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Förord 

Skogens kulturmiljöer är hårt påverkade av det moderna skogsbruket. 
Skogsstyrelsens statistik visar att skadefrekvensen hos kulturlämningarna under en 
rad år varit hög och att den fortsätter att vara det. Det behövs därför insatser av 
olika slag för att berörda aktörer bättre ska kunna värna kulturmiljön. En av 
insatserna är att öka kunskapen om vad kulturlämningarna representerar, vad de 
kan säga om livet förr i tiden, så att de kan tas tillvara bättre och skapa värden för 
oss idag.  

Av skogens många kulturlämningar är kolbottnen, grundresterna efter milan, den 
talrikaste. Det är också den som därför blivit mest utsatt för skogsbrukets skador. 
Som kulturspår betraktad är kolbottnen en symbol för det hårda och ensamma 
arbetet i skogen förr i tiden. I ett större sammanhang speglar lämningstypen och 
dess talrikhet kolningens stora betydelse för den ekonomiska och industriella 
utvecklingen i Sverige från tidig medeltid och framåt. Ändå är kunskapen om 
kolningens historia liten. Riksantikvarieämbetet har därför låtit sammanställa 
resultaten av de olika arkeologiska undersökningar och insatser som gjorts de 
senaste decennierna. Resultaten är spännande. Exempelvis verkar resmilan ha 
introducerats redan under 1400-talet, dvs hundratals år innan vallonerna dök upp i 
landet, en grupp till vilken miltypen annars brukar kopplas. Vi kan också se 
konstruktionselement hos milorna som visar på en närmast okänd teknikutveckling 
genom under åren. 

Rapporten syftar till att föra diskussionen framåt och underlätta att finna vägar till 
lösningar på skadeproblemet och en ändamålsenlig antikvarisk hantering av 
lämningarna. Tanken är även att locka till mer forskning om kolbottnarna och 
skogens kulturarv. 

 

Lars Amréus 

riksantikvarie 
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Sammanfattning 

Framställning av kol i milor har varit fundamental för Sveriges ekonomiska och 
industriella historia och lämningarna av denna verksamhet, framför allt kolbottnar 
och kolarkojor, är talrika i skog och mark. Sedan 1990-talet har arkeologiska 
undersökningar av dylika lämningar blivit allt vanligare, dock har ingen 
överregional kunskapsöversikt eller utvärdering av dessa arbeten genomförts och 
inte heller någon fördjupad analys av resultat och kunskapspotential förknippade 
med kolningens lämningar. Föreliggande text syftar till att översiktligt syntetisera, 
tolka och kontextualisera den information och kunskap som framkommit vid 
undersökningar inom ramen för uppdragsarkeologi och annan arkeologi samt peka 
ut områden för framtida forskning utifrån fyra frågor: 

-  Vilka typer av lämningar kan kopplas till kolningen? 

I texten presenteras en bild av kolningsprocessen så som den framstår i skriftliga 
och etnologiska källor från sent 1800-tal och första halvan av 1900-talet. 
Kolproduktionen har resulterat i en mycket stor mängd kolbottnar av olika typer 
och utseende. Dessa kännetecknas av stora koncentrationer av kol och kolstybb 
som uppkommit genom långvarig och upprepad kolning på samma plats. Ofta finns 
även konstruktionselement såsom gropar, diken, vallar eller stödmurar, men det 
förekommer även kolbottnar som knappt kan urskiljas genom okulär besiktning 
utan framkommer vid schaktningsarbete. Ej genomkolad ved efterkolades i mindre 
milor eller kolningsgropar, i nära anknytning till den ursprungliga milan. Eftersom 
milkolningen var en utdragen process som krävde kontinuerlig övervakning 
byggdes ofta en kolarkoja i anslutning till en av flera milor som kolades samtidigt. 
De kolarkojor som registrerats framträder oftast i form av ett stort spisröse byggt 
av natursten samt ibland urskiljbara vallar vilka utgör rester av väggarna. I väntan 
på transport lagrades kolet antingen på kolbotten eller i ett tillfälligt kolupplag. 
Transporten skedde företrädesvis med slädar på vintern. Som hjälp i orienteringen 
kunde markeringar huggas i träden. Dessutom lämnar långvarig kolning fysiska 
spår i såväl pollendiagram, markkemi och vegetation.  

- Kan regionala skillnader i kolningslämningarnas karaktär urskiljas? 

