
ytor på vilka odlades olika sorters grönsaker och bär samt intill dessa i rader fruktträd av de fina sorterna
astrakan, Säfstaholm, Risäter, Åkers m fi. (skissen 24, 25,26,27). Detta strikta system av gångar m.m.
begränsades mot älven av en naturpark, som bestod av många arter lövträd såsom lind, lönn, björk, poppel m
fl. Inom denna naturpark fanns bersåer, bryggor, paviljonger, badhus m.m. (Skissen 19, 20, 21, 22).
Runt herrgården planterades varje år mängder av blommor i rabatter som begränsades av buskage av
blommande buskar.
De vanligaste sommarblommorna voro rosor, fuchior, tobaksblommor, astrar, lobelior m fl (skissen 33,54).
Framför herrgården fanns en halvcirkelformad plan som var avgrusad med ärtstort singel. Denna plan
begränsades av bersåer inom syrenbuskage. I bersåerna och mot dessa fanns trädgardssoffor i vitmålat trä.
Planen hade dubbelfunktion, dels för att bilda en fri yta framför entréen till corp de logiet, dels som vändplan
för de hästspann som användes före bilarnas tid. Jag minns hästspannen från min barndom på 192O-talet.
Till en herrgårdspark hörde på den tiden växthus, där det odlades vindruvor men mest för att taga fram
krukväxter och blommor för att pryda herrgården och rabatter omkring denna. För att förse herrgårdshushållet
med tidiga grönsaker fanns drivbänkar. Skissen 17 ovanför 25 visar vinväxthus och drivbänkar.
Till en herrgårdspark hörde också en kägelbana med en liten byggnad eller paviljong som användes för
servering av förfriskningar när gubbarna spelade kägel vid de talrika fester som förekom på 20-talet. Den
tjänade även som lekstuga. Kägelspel och vår tids bowling äro mycket lika varandra. Käglorna voro nio till antal,
varav en kung. Vid platsen för käglornas uppställning satt markören i ett litet skyddat sidobås. Markörens
uppgift var att resa de vid spelet nedslagna käglorna. Ack så gånger jag suttit i det båset.
Under min fars tid på Kohlsäter utökades parken från ung. 22.000 m2 till 26.000 och tillkom det större
växthuset 17, förvaringsbod 16 samt drivbänkar och trädgårdsland (skissen 27). Dessa enheter anlades för att

öka inkomsterna från trädgården, som drog en stor årlig kostnad, på grund av heltidsanställd trädgårdsmästare
och två s k trädgårdsdrängar sommartid.
Försäljningen av produkter skedde på torget i Åmål där bruket hade en försäljningsplats. Transporten skedde i
en Scandia skåpbil målad i läckra färger.

F LYGLARNA
Där bruksgatan (31) slutade mot parken låg de två flyglarna i två våningar.
Flygeln (2) är sannolikt uppförd på slutet av 1700-talet och flygeln (5) sannolikt omkring 1850 då brukspatron
Ullman köpte Kohlsäter. Det enda som idag återstår av de gamla byggnaderna är just flygeln (2). Byggnaderna
voro målade i Falu rödfärg och försedda ned tak av grå skiffer. Herrgården hade också skiffertak men var målad
i svagt bruten vit färg med bruna fönstersnickerier. Flygelbyggnad 2 innehåll bostäder för trädgårdsmästare och
ladugårdsförman samt gårdens mejeri. Flygelbyggnad 3 innehöll brukskontor i bottenplanet och bostad för
brukskamreren i överplanet. (Hör föddes Ingeborg Hultkrantz. Sammanställarens anm.)

E KONOMIBYGGNADER
Under Johan Schagerströms tid byggdes också nytt stall, vagnbod och ladugård (4, 5, 7). Dessa byggnader fanns
kvar i ursprungligt skick 1930.
Övriga ekonomibyggnader voro vagnslider (6) hölador och spannmålsbodar (8) vedbodar och prevé (14) för
bostäder i flyglarna. I övrigt fanns hönshus (9) för herrgårdens behov och chaufförsbostad (10) liksom is- och
jordkällare (11) samt en isdös (12). Byggnad 13 tillkom under fars tid och innehöll garage för brukets personoch lastbilar.

J ORDBRUKET
Vid varje bruk i Värmland förekom vid denna tid betydande jordbruk. Ännu så långt fram som på 1950-talet var
transportväsendet föga utvecklat jämfört med dagens. För att klara försörjningen för de anställda vid bruket
fanns därför ett väl utvecklat jordbruk med mejeri och kvar för förädling av produkterna.
Vid Kohlsäter fanns 1950 o:a 40 mjölkande kor, 20 ungdjur samt 12 hästar. Jordbruket omfattade ca 150
tunnland odlad jord för spannmåls-, hö- och kraftfoderodling. Kohlsäter arrenderade också vid denna tid Torps
egendon som omfattade c:a 125 tunnland och gränsade till Kohlsäter. Torp hade ett 25-tal mjölkande djur,
ungdjur och hästar. Vid 20-talets slut var tiderna mycket dåliga, beroende på en av de värsta lågkonjunkturer
världen upplevt, som i Sverige följdes av Kreüger-kraschen 1952. Min far lade ner mycket energi på att få
jordbruket så lönsamt som möjligt. Bland annat installerades mjölkmaskiner och byggdes transportanordningar
för hö m.m. För skötsel av åkrar köptes en större traktor av Bolinder-Munktells fabrikat som drog en treskärig
plog, kultivatorharvar m.m. Traktorekipaget utförde sex hästars arbete.
Gården Torp som arrenderades tillhörde Kronan och hade under indelningsverkets tid varit majorsboställe. Nu
är denna privat ägo. Under min fars tid tå Kohlsäter var jordbruket Kohlsäter-Torp ett av de mest välskötta i
Värmland. När det gällde avkastningen per djur i ladugården var det Kohlsäters och Hellsbecks gårdar som
tävlade on 1:a platsen. Jag minns en ko med namnet Netta som mjölkade 10.000 kg/år med en fetthalt av 4,2%.
I dag ar detta kanske inte så ovanligt, men då var det rekordmässigt.
Vid 20-talets slut och i början av 30-talet sköttes jordarna på ett annat sätt än i dag. På grund av gårdarna i
förhållande till arealen hade ett stort antal djur användes gödsel från besättningarna på åkrarna. Mycket
baljväxter odlades också för s.k. ensilage, vilket ersatte annat kraftfoder. På köpet tillfördes åkrarna mycket
kväve. Älvdalen, där Kohlsäter ligger, är också belägen i ett grönstensområde. Jordmånen är därför bördig, men
jordarna äro lerrika, varför avkastningen torra somrar blev lägre.