Regionala skillnader i kolbottnarnas utseende är svåra att fastställa. Lämningarna 
ger ett mycket heterogent intryck med många lokala variationer utifrån ett antal 
grundtyper beskrivna i kolningslitteraturen. Dessa har sedan anpassats till de lokala 
förutsättningarna utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap. Milor av obestämbar typ 
har en större geografisk spridning än traditionella liggmilor och resmilor. Huruvida 
detta beror på inventeringsmässiga förhållanden eller om en större variation av 
milornas konstruktion förekommit utanför de centrala bruksområdena har dock inte 
kunnat fastställas. Det kan också föreligga regionala skillnader i kronologin för 
olika lämningar där resmilan introducerats tidigare i Mellansveriges 
bergslagsområden än annorstädes.  
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- Vad säger aktuell forskning om datering, funktion och sammanhang? 

Sedan 1990-talet har kolbottnar undersökts genom kartering och utgrävningar inom 
såväl forskning som exploateringsarkeologiska projekt. Majoriteten av 
undersökningarna har gjorts genom begränsade dokumentations- och grävinsatser 
och dateringarna har gjorts företrädesvis genom 14C-metoden. Både resmilor och 
liggmilor har använts parallellt långt fram i tiden men i föreliggande studie visas att 
liggmilan introduceras i början av 1200-talet och resmilan under 1400-talet. Denna 
nya kronologi baseras på en sammanställning av ett stort antal 14C-daterade milor 
som extraherats från utgrävningsrapporter. Under 1800-talet sker stora förändringar 
både i organisationen kring kolning såväl som ökade möjligheter till transporter av 
kol. Brukens behov av träkol minskar och under den senare delen av perioden 
importeras dessutom allt mer stenkol från England och Tyskland. Sammantaget bör 
dessa faktorer göra att träkolningen minskar. Den kvarstående husbehovskolningen 
är föga belyst i forskningen. Dock ökar efterfrågan av kol i och med användningen 
av gengas under andra världskriget.  

Undersökningsresultaten har ibland påvisat konstruktionselement som inte är kända 
från kolningshandböckerna vilket tyder på en kontinuerlig och föga 
uppmärksammad teknikutveckling för milkolning. I rapporten föreslås också att 
små runda anläggningar för kolframställning, utan konstruktionsdetaljer, som 
undersökts bland annat i Skåne och Gästrikland, utgör lämningar av en tidigare inte 
uppmärksammad kolningsteknik som skiljer sig från traditionella ligg- och 
resmilor. 

De flesta kolarkojor som undersökts har varit visuellt tydligt identifierbara vid 
inventering genom förekomsten av spisröse. Konstruktionerna har oftast gått att 
känna igen i historisk eller etnologisk litteratur. Fyndmaterialet har varit ytterst 
begränsat. Dateringar erhållna genom 14C-analys har generellt visat på relativt sena 
dateringar från andra halvan av 1700-talet och framåt. Detta kan innebära att äldre 
kolarkojor varit byggda på ett sätt som inte gjort dem lika lätta att återfinna vid 
traditionell fornminnesinventering. 

- Vilken forskningspotential bedömer man att materialet kan ha, såväl 
inomvetenskapligt som tvärvetenskapligt? 

Kolframställning i mila och kolningens fysiska lämningar har ofta stor 
lokalhistorisk betydelse vilket bland annat märks i många hembygdsföreningars 
intresse för verksamheten. De arkeologiska undersökningarna har oftast varit av 
sådan karaktär att de bekräftar gammal kunskap men ett flertal utgrävningar har 
också visat på stora kunskapsluckor. Många av dessa skulle kunna belysas genom 
arkeologiska undersökningar med stringenta metoder. Dessutom skulle säkerligen 
kunskapen kring kolningens aktörer - från livet i kolskogen till uppköparna på 
bruken och vidare till kungamaktens oro för järnindustrins tillgång till virke – 
kunna fördjupas genom studier av historiska källor. Utanför den kulturhistoriska 
forskningen har kolbottnarna använts vid studier av såväl vegetationsutveckling 
som markkemiska analyser där det bland annat visat sig att kolbottnarna är en 
viktig reservoar för markbundet organiskt kol.   
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1. Inledning  
Skogsindustriella lämningar efter kolning är en av de vanligast förekommande 
lämningarna i landets skogsmarker. Trots det stora antalet är kunskapen 
anmärkningsvärt begränsad. Under senare år har lämningskategorin alltmer 
kommit att uppmärksammas i den arkeologiska verksamheten. Trycket från det 
moderna skogsbruket gör att skaderisken för kulturlämningarna i skogen generellt 
är stor. Den årliga hänsynsuppföljningen som Skogsstyrelsen gör av hur 
fornlämningar och övriga kulturlämningar påverkas av skogsbruket visar att 
skadefrekvensen är hög, och att den varit det under de år som uppföljningar gjorts, 
det vill säga från 2008 och framåt (se 
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/hansynsuppfoljning-
kulturmiljoer). Detta trots att skogens kulturlämningar, utöver dem som är 
fornlämningar, omfattas av det skydd som skogsvårdslagens 30§ (1979:429) om 
miljöhänsyn ger. Det är dock endast ett skydd som består av visad hänsyn. Ett 
absolut skydd kan enbart kulturmiljölagen (1988:950) ge. Det råder också en 
osäkerhet hos många länsstyrelser i vilken utsträckning och hur 
fornlämningsbegreppet kan tillämpas på kolbottnar och anknytande 
kolningslämningar (se RAÄ rapport Ett förändrat fornlämningsbegrepp).  

Trots den stora mängden lämningar är kunskapen kring kolning fortfarande 
begränsad. Länge traderade uppfattningar kring kolningsgropar, liggmilor, resmilor 
och valloner blandas med Dan Anderssons poesi och andra kolarminnen. En stor 
mängd regionala studier har genomförts men försöken att göra överregionala 
vetenskapliga synteser är få. Vi behöver mer kunskap om lämningskategorin för att 
berörda myndigheter bättre ska kunna utveckla den antikvariska hanteringen av 
den. Ju mer vi känner till om kolbottnarna och de anknytande lämningarna desto 
mer ökar också möjligheterna att de blir en viktig resurs i arbetet med att nå de 
statliga målen för kulturmiljöarbetet. Följande text är ett försök att fördjupa 
kunskapen kring kolningens fysiska lämningar. 

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/hansynsuppfoljning-kulturmiljoer
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/hansynsuppfoljning-kulturmiljoer
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1.1 Syfte 
Syftet med följande rapport är att ta fram en överregional kunskapsöversikt som 
redovisar kolbottnars och anknytande kolningslämningars kunskaps- och 
forskningspotential. Rapporten syftar också till att översiktligt syntetisera, tolka 
och kontextualisera den information och kunskap som framkommit från 
undersökningar inom ramen för uppdragsarkeologi och annan arkeologi samt peka 
ut områden för framtida forskning. Kunskapsöversikten omfattar lämningar efter 
milor liksom lämningar i kolbottnarnas direkta och funktionella närmiljö, så som 
exempelvis kolarkojor. Fokus kommer att vara på följande frågor:  

- Vilka typer av lämningar kan kopplas till kolningen? 

- Finns det regionala skillnader? 

- Vad säger aktuell forskning om datering, funktion och sammanhang? 

- Vilken forskningspotential bedömer man att materialet kan ha, såväl 
inomvetenskapligt som tvärvetenskapligt? 

 

1.2 Metod och textens disposition 
Arbetet bygger främst på litteraturstudier rörande kolframställning samt på studier 
av arkeologiska utgrävningsrapporter. Antalet rapporter som innefattar 
kolningslämningar är stort och att behandla samtliga har inte varit möjligt inom 
ramen för föreliggande arbete. Urvalet har gjorts genom sökning i 
Riksantikvarieämbetets söktjänst Samla (http://www.samla.raa.se) samt genom tips 
och kontakter från yrkesverksamma arkeologer. Rapporterna innefattar 
undersökningar i form av utredningar, förundersökningar samt arkeologiska 
undersökningar spridda över stora delar av landet och får representera den 
mångfald av undersökningar som gjorts. En viss övervikt av undersökningar i de 
mellersta och södra delarna av landet föreligger, vilket delvis beror på att fler 
utgrävningar gjorts i dessa områden. För att bättre kunna redogöra för frågor kring 
geografisk spridning och regionala skillnader används GIS. Dessutom används en 
stor mängd information som framkommit vid kommunikation med människor 
yrkesverksamma inom kulturmiljövården; på länsstyrelser, inom 
uppdragsarkeologin och inom den skogliga sektorn.  
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Texten består av olika delar/delstudier utifrån ovanstående frågeställningar. I den 
inledande delen görs en sammanfattning av vilka typer av lämningar som kan 
kopplas till kolningsverksamheten utifrån historiska sammanställningar och 
kunskapsöversikter. Denna syftar till att ge en översikt över arbetsprocessen samt 
peka ut vilka typer av lämningar som borde kunna urskiljas i det arkeologiska 
materialet och utifrån vilka principer dessa registrerats i Fornminnesregistret 
(FMIS). I den följande delen görs en GIS-baserad geografisk studie baserad på 
lämningar registrerade i FMIS som används för att diskutera geografisk spridning 
och regionala skillnader i registrerade kolningslämningar. Därpå följer en 
genomgång av ett antal arkeologiska undersökningar av kolningsrelaterade 
lämningar samt en analys av resultaten för att besvara frågan kring datering, 
funktion och sammanhang. I den avslutande delen görs en utvärdering av 
kolningslämningarnas kunskapspotential ur ett inomvetenskapligt såväl som ett 
tvärvetenskapligt perspektiv men också en genomgång av några av de 
kunskapsluckor som blivit uppenbara vid författandet av texten. För att förstå 
kolproduktionens betydelse för Sveriges ekonomiska och industriella utveckling 
ges dock inledningsvis en kulturhistorisk bakgrund över järnindustrins kolbehov.  