B RUKET
Som framgår av Tom Hultkrantz brukshistoria begynte verksamheten vid Kohlsäter 1693-94 som
stångjärnsbruk. Denna verksamhet upphörde 1876. De svenska småjärnbruken slogs obönhörligt ut i den tidens
våldsamma industriella omvandlingsprocess. För Värmlands del betydde detta mycken fattigdom och många
utvandrade till Amerika.
Där förutsättningar fanns, d.v.s. god till vattenkraft, ersattes de små järnbruken med massafabriker och
pappersbruk. Vid Kohlsäter startade Gustaf Ullman, som då ägde bruket, år 1872 ett träsliperi med
kartongtillverkning. Av Tom Hultkrantz brukshistoria framgår att verksamheten bedrevs i relativt liten skala och
att bruket vid par tillfällen brann ner men återuppfördes då lönsamheten var god. Bruket med skogar,
tillgångar i vattenfall m.m. såldes av släkten Ullman till Karlstad stad 1917 som Hultkrantz redogjort för. Under
åren 1917-1921 hade Kohlsäter två disponenter, Kaiser och Forsberg och en förvaltare Ahnfeldt. Den 1 maj
192] tillträdde min far Ernst Lundén chefskapet vid Kohlsäter.
Den beskrivning jag här nedan ger av Kohlsäter 1921-36 är dels grundad på bad jag hört mina föräldrar berätta
och på vad jag själv upplevt.
När min far rom till Kohlsäter 1921 befann sig Sverige fortfarande i en lågkonjunktur efter 1:a världskriget.
Under 1920 hade disponenten Forsberg haft stora svårigheter att sälja brukets produkter, varför dessa lagrats
både undertak och ute. Dessutom hade produktionen lagts
om från kartong till trämassa, som hade dåliga lagringsegenskaper. Bruket måste därför ha förstört mycket av
sitt rörelsekapital under denna tid. Min far har berättat att han av Karlstads stad fått det beskedet innan han
tillträdde befattningen som disponent, att Kohlsäters bruk hade mycket god ekonomi. Detta var ett villkor för
att han skulle ikläda sig ansvaret för företaget. I verkligheten var brukets ekonomi mycket dålig. Sannolikt hade
en felbedömning gjorts på grund av att osålda massalager tagits upp för högt i värde vid bokslut.
Min far hade inga sötebrödsdagar de första åren på Kohlsäter, Hur han bar sig åt för att bli av med massalagren
och att ta igen förlorade marknader för kartongtillverkningen som legat nere sedan 1919, vet jag inte så mycket
om. Exportföretaget J-G Ullman i Göteborg som sedan 1890-talet sålt företagets produkter var säkert till god
hjälp.
Kohlsäter var 1921 ett litet bruk som tillverkade ca 600-800 ton kartong eller 1000-1200 ton slipmassa. Liksom
Gustaf Ullman på sin tid insåg att de små järnbruken inte kunde överleva, insåg min far detsamma vad gällde
Kohlsäters kartongbruk. Han arbetade intensivt på att bygga ut bruket. Då en sådan utbyggnad måste bli
betydande kunde man inte satsa enbart på den kraft som kunde utvinnas ur eget vattenfall i älven. Bruket
tillvaratog c:a 450 hkr av de 1 500 som kunde utvinnas vid eget vattenfall. Då därtill vattenföringen i Lillälven är
mycket ojämn mellan 2,5 - 40 sek/m3 kunde industrin vissa tider på året endast köras med mycket begränsad
kapacitet. Vid en utökad anläggning måste därför kraft köpas utifrån.
Styrelsen beslutade att bruket skulle byggas ut, detta skedde 1923-1924. Anläggningarna tillbyggdes och
moderniserades till en kapacitet av 6 000 ton kartong per år. Detta möjliggjordes genom byggande av ett
varmslipverk, utbyte av ångpanna, utbyggnad ah maskin- och packningssal samt nybyggnad av
emballageverkstad. Dessutom byggdes ny underhållsverkstad. De gamla turbindrivna kallslipverken
renoverades och holländeriets kapacitet ökades.
Efter denna ombyggnad var Kohlsäter tillsammans med Djupafors i Blekinge en tid Sveriges största
kartongbruk. Bruket gick bra några år fram till 1929. Kvaliteten på brukets tillverkning var också mycket hög. På
världsutställningen i Bryssel 1928 erhöll man guldmedalj för sin kartong. En ny världslågkonjunktur var
kommande 1929 och fick sin kulmen med Kreügerkraschen 1932. Först på hösten 1933 märktes att en ny