1.3 Kolningens kulturhistoriska bakgrund 
Sveriges ekonomiska utveckling ses ibland som ett resultat av metallproduktionen, 
möjlig genom tillgången till silver, koppar- och järnmalm och ett hårt arbete i 
gruvor och bruk. Att dessa verksamheter var helt beroende av skogens resurser i 
form av ved till byggnadsmaterial, bränsle vid tillmakning men framför allt kol 
glöms ibland bort.  

Kolbottnar utgör spår efter kolning i milor och är en lämning som är knuten till 
övergången från blästerugnar till masugnar vilket ökade behovet av kol avsevärt. 
Dessutom krävdes stora mängder kol till koppar- och silverhyttor. Masugnen var 
större än den tidigare blästerugnen med möjlighet till såväl kontinuerlig drift som 
högre temperaturer vilket gjorde det möjligt att framställa stora mängder järn ur 
bergmalm. Utgrävningarna av Lapphyttan i Norberg har givit dateringar från 
masugnen till 1100-talet. Det är möjligt att det förekommit masugnar redan något 
tidigare men den stora ökningen sker under 1200-talet. Under senare delen av 
medeltiden fanns cirka 750 hyttor, varav cirka 20% var för kopparhantering och 
10% silverhyttor (Karlsson 2015:192; Berg Nilsson personlig kommunikation). 
Medeltidens järnproduktion sköttes företrädesvis på säsongsbasis av 
järnproducerande bönder. Under andra halvan av 1400-talet började allt fler lokala 
hyttor och hammarsmedjor uppföras. På grund av 1500-talets ökade efterfrågan på 
järn steg kronans intressen i produktionen som började anlägga egna, större och 
mer tekniskt avancerade produktionsenheter (Olsson 2007:30). Med hjälp av 
utländska entreprenörers kapital och tekniska kunnande kunde produktionen ökas 
betydligt under 1600-talets början. Uppmuntrade av Gustav II Adolf kom, framför 
allt under åren 1626–1655, en mängd immigranter från Vallonien i nuvarande 
södra Belgien och norra Frankrike. Tack vare deras kunnande om 
stångjärnstillverkning men också om kolning och skogsarbete kunde 
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järnproduktionen ökas väsentligt. De flesta arbetade på bruk i Uppland men de 
spreds också ut över stora delar av Bergslagen. Detta ledde till framväxten av de så 
kallade vallonbruken och i förlängningen till att många äldre hyttor konkurrerades 
ut. Nästan hälften av de valloner som rekryterades arbetade som kolare, 
skogshuggare och körare. Anledningen kan ha varit att vallonerna hade en tradition 
av specialiserad arbetsindelning. Genom att vara aktiva i varje led av produktionen 
kunde de snabbare bygga upp och etablera en storskalig produktion på bruken, utan 
att förlita sig på svenska kolare som tillverkade kol som enligt uppgifter ”smälta 
som strå i masugnen och draga intet järn” (Ölund 2007:645–647, 656 och där 
anförd litteratur). Vallonbruken är av stor relevans för att förstå den svenska 
järnindustrins historia men har också spelat stor roll i historieskrivningen kring 
kolframställning då vallonerna länge har ansetts tagit med sig tekniken att kola i 
resmila. 