högkonjunktur nalkades. Min far arbetade tillsammans med Einar Ullman i Göteborg vid denna tid hårt för att
skaffa mera långfristiga försäljningsavtal.
Tack vare en stark optimism i världen efter de många depressionsåren lyckades han med detta och blivande
köpare från bl.a. England besökte bruket. Åren 1934 och 1935 hade blivit goda år för bruket om ej om kommit
emellan.
Under lågkonjunkturen 1929-33 hade bruket varit tvunget att taga lån på grund av underskott i verksamheten.
Lån hade av ägaren Karlstad stad tagits i Wermlandsbanken. Banken lade under lågkonjunkturen lånat
betydande summor också till andra bruk såsom Rottneros och Bäckhammar. För att bevaka sina fordringar
tillsatte banken en s.k. industridirektör. Den mannens verksamhet var till föga glädje för bruket. För Kohlsäter
blev den en katastrof på grund av de starka motsättningar som uppstod mellan industridirektören och min far.
Han delade ej den uppfattning far hade på hur bruket skulle ytterligare moderniseras och byggas ut. Jag har
jämfört Kohlsäter ned Djupafors. Djupafors byggdes ut enligt fars koncept. Det bruket är fortfarande i drift.
Ledarna für Rottneros och Bäckhammar voro delägare i sina företag. De lyckades skaffa engelskt kapital och
lösa ut sig från Wermlandsbanken och därmed befria sig från industridirektören. Striden mellan far och
bankens man slutade med att far avgick som bruksdisponent i början av 1935. Då han hade avtal om
anställning med Karlstad satt han kvar på herrgården med full lön t.o.m. 1936. Samtidigt som far slutade sin
anställning vid bruket bytte banken ut dess försäljningsorganisation.
J G Ullman i Göteborg till ett annat exportföretag. Därmed tappade bruket de försäljningsavtal som Einar
Ullman och far skapat. Detta torde ha givit dödsstöten åt Kohlsäter och bruksbranden 1937 torde ha kommit
som en befrielse för Wermlands Enskilda Bank.
Familjens sista år på Kohlsäter fram till påsken 1956 då herrgärden brann ner och vi miste det mesta av våra
tillhörigheter, var inte roliga. Det skedde en upp vigling av gamla anställda mot far, Varifrån denna styrdes kan
ej bevisas, men man kan nu få ha sina starka misstankar. Några namn är dock onödiga att ge, de agerande äro
ej i livet.
När herrgården brann vände sig oviljan mot far och mor och de togs om hand och hjälptes på många sätt.

S ÅGEN
Till bruket hörde ett sågverk med hyvleri. Virket som sågades till största delen på Lillälven och togs upp till
sågverket med ett paternosterverk. Sågverket hade en kapacitet av omkring 200 standards (= 10.000 m3). Efter
vår tids mått matt var det ett litet verk, men det gav under åren en god avkastning.

T RANSPORTER

AV RÅ VARA

När Kohlsäter var utbyggt och verksamheten vid kartongbruk och såg gick för fullt förbrukades 20-23 tusen m3
virke per år. Mycket av virket togs ur egna skogar som voro belägna i anslutning till sjöarna Vargsjön, Eldan och
Gränsjön. Det mesta virket köptes dock av skogsägande bönder som också hade sina ägor i anslutning till dessa
sjöar. Huvuddelen av virket flottades på de älvar som utgjorde sjöarnas avvattning. På vintern kördes virket
med häst och släde över sjöarna och lades upp vid älvarna. Lillälven som rann förbi bruket avvattnade Stora
Bör, Svansjöarna, Eldan och Aspen men även Varg och Finnsjöarna. Varg och Finnsjöälvarna kunde dock ej
användas för flottning, då de voro för strida. Flottningen skedde alltid i samband med vårfloden i maj-juni
månader.
Virket från Vargsjöskogarna togs fram med häst och släde, den senare benämnd doning. En doning bestod av
två slädar, den främre benämnd bock och den bakre get. Bocken hade en med centrumbult infäst balk på vilken

timret lastades. Bultens infästning gjorde att bocken kunde styras. Bocken användes som singelkälke vid s.k.
lunning, vilket innebar att virket släpades från avverkningsplatsen till upplag i form av timmervältor vid
transportväg eller vattendrag.
Bruket hade 12 hästar vilka vintertid användes för vinteruransporter. Detta föreslog dock ej långt
då ett ekipage kunde transportera max 1,5 m3 ved per gång. Från de avverkningsplatser som lågo långt från
bruket han med en enda transport per dag, i bästa fall två. Under hela 20-talet kom varje vinter Fryksdalingar
ned till bruket för att utföra timmertransporter. Det kunde vara ända upp till ett 4O-tal ekipage som var
sysselsatta i skogen under januari, februari och mars månader. På sådant sätt transporterades mellan 3-4000 m
virke till bruk och såg. Granvirke till bruket och frutimmer till sågen. Fryksdalingarna tog in och bodde på de
närbelägna torpen som hörde till bruket samt hos bönder och gav dess ägare en extra förtjänst.

S KOG ARNA
Brukets skogar hade en splittrad fördelning, Den sammanlagda arealen uppgick till ungefär 5000 tunnland
varav c:a 4400 var produktiv skogsmark. Skogarna voro belägna inom Gillberga, Långseruds och Svanskogs
socknar. Som tidigare nämnts voro de arrenderade till sjöarna Gränssjön, Eldan, Vargsjön m.fl. Markerna äro
goda och borniteten är nu omkring 5 d.v.s. årlig avkastning/hektar är 5m3 i fast mått. Detta innebar att max
8.000 m3 virke årligen som ett genomsnitt kunde uttagas ur skogarna. Stödköp gjordes därför varje år från
skogsägande bönder. Som chef för skogsförvaltningen fanns en skogsinspektor.