Kolningen och arbetet i skogen utgjorde, tidsmässigt såväl som ekonomiskt, en 
mycket stor del av arbetet med järnproduktionen. Redan i kung Magnus Erikssons 
stadga för Kopparberget 1347 beskrivs att arbetslaget knutet till kolproduktionen 
utgjordes av nio personer däribland kolare, miltäckare, vedhuggare och utspisare 
(Nilsson 2005:117 och där anförd litteratur). Under 1700-talet låg mer än 50% av 
kostnaden för tillverkning av stångjärn just på framställningen av kol (Kardell 
2003:203). Kolframställningen till bruken kunde organiseras på olika vis. De kunde 
ha egna skogsområden där kolningen sköttes av landbor och torpare som genom 
kontrakt med bruksägaren var tvungna att leverera vissa mängder kol. Dessutom 
hade varje bruk rekognitionsskogar, där de hade ensamrätt att förvärva den kol som 
producerades som en bisyssla av självägande bönder. Dessa hade inte kolningsplikt 
men var tvungna att sälja till specifika bruk för en fastställd penning (Hildebrand 
1987:79ff.). Under mitten av 1800-talet introducerades nya, mindre kolkrävande, 
produktionssätt på bruken så som Lancashire- och Bessemer-metoderna samt 
götstålsprocesser (SNA 2011:93). Samtidigt förenklades långväga koltransporter 
genom det framväxande järnvägsnätet vilket ledde till att kolhandeln blev friare 
och att bruksägarnas beroende av lokala kolproducenter minskade (Isacson 1992:6; 
Arpi 1951:232). 

Uppgifterna om hur mycket kol som gick åt vid järnframställningen varierar 
kraftigt och har säkerligen också varierat över tid beroende på olika tekniker och 
ugnar. Gunnar Arpi uppskattar mängden kol för att framställa 1 ton stångjärn till 
ungefär 6 ton (Arpi 1951:209). Lars Kardell redovisar siffror för hur järn- och 
kopparproduktionen ökar i Sverige från cirka 20 000 ton om året i mitten av 1600-
talet, till ungefär 55 000 ton om året ett sekel senare för att i det närmaste dubblas 
ytterligare en gång till i mitten av 1800-talet. Behovet av kol torde ha ökat i 
liknande proportioner även om det totala vedbehovet minskat i och med ny teknik 
samt introduktionen av dynamit i slutet av perioden (Kardell 2003:197-198). Från 
mitten av 1800-talet inleds även det som ibland kallas bruksdöden med en 
genomgripande strukturomvandling av järnproduktionen. Hundratals små och 
ålderdomliga hyttor och hammare lades ner till fördel för större järnverk med ny 
teknik och nya produkter (SNA2011:94).  
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Under slutet av 1800-talet får även användningen av stenkol allt större betydelse på 
grund av ett högre energiinnehåll jämfört med träkol. Stenkolen importerades 
framför allt från England och Tyskland (Kol i Sverige 1977). Under slutet av 1800-
talet syns således också en minskad användning av kol i järnbruken (Hildebrand 
1992:86; Löwe 2006:3-4). 

 

Att förstå kolproduktionen och dess fysiska lämningar är nödvändigt för att förstå 
den svenska industrihistorien. Arbetet sköttes till stora delar av bönder och 
skogsarbetare som ofta hamnar i skuggan av de storslagna och rika 
järnbruksmiljöerna och kolningens lämningar är således också en väg att förstå 
livet för dessa tiotusentals arbetares bortglömda möda. Allt kol gick dock inte till 
bruken. Tillgången till kol var även väsentlig för de enskilda hushållen och kolning 
för andra verksamheter än de stora bruken har likaledes varit storskalig. Studier av 
kolningens landskap och kolproduktionens sammanhang bidrar till en större 
mångfald av kulturmiljöer.  
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2. Kolningsprocessen och dess 
lämningar i historiska källor 
För att förstå de fysiska lämningar som kolproduktion genererar är det viktigt att 
först förstå kolningens hantverk. Utifrån kolarhandböcker, och övriga historiska 
och etnologiska källor ges en bild av hur verksamheten sett ut under den yngsta 
fasen av kolproduktionen. Där inga andra källor anges baseras informationen på 
uppgifter från Dialekt – och folkminnesarkivet i Uppsala och Uppsala 
landsmålsarkiv (ULMA) frågelista T17 excerperade av Örjan Kardell och Mikael 
Löwe (Kardell, Opublicerat manus). De 88 personer som svarat på frågorna 
kommer företrädesvis från Dalarna, Värmland och Västmanland. Tidsmässigt har 
de främst samlats in under perioden 1928 –49 och avspeglar således kolningen 
under början av 1900-talet. Denna bild ska dock inte okritiskt appliceras på äldre 
förhållanden. Inga hantverk är statiska och en kontinuerlig teknikutveckling pågår 
ständigt.  

Framställandet av kol bygger på principen av torrdestillation där trä hettas upp med 
starkt begränsad tillgång till syre, vilket gör att vatten och andra lättflyktiga ämnen 
i träet försvinner. Detta kan göras med direkt metod i kolningsgropar och olika 
typer av milor eller med en indirekt metod i ugnar. Resultatet blir en produkt med 
mycket högre energivärde än ursprungligt trä. Kolning i grop anses ofta vara den 
äldsta typen av kolframställning. Traditionen att kola i grop har fortsatt ända fram 
på 1900-talet och beskrivs i kolningshandböcker (Bergström 1941:80-83). Det 
verkar dock som att tekniken förändrats avsevärt över tid. Den sentida 
gropkolningen verkar, enligt Bergström, utgöras av runda, smala gropar och ganska 
klen ved eller ris/pinnar. Förhistoriska kolningsgropar som undersökts vid 
arkeologiska utgrävningar beskrivs istället ofta som fyrkantiga och planbottnade, 
där långa vedstycken placerats i lager vinkelrätt mot det underliggande (se 
exempelvis Stene 2014:52 eller Wehlin 2014:25-26). De olika typerna av milor var 
till skillnad från kolningsgroparna inte nedgrävda i marken, eller endast delvis 
nedgrävda (se figur 1). Veden staplades istället ovan mark, på en för ändamålet 
iordningsställd kolbotten. Vedtraven med liggande och/eller upprättstående virke 
täcktes med kolstybb och ris för att minska syretillförseln.  

De olika traditionerna av kolproduktion knyts ibland till olika tekniker för 
metallframställning – de förhistoriska blästerugnarnas småskaliga produktion 
försågs med kol framställd i kolningsgropar. De medeltida smältugnarnas 
storskaliga drift krävde stora mängder kol varför liggmilorna infördes. I och med 
vallonernas höga krav på kol introducerades resmilan. Det är dock tydligt att denna 
bild är förenklad. De tre metoderna användes parallellt långt fram i tiden och 
resmilan var i bruk redan före den storskaliga valloninvandringen.  
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2.1 Kolning i mila 
Kolad ved skakar lätt sönder vid transport på dåliga vägar varför avståndet mellan 
milan och plats för användning helst inte borde överstiga 20 km. Kolning bedrevs 
under 1900-talets början dels som skogskolning, dels som platskolning. 
Skogskolningen idkades, som i äldsta tid, genom kolning i mila på spridda bottnar i 
skogen i nära anslutning till kolningsvedens växtplats. Platskolning ägde rum där 
kommunikationsleder, till exempel flottleder, möjliggjorde ett billigt framforslande 
av veden till kolningsplatsen samt vid sågverk där kolved hämtades i form av 
sågverksavfall (Bergström & Wesslén 1915:12). Platsen där milan skulle placeras 
valdes med omsorg. Den skulle vara fri från stubbar och stenar. Liggmilan kunde 
med fördel anläggas i en svag sluttning, med kortsidorna i sluttningens riktning. En 
resmila kunde ibland placeras i svaga sluttningar, så som exempelvis 
Värmlandsmilan eller Molindermilan medan Östgötamilan, Ribbvedsmilan, 
Stubbmilan, Tysk och Italiensk mila anlades på en vågrät botten. Förbränningens 
spridning, styrningen av lufttillförseln och kolningsprocessen påverkas av markens 
lutning. För en jämn kolning skulle marken vara jämt packad, och milan skulle 
således inte anläggas ovanpå befintliga stigar eller vägar. Marken skulle vara torr, 
men med vatten för släckning i närheten. Placerades kolbottnen i sanka områden 
kunde marken dräneras genom grävning av gropar eller diken. Det var tungt och 
svårt att anlägga en milbotten framför allt i moränmark och det var en fördel om 
äldre bottnar kunde återanvändas. De tjärämnen som utsöndras vid kolningen 
rinner ut under kolbottnen och tätar tjuvdrag av luft vilket gör kolbottnen enklare 
att sköta och resultatet blir således bättre vid upprepad användning. Dock finns 
inga uppgifter om hur många gånger en kolbotten kunde återanvändas. Kolbottnen 
iordningställdes före midsommar för att hinna torka upp ordentligt innan virket 
placerades in. Vid användandet av en gammal botten var det mycket viktigt att 
brand/tjärskorpan inte skadades. Vid iordningställande av en gammal botten lades 
överbliven stybb i vallar på sidorna, strax utanför den beräknade milans omkrets. 
Kolveden avverkades året innan den skulle kolas för att hinna torka. 
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Figur 1 
Olika typer av kolmilor. Bild från Gammelkroppa skogsskola.  
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Vid brännande av en liggmila, där veden ligger ner, kunde virke av olika storlek 
användas. Längderna kunde också variera utifrån vilken typ av mila som byggdes. 
Österbymilan var närmast trapetsoidformad, medan andra var rektangulära. 
Dimensionen på en liggmila kunde vara avsevärd, upp mot 25 meters längd men 
vid platskolning uppger Bergström och Wesslén (1915:98) att liggmilor på upp mot 
70-80 meter kunde anläggas. Veden lades in från kortsidorna i en sluttande trave, 
placerad på parallella slanor i botten. Liggmilan rymde vanligtvis i 
storleksordningen 150 m3. För att underlätta täckning av milan byggdes strax 
utanför långsidorna och ena kortsidan en tunn vägg av rundvirke, kallad Balkro 
(Nilsson 2005).  