D RIFTEN
Bruket kördes dygnet runt i 8-timmarsskift. Från kl 14.00 lördag eftermiddag till söndag kl 22.00 var det drift
stopp, Vid större helger, jul, påsk var det också driftstopp. Sågen kördes från april till oktober i tvåskift, 06.0022.00.
Antalet anställda varje skift vid bruket 26 28 personer och vid sågen ett 10-tal exkl. verkmästare och förmän.
Totalt sysselsatte företaget ink. jordbruk och skog m.m. c:a 175 årsarbetare.

T RANSPORT

AV FÄR DIGA PRODUKTER

Under de första åren på 20-talet forslades såväl kartong som trävaror på båt till Göteborg. Lastningen skedde
vid Aspsäter, ca 4 km från bruket, beläget vid Byälven, som är Glafsfjordens utlopp i Vänern. Vid Aspsäter hade
bruket ett magasin i vilket en halvårsproduktion av kartong kunde lagras. Härifrån transporterades under
sommarhalvåret, med ångaren Arvika, hela årsproduktionen till företagets lagerbyggnad i Göteborg eller för
direkt omlastning till oceangående fartyg för export.
De största köparna av brukets produkter var England, Frankrike, Sverige och Sydamerika. Transporterna mellan
bruket och Aspsäter skedde under denna tid med hästtransporter på specialbyggda vagnar och slädar.
I samband med att bruket var utbyggt 1924 byggdes ett centralmagasin i anslutning till fabrikerna. Även detta
magasin var dimensionerat för halva årsproduktionen. På den tiden var detta en nödvändighet då
transportsystemen voro föga utvecklade. Från 1924 upphörde dock hästtransporterna till lastageplatsen
Aspsäter. Från denna tid kom lastbilden in i bilden och ersatte helt hästen. Från omkring 1926 minskade
båttransporterna och kompletterades med järnvägstransporter. Lastageplatser var Säffle och Kättilsbyn.
Ångbåtar som transportmedel upphörde helt omkring 1928.

A RBETARNA ,
M.M.

DERAS BOSTADSFÖRH ÅLLANDE N , SOCIALA FÖRMÅNER , LÖNER

Arbetarna via Kohlsäter i början på 20-taIet bodde nästan uteslutande i bruket tillhöriga bostäder eller torp. Ett
fåtal människor med egna torp arbetade också vid bruket. Bruksbostäderna hade uppförts redan under
järnbruks tiden för stångjärnssmederna som hade för den tiden rätt höga krav på bostäder. En normalbostad
omfattade större kök och kammare med en totalyta av c:a 45m2. Inredningen i köket bestod av ett bänkskåp
med skiva av zinkplåt med avloppstratt under vilken slaskhinken kunde placeras. För förvaring fanns ett
väggskåp med profilerade träluckor och ibland även ett hörnskåp av trä. För uppvärmning och matlagning fanns
en järnspis och tre kokplattor bestående av ett flertal järnringar passande i varandra. De kunde lyftas ur om
man önskade koka över öppen eld. För belysning fanns en ljuspunkt i varje rum. Möbleringen bestod i köket av
ett klaffbord med 4 eller 5 trästolar och en utdragssoffa med två sovplatser. I kammaren var det vanligt med en
chiffonjé och en utdragssoffa. Gardiner voro alltid hemvävda, l en bostad av denna typ bodde för det mesta
fyra till fem personer. De flesta arbetare hade 2 till 5 barn. Ute i torpstugorna kunde dock barnkullarna vara
betydligt större.
Det fanns inga arbetare vid bruket vilka bildat familj som saknade bostad. Det ålåg brukspatron eller
bruksdisponenten att skaffa bostäder åt sina anställda. En bruksarbetarfamilj hade under hela 20-talet fri
bostad och fri vedbrand. För varje ljuspunkt betalade man dock 6:-/år. I och med att arbetarna blevo
fackanslutna under slutet av 2O-talet upphörde den fria bostadsförmånen på fackets begäran.
I samband med brukets utbyggnad utökades arbetsstyrkan. De arbetare vid bruket som hade familj och som
bedömdes vara skötsamma fick stöd av bruket i form av subvention om 2000:- för uppföra egen villa. Min far
såg till att arbetarna också fingo stat egnahemslån som var ungefär lika stora som brukets subvention. En
fyrarumsvilla med källare kostade på den tiden c:a 4000:- att uppföra. Jämfört med dagens standard var husen
naturligtvis enkla men de hade eldstad i varje rum och indraget vatten och avlopp i köket. Prevéet var dock
fortfarande på gården. Ett 25-tal villor av denna typ tillkom åren 1923-1927. Vid besök jag gjorde 1988 fanns
dessa villor kvar. Vad som frapperade mig var att de voro så stora. Säkert har de också moderniserats.
Vad hade en industriarbetare vid Kohlsäter i lön 1921, 1929 och 1935. Ålder över 18 år

Slag av arbetare
Diversearbetare
Eldare
Packare
Maskinförare
Barkare
Slipare
Förmån
Reparatörer
Verkmästare

Grundlön
3:50/dag
4:50/dag
4:00/dag
4:00/dag
6:00/dag
5:00/dag
120:-/mån
5:50/dag
150:-/mån

Provision

0:90/dag
0:40/dag
0:11/dag
12:-/dag
x)
25:-/mån

Total/år
950:1.300:1.300:1.200:1.600:1.380:1.580:1.350:2.100:-

x) övertidsersättning lördagar efter 17.00 50% tillägg, söndagar 100% tillägg.
En nutidsmänniska frågar sig hur kunde dessa arbetare klara sig på så låga löner. Det gick ganska bra då. Priser
på förnödenheter voro helt annorlunda än nu. En liter mjölk kostade 15 öre, 1kg kalvkött 2:-, ett kg korv 1:- , 1
kg kaffe 1:-, spenat 60 öre/kg, öl 25 öre kg, vitkål 15 öre/kg, spritärtor 25 öre/lit. För att ta några exempel. Man
kan säga att pengarna hade c:a 50 gånger högre värde än idag, därtill fri bostad och endast någon krona i skatt.

De sociala förmånerna voro dock sämre, exempelvis pensioner, undervisning, i viss mån sjukvård m.m.
Arbetslöshetsersättningen var mycket låg, däremot hade arbetarna vid bruket olycksfallsförsäkring. På grund av
den låga arbetslöshetsersättningen arbetarna under den stora depressionen 1929-1932 mycket svårt. Bruket
gick dessa år endast för halv produktion. 1929 hade lönenivån stigit med ungefär 25% i förhållande till
omstående och 1935 hade nivån stigit med ytterligare 15%. Priserna hade samtidigt stigit med 20-50% och fria
bostäder förekom ej.
Fritidssysselsättningarna var under 20- och 30-talet helt annorlunda än idag. Kraven voro helt andra.
Idrottsutrustningarna voro enkla och skulle nu framkalla löje. Skidbindningar bestodo av en tå- och en bakrem
som inte gav minsta stöd åt foten. Skridskor fästes med läderremmar i pjäxorna.
Vid bruket fanns en idrottsförening, Väringarna, som sommartid bedrev fotbollspel, vintertid bandy och
skidåkning med tävlingar. Man hade också, som vid andra bruk politiska föreningar, som under 20-talet blev
alltmer aktiva och som jag nämnt anslöts arbetarna under 20-talet till LO:s Svenska fabriksarbetarförbund. Jag
tror detta var 1927.
Andra fritidssysselsättningar var fiske och på höstarna bärplockning som utgjorde en nödvändig förstärkning av
hushållet. Rent privat umgicks man som idag och ganska mycket alkohol förekom precis som idag. En stor del
av arbetarna var dock anslutna till nykterhetsföreningar som tillsammans med fackföreningen bedrev
utbildning, framför allt i fackliga och nykterhetsfrågor.

S OMMARDAGAR

PÅ

K OHLSÄTER

Jag och mina syskon hade en mycket privilegierad ställning jämfört med arbetarnas barn. Vi hade tillgång till en
stor park med möjlighet till många aktiviteter såsom bad, tennis- och kägelspel samt ridhästar i stallet. Vi hade
också olika intressen, varför det sällan uppstod strid mellan oss. Min syster föredrog stall med hästar, min bror
höll på med smådjur och själv tillbringade jag all ledig tid i garage och verkstäder.
På söndagarna gällde särskilda regler som strängt följdes. Man skulle vara finklädd, man fick inte företaga sig
något som krävde verktyg eller redskap. Sedan frukosten avätits blev det besök i badhuset om det var vackert
väder, vid ettiden samlades hela familjen i någon av paviljongerna eller i parken utanför herrgården och då
vankades det nybakta bullar med kaffe för de äldre och saft för de yngre. Serveringen gjordes alltid av husan,
en flicka som upplärts att serva familj och gäster. Här vi hade främmande, vilket ofta förekom, hände det att
gubbarna gick till kägelbanan före middagen och då förpassades jag till markörhålet. De yngre syskonen höll sig
våd sådana tillfällen undan och lekte med barn som fått följa med sina föräldrar. Besöken kom från
granngårdarna som fanns inom ett par milj räjong eller från Karlstad där styrelsegubbarna bodde. De tycktes
älska Kohlsäter och undra på det, sådana fester som hölls gå den tiden. Det rådde ett gott förhållande mellan
styrelsen och min far.
Ett stort intresse som jag hade var att leka i en bäck som fanns 1 km från gården. Här byggde jag dammar och
vattenhjul som drev en liten dynamo som jag lärt mig tillverka av en informator som hette Elinder och kom från
Karlstad. Han blev sedan en betydande man i samhället. Jag minns att dynamon kunde ge ström till en
ficklampsglödlampa. Till vattenhjulet hade jag också tillverkat excenterskivor som påverkade en hammare,
vilken fick slå mot en upp- och nedvänd konservburk. En miniatyr av en stångjärnshammare.
Jag glömde mig ofta kvar vid bäcken och fick hämtas, Sådant ledde ofta till bestraffning, framförallt om någon
måltid missats. Hela familjen skulle äta lunch och middag samtidigt, det var nästan heligt. Det var mammas sak
att se till att detta alltid fungerade. Mina föräldrar var som framgår av vad ovan sagts, mycket bestämda när
det gällde tiders hållande. De ansåg att det var ytterst oartigt när en yngre människa lät en äldre vänta. Vi barn
har haft en ovärderlig nytta av dessa disciplinregler.