Vid inpackningen av en resmila, ställdes kolningsveden istället upp kring en 
centralt placerad stock – bordstake – eller kortare träbit – kung. Förutom som 
riktmärke för att få milan symmetrisk hade denna också som funktion att skapa ett 
utrymme i mitten - tändtrumma - där milan kunde tändas. En normalstor mila var 
på omkring 15 famnar (cirka 30 m3) och var omkring 10-15 m i diameter. I botten 
kunde byggas en rost, dvs ett stabilt och plant golv för milveden. När rosten 
infördes är oklart, men det har föreslagits att det var ett sätt att underlätta kolning 
av klenare kolningsved, då de tjocka stammarna skulle gå till sågverksindustrin (se 
exempelvis Hennius et al. 2005:105) och resultera i milor som kringgärdas av 
vallar. Eftersom kolningshandböcker från 1900-talet påpekar fördelarna med rosten 
kan det innebära att vissa kolare fortfarande byggde milor utan detta 
konstruktionselement. Under 1930-talet introducerades också skorstensmilan, där 
rökgaserna leddes ut genom en plåtskorsten vid sidan. Den gav en mycket hastig 
kolning (se exempelvis Bergström 1941:10, 15, 43) men kvalitén på kolet ansågs 
enligt vissa källor, undermåligt. En anledning till detta kan vara att kolningen går 
fortare om mer syre tillsätts men en snabb process ger också ett lösare och sämre 
kol (Löwe 2006:7).   

Valet av miltyp styrdes av bruket, uppköparen, personliga preferenser eller 
lokala/topografiska förutsättningar. I en experimentbaserad studie av Carl David Af 
Uhr från 1811-1813 dras slutsatsen att liggmilan och resmilan gav likvärdigt utbyte 
i relationen ved/kol. Dock visar Uhr att antalet dagsverken för att kola de olika 
miltyperna skiljde sig avsevärt, 91 dagsverken för resmilan och 51 för liggmilan. 
Dessutom gav den Uhrska liggmilan mindre mängd ved som inte var helt utkolad 
(Löwe 2006:5-6). 

Efter inplaceringen av veden risades och stybbades milan för att bli lufttät. 
Inledingsvis täcktes kolveden med ett tjockt lager granris, vilket sedan täcktes med 
cirka 30 cm kolstybb. Till detta användes den, vid iordningställandet av kolbottnen, 
uppskottade stybben. Om inte detta räckte hämtades stybb från närliggande bottnar. 
Som en sista utväg kunde sand eller jord användas, vilken togs i anknytning till den 
mila som skulle brännas. För att få stybben att ligga kvar på en liggmila var 
balkron viktig. För resmilan användes T-formade stöd som placerades runt milan. 
Utefter kanten gjordes ventilationshål i täckningen för att kunna styra 
syretillförseln - så kallade fotrymningar.  
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För att undvika frost och isbildning som försvårade kolningsprocessen skedde 
inläggning av kolningsveden, risning och stybbning oftast i nära anslutning till när 
milan skulle tändas vilket ofta gjordes på senhösten. Det förkom dock att det 
kolades även under andra delar av året framför allt i bruksområdena. Vid kolning 
på sommaren skulle åtgärder för att förhindra skogsbrand genomföras, exempelvis 
grävning av gropar (Bergström 1941:109). För en resmila ansågs den första veckan 
vara den mest kritiska, då risken för ansamling av eldgaser var störst. Detta kunde 
leda till explosioner som sprängde hål i milans täckning och i förlängningen till att 
milan fattade eld. Under denna tid krävdes därför kontinuerlig tillsyn. Det var 
vanligt att flera milor inom ett begränsat område brändes samtidigt, och tändes 
löpande, efter den första kritiska veckan.  