En av de stora begivenheterna under sommaren var kräftfiskepremiären i augusti. Då skulle vi barn meta
småfisk som agn till burar och håvar. Det bästa agnet var mört och det fanns det gott om. Dagen före
kräftfiskepremiären fördes alla fiskutrustning till bryggstugan (50) där redskapen kokades för att minska risken
för kräftpest. Själva premiärdagen packades en stor koffert med smörgåsar och kaffepannan. Fisket påbörjades
omkring kl 18 med utläggning av håvar och på djupare ställen burar. Håvarna vittjades ungefär en gång i
timmen, burarna en gång per kväll. Vid 21-tiden anordnades en brasa där kaffet kokades. Där värmde man sig
också. Det kunde vara kallt under augustikvällarna. Stunderna vid brasan dessa kvällar har etsat sig kvar i
minnet. Jag kan se allt framför mig.
Kräftfisket bedrevs, huvudsakligast i Ragnhilsbolsbäcken som avvattnade sjön Botungen till Lillälven. Bäcken är
c:e 5 km lång och ligger till större delen på Kohlsäters marker (Ragnhildsbol tillhörde Kohlsäter). Fisket på den
tiden var mycket fint. En normal fångst var c:a 20 tjog och kräftor under 10 cm släpptes tillbaka i bäcken.
Ett annat kräftvatten var Vargsjöån som avvattnade Vargsjön till Finnsjön. Här var kräfttillgången mindre men
kräftorna större. Vid kräfttiden inbjöds bruksstyrelsen med ordförande bankdirektör Sandwall till Kohlsäter.
Sandwall hade alltid chokladkakor till oss barn. En annan styrelseledamot som jag minns var Gustaf Ander,
ägare till Nya Wermlandstidningen. Dessa herrar voro dugliga och kraftfulla män. Tyvärr dog bankdirektör
Sandwall 1927 och Ander omvaldes ej efter 1932.
Vid kräftfesterna på hösten inbjöds alltid grannarna vid Glafsfjorden och Övre Kohlsäter. Det var agronom
Hultkrantz på Björnö, riksdagsman Carlsson på Hellsbeck, skogsförvaltare Roos på Sölje och kapten Frisell på
Övre Kohlsäter. Under alla år på Kohlsäter umgicks dessa familjer med vår familj. Jag tror alla hade glädje av
denna samvaro. Familjerna Roos, Hultkrantz och Civilingenjör Erik Frisell, son till kaptenen, hade barn i vår
ålder.
Under våren och hösten besöktes svampskogen flitigt. Min mor var mycket road av att plocka svamp och på
våren var det murklor, på hösten kantareller, någon annan svamp plockades icke.
När vi kom upp i tonåren annonserade föräldrarna efter sommarsällskap åt oss. Det var vanligt på 20-talet att
man sände sina ungdomar från städerna ut på landet, där de inackorderades 4-6 veckor. Det var omväxling för
båda parter ungdomar. På den tiden var det inte en tanke på utlandsresor for ungdomar. Jag minns man med
spänning inväntade vilka som skulle komma. Ibland var det någon söt flicka.
Min syster Marianne har skrivit ner några minnen som här återgives.
“Vi var privilegierade som fick tillbringa vår barndom och uppväxttid på ett sådant ställe som Kohlsäter. Huset
innehöll en massa rum och trädgården med parken var underbara för barn att rumstera omkring i. Vårarna
minns jag som en lycklig tid. Ove byggde vattenhjul som användes i Knappersbäcken, och om jag var riktigt snäll
fick jag följa med och titta. En gång var Du sur på mig, och då fick jag betala fem öre för at följa med. Det var
fascinerande att sitta där vid bäckkanten och se hjulet snurra och höra vattnets porlande. Det måste ha gjort
ett starkt intryck på mig, eftersom jag minns detta så tydligt och i detta nu kan förnimma känslan av frid som
rådde där vid bäcken.
Att plocka blåsippor var också någonting som roade mig mycket och det fanns massor av dem just vid
Knappersbäcken. Vid kägelbanan fick jag använda kägelhuset som lekstuga och där tillbringade jag många
trevliga stunder med dockor, trähästar och andra leksaker. En jul fick jag i julklapp en liten "Moraklocka" som
Ove gjort själv. Jag minns precis hur den såg ut. Den var vitmålad och på framsidan hade Du målat små
blommor i olika färger.
Vid den här tiden var jag omkring 8 á 9 år, ty vi hade Elsa Weiws som guvernant. Jag hade inga lekkamrater
spinnsidan, så då skoldagen var slut, tog hon med mig på promenader och då berättade hon sagor för mig. Det
var underbart roligt!

Under regniga dagar lekte vi med tennsoldater, som Ove var en mästare i att göra, både med att tillverka dem
och måla dem. Det var indianer, karoliner och modernare upplagor. Vi lekte krig och hade regelrätta fältslag.
För övrigt läste jag böcker, helst indianböcker och H C Andersens sagor. Ma gjorde väl några tappra försök att
lära mig spela piano och intressera mig för hushållsarbete, allt med klent resultat.
Egentligen behövde jag inga lekkamrater, ty mitt allt uppslukande intresse var att hålla till i stall och ladugård.
Jag försökte lära mig allt om kornas utfodring och hur mycket mjölk i kg, som varje ko levererade och jag hade
en bra läromästare i den ladugårdsförman som fanns där.
För övrigt fick jag bl a lära mig mjölka, dels för hand dels med maskin av "Mor Lanz". Då korna släpptes på bete
om våren var det storstädning i ladugården, bl a kalkades väggarna och det putsades och fejades. Till gården
hörde också ett mejeri och där huserade Lina. Hon kunde konsten att tillverka smör.
Även om det var roligt att få vara med i ladugården, var det ändå roligare att hållas i stallet, ty hästar, det var
"livet". På lärde mig rida och till att börja med fick jag använda en vagnshäst, som var mycket snäll.
Att rida omkring där i trakten var det bästa jag visste och jag gjorde långa turer, ibland till Älviksholm,
Gullsjö och hem över Vargsjön och till Övre Kohlsäter, där tant Elin bjöd mig på choklad med vispgrädde. Lördag
em skulle alla hästar (14 st) på bete och jag kände mig mäkta stolt, då jag fick förtroendet att gå i täten med
Brunte (visserligen med stalldrängen bredvid, men ändå!!)
Vi umgicks också med barnen på gårdarna i trakten och ibland var det födelsedagskalas, både hos dem och
hemma. Jag minns att tyckte det var urtrist, ty skulle man ha finklänning och värst av allt, rosett i håret.
Då jag som 11-åring började i 4:e klass i flickskolan i Karlstad var det hemskt. Jag längtade hem till alla djuren
och frihetskänslan, som jag upplevde starkt på hästryggen.
Det var inga märkvärdiga saker, som sysselsatte oss, men jag fick göra det jag tyckte var roligt. Det var inte
"solsken" alla dagar under den här tiden, men var är det det? Jag sänder ofta en tacksamhetens tanke till ma
och pa, som förstod mig så bra. För mig var Kohlsäter paradiset och när det brann gick solen ner.

F AMIL JELIV
Vi kom till Kohlsäter i slutet av april 1921. Det var mina föräldrar, min syster Marianne och bror Jan-Christer.
Det första minnet jag har av Kohlsäter är resan med droskbil från Säffle, dit vi kom med tåg från Oskarshamn.
När vi hade passerat Torp, 1 km från Kohlsäter, höll vi på att fastna i lervällingen på vägen. Mamma var
förtvivlad och undrade om det inte fanns någon annan väg. Droskan hade körts helt fel och kommit in nå en
väg för lantbruksmaskiner. Sådan minns jag herrgården. Det första intrycket gjorde inte mamma glad, för de
som bott där sist hade lämnat allt ostädat. Mamma grät övergivet och far fick trösta, jag var 4 år, trots det har
denna bila etsat sig kvar.
Som framgår av planskiss över herrgården var denna stor och tungarbetad. För att sköta det stora huset
krävdes personal. Fars representation gjorde också sitt för arbetsbelastningen. Personalen bestod av kokerska,
husa och barnjungfru (lillhusa) som fanns tills vi var i 5 år. Kokerskan skötte alla matlagning, både för oss och
gäster. Hon var berömd för sin kokkonst. Husen svarade för städning, servering och eldning i kakelugnar på
vintern. Matsedeln upprättades av mamma som också gjorde erforderliga inköp och dessutom såg till att allt
blev noggrant gjort. Det mesta som förbrukades i huset kom från trädgård och lantbruket såsom mjölk, smör,
alla grönsaker, rotfrukter, bär, frukter och när slakt skedde. En del av detta saltades ned, en del röktes eller
torkades. På den tiden fanns inga frysar.
Matsedeln var i vardagsslag enkel, ex till frukostar återkom med varannandagsintervaller gröt och eller gröt och
spicken islandssill, som köptes hem i tunnor, Denna frukost kl 08.30. Lunchen åts kl 13:00. Jag minns inte

mycket vad vi fick till den, men sannolikt var det rester från middagarna eller enkla rätter som Pytt i panna.
Middag serverades kl 18.00, som middagsrätter förekom kroppkakor, rimmat kött, paltbröd och fläsk, på
torsdag alltid ärtor med fläsk som på sommaren ersattes med någon redd grönsakssoppa, på fredag fisk från
älven o.s.v. På söndagarna var det den obligatoriska steken med grönsaker eller rotfrukter. Vid middagarna
serverades alltid efterrätt som bestod av färska eller konserverade bär eller saftkrämer.
Frukost och lunch åts i rum 09 (som på Ullmans tid var skafferi) och middagar i rum 11. Vid middag med gäster
serverades, beroende på årstid, oxfilé, tjäder, kyckling, hare eller lax. Kyckling ansågs ett strå vassare än oxfilé.
Andra tider, andra värderingar! Som förrätt serverades någon soppa. Klar buljong med klimp ansågs fint. Glass
var vid denna tid något mycket fint. Den tillverkades i hemmet i en glassmaskin bestående av en förtennt
cylinder som roterade i en liten trätunna. Cylindern hade lock med kuggkrans i vilket ett kugghjul på vev
passade in. För att frysa ned innehållet hade man en köldblandning av is och grovt salt. Det föll ofta på min lott
att söta glassmaskinen, och då det tog minst två timmar att göra glassen förstås därav att roligare kunde en
tioåring ha!

S KOLAN
På bruket fanns en småskola med klasserna 1 och 2. I närheten av Gillberga kyrka låg folkskolan som hette
trehörningen. Byggnaden finns fortfarande kvar och har haft skiftande öden sedan den lades ned, bl a har där
funnits ett värdshus. Läraren där representerade politiskt socialisterna. Detta gjorde det helt omöjligt att vi
barn skulle gå i den skolan. På den tiden var valfriheten i samhället sådan att den som ville kunde ge sina barn
alternativ skolutbildning. Kostnaderna fick man förstås stå för själva, Vi barn gick i herrgården och hade
informator. Vi hade under åren tre informatorer, den första var Elsa Weiss följd av Elinder och Hellman. Elinder
har jag nämnt tidigare, han var säkert den mest kunnige. Elsa Weiss var en mycket behaglig ung och vacker
flicka, som jag trots mina unga år var nästan förälskad i. Hellman var en allvarligt inåtriktad person med
komplex. Han blev Senare psykiater och överläkare.
Den undervisning vi gavs var säkert mycket överlägsen den vi skulle i B1-skolan i Trehörningen. Men det blev en
del brister i undervisningen vad avser matematik så första gängen jag tentade in i 3/6 i realskolan i Karlstad, vid
elva års ålder, blev det underkänt i ämnet. Elinder lärde mig matematik, så året därpå gick det bra. Min syster
klarade sig in i flickskolan i Karlstad redan vid första inträdesprovet. Min bror, Jan-Christer som är fyra år yngre
minns jag inte hur det sick för.
Skoltiden minns jag mycket väl. Det lades ned mycken tid på att oss en bra grund. Undervisningen bedrevs efter
en plan som far och informator lagt upp. Skoldagen började med en första lektion 07:30-08.30. Frukost åts
08.30-09:00. Därefter tre lektioner till kl 12:00. Långrast mellan 12.00-13.30. I den rasten ingick lunch mellan
13.00-13.30. Sedan fortsatte undervisningen till kl 16.30. Vi hade alltså sju timmar undervisning per dag.
Lördagar läste vi till kl 12.00. Under Elsa Weise tid gjorde vi direkt efter "skolan" promenad eller skidåkning
beroende på årstid, på en timme en oberoende av väder. Kl 18.00 åts middag och efter denna läxläsning. Kl
20.00 var det sängdags. Tiden för denna gick ej att tänja ut, men jag minns att jag tjuvläste på kvällarna. En av
favoriterna var författaren Övre Richter-Frisch med deckarserien “Kondoren".
Den disciplinen som rådde i hemmet kände vi inte som något tryck, då mera som ett stöd. Far hade högt ställda
förväntningar på oss barn, särskilt på mig som den äldste. Tyvärr gjorde jag honom besviken många gånger. Jag
var om sanningen skall fram, ganska lat när jag barn, tyvärr har detta på äldre dagar förbytts i någon sorts
arbetsnarkomani.

E PISODER
Jag minns hur far tog mig med på sammanträden och undervisade mig i praktiska ting i samband med att
bruket byggdes ut. Teglet vid utbyggnaden slogs på platsen. Det gällde att komma ifrån de dyra transporterna.
Lerorna vid Kohlsäter voro lämpliga för tegeltillverkning bl a innehöll de järnoxider, som gjorde teglet vackert

rött vid bränningen. Vid tillverkningen älta des leran tillsammans med vatten och sågspån i en lerkvarn, som
drevs av en elmotor. Sågspånen tillsattes för att "magra“ leran. Vid bränningen förintades spånen och teglet
fick härigenom en viss porositet. Från kvarnen drevs leran ut i en sträng som hade bredden 12,5 och höjden 7,5
cm. Med en tråd skars sedan strängen i 25-cm-längder. Råteglet, som det kallades, lades på träplattor, där det
fick torka i torklador. När råteglet torkat togs detta och byggdes in i fältugnar som var konstruerade med
genomgående kanaler i botten. Kanaldimensionen var ungefär 35-50 cm med tungor mellan kanalerna om 25
cm. Över kanalerna lades råteglet in med ett mellanrum av c:a två cm. Ugnen som färdig kunde ha måtten 4 x 3
10 m (B X H X L) tätades utvändigt med lerbruk. I de förut nämnda kanalerna eldades ugnen med långved.
Rökgaserna trängde upp mellan stenarna och avgavs över ugnen. Efter ett dygns eldning var tegelmassan så
het att rökgaserna helt förbrändes, luften dallrade ovanför ugnen. Sedan ugnen färdigbränts fick den svalna i
en vecka innan den revs och teglet togs ut.
1923 var det världsutställning i Göteborg. Jag fick då följa med far på sommaren. Vi åkte med båten “Arvika“,
som hade en last kartong till Göteborg. Arvika lastade ungefär 250 ton. Det fanns många båtar på den tiden av
den storleken, som gick i trampfart mellan Arvika-Göteborg och åter. Det fanns flera bruk efter Glafsfjorden
som transporterade sitt gods på samma sätt som Kohlsäter ända fram till 20-talets slut. Jag minns att "Arvika"
hade en mycket fin salong med mahognypaneler på väggarna och möbler klädda med röd plysch. I den
salongen lät kaptenen servera alla måltider. Resan till Göteborg tog c:a 55 timmar och jag minns att jag var
oändligt glad när vi lade till vid kaj i Göteborg.
På somrarna gjordes utflykter med bil till olika platser. Åren 1924-30 tillbringade vi en månad varje år i
Falkenberg, där vi badade vid Skrea strand. Men också kortare utflykter gjordes inom Värmland till kända
platser, bl a Heijersgården. Troligen var det där jag första gång fick intresse för de gamla järnbruken i Värmland.
Det finns mycket ner att berätta om Kohlsäter, men, jag skall sluta här.
Vi barn var den sista generationen som fick uppleva den gamla brukstiden i Värmland, med sitt patriarkaliska
system. Visst hade det sina brister, men det vilade en harmoni och ett lugn över det hela som smittade av sig
på alla anställda på bruket. Av den andan finns intet i vår tid. Det var med vemod jag 1988 återsåg resterna av
min barndoms Kohlsäter.

E PILOG
Disponent Ernst Lundén (1885-1951) hade agral och ekonomisk utbildning. Lärare vid Klagstorps lantbruksskola
i Västergötland 1909-1912, förvaltare vid Ökna säteri i Sörmland 1912-1916,kamrer och souchef vid Finsjö
Kraftaktiebolag i Oskarshamn 1916-1921, bruksdisponent vid Kohlsäters Bruk i Värmland 1921-1935. Egen
företagare 1936-1939. Direktör för Bohusläns företagareförening 1939-1951. Död i Strömstad.
Gift med Edith, född Westerström (1893-1973). En viljestark kvinna, för att inte säga envis, med en ovanlig
själslig styrka. Ett stöd både för min far och oss barn i svåra tider. Hon dog på Filipstads sjukhus julen-1973 i
svåra kroppsliga smärtor men med ett oförstört intellekt.
Barn:
Ove, född 1917, gift med Carin Andersson, född 1930 i Sundsvall, skild 1971. Paret har tre barn, Ulf, född 1951,
Viveka, född 1956 och Agneta, född 1958. Ove Lundén är sedan 1975 sambo med Asta Strömberg.
Marianne, född 1918, gift 1942 med Herman Kolthoft. Han är född 1911, civiljägmästare och revirförvaltare i
Uddeholmsbolaget. Paret har barnen Catharina, Nittan och Christer.
Jan-Christer, född 1920, gift med Runa Gustafsson, byggmästardotter från Karlstad, död i Värmskog 1976. Paret
har inga barn. Jan-Christer är sedan 1978 trolovad med Greta Reilers, född Jonsson, bonddotter från Värmland.