En normalstor resmila tog cirka 2-5 veckor att kola, en liggmila något längre 
beroende på storlek. För att kunna övervaka kolningsförloppet i flera parallellt 
brinnande kolmilor kunde kolaren bygga en enklare byggnad i anknytning till en av 
milorna men med siktavstånd till de övriga. Kolarkojor omnämns sällan i de äldre 
historiska källorna. Wallner (1746) nämner dock "de Kolstufwor eller kolkojor, i 
hwilka kolarena wistas under den tid de skiöta sina milor." (Skyllberg opublicerat 
manus). Dessutom finns en kolarkoja avbildad i Lars-Lars gården i Munga, Tierp 
från 1795 (se bild på framsidan). Bilden är målad 1818 och behöver således inte 
avspegla 1700-talets byggnadskultur (Autio 1995). Dessa små kojor är svåra att 
typologisera och byggdes ofta i improviserade tekniker och rymde som mest fyra 
personer (Johansson 1994:97). Bergström presenterar två typer av 
standardmodeller av kolarkojor från 1900-talets första del. Båda typerna var delvis 
nedgrävda i marken och av ungefär samma storlek, cirka 2,5 m lång, 2 m bred och 
0,3 m djup. Den ena typen hade en kallmurad eldstad vid den ena gavelväggen och 
dörröppningen vid den motstående kortväggen. Väggarna lutade inåt och uppfördes 
av liggande trä som lagts mellan stående störar. Väggarna tätades med mossa och 
konstruktionen täcktes med ris, stybb och jord. Den andra typen av kolarkoja var 
utförd i liggtimmerkonstruktion med lodräta väggar. Taket bestod av brädor. 
Ingång och eldstad var placerade vid samma vägg (Bergström 1941:94-97). Det 
finns även andra typer av små kolarkojor beskrivna i litteraturen (se exempelvis 
Eriksson 1925 samt figur 2). Precis som att skogsarbetarna ibland bodde i 
kolarkojor är det också rimligt att kolarna ibland kunde bo i skogsarbetarnas större 
eldpallskojor. I Ella Johanssons arbeten kring skogsarbete och skogshuggarnas 
arbetssituation förekommer också berättelser kring hur dessa under kortvariga 
arbetsprojekt kunde nöja sig med oerhört enkla kojor byggda av snö, granslanor 
och granris (Johansson 1994:98). 

Kolningen var till mycket stor del en manlig syssla, även om enstaka kvinnliga 
kolare finns belagda. Kvinnor kunde leverera mat till männen i skogen. Dessutom 
kunde såväl kvinnor som barn hjälpa till i olika delar av processen, såsom vid 
utrivning av kolet (se Stenbäck Lönnquist & Welinder 2011 och där anförd 
litteratur).  
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Figur 2 
Olika typer av kolarkojor som de redovisas i etnologisk litteratur och 
kolarhandböcker. Ovan från Bergström & Wesslén 1915:274, Jernkontoret, Public 
Domain Mark, nedan från Eriksson 1925, ULMA 1041. 
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När milan brunnit ut fanns olika sätt att avsluta kolningsprocessen och förhindra att 
milan tog eld. Enklast var att täppa till ventilationshålen och vänta tills milan 
svalnat. Tillgången till vatten var väsentligt vid utrivning av milan. Detta för att 
släcka glödande kol som annars kunde ta eld i kontakt med syret i luften. En annan 
variant var att dämma milan med vatten, antingen genom att en mycket stor mängd 
vatten hälldes över milan eller genom att lera, sand och vatten blandades samman 
och milan lerklinades. Fördelarna med dämning var att kolet fick ett bra skydd mot 
nederbörd och eftersom kolet var ordentligt släckt tog det inte eld vid utrivning och 
således blev utbytet något högre. Nackdelen var att det gick åt många tusen liter 
vatten (Bergström 1941:51-52).  

Ved som inte kolats färdigt fick efterkolas, antingen i en mindre mila eller en 
kolningsgrop, en så kallad kalv, brandpuk, brandar eller brandmila.  

Om det dröjde innan kolet transporterades bort från skogen kunde det samlas upp 
antingen på kolbotten eller i ett provisoriskt kolupplag/kolhus konstruerat av 
slanor, där kolen täcktes med ris eller annat material. Om möjligt fraktades kolen 
från skogen till bruket på vintern i släde. Forvägarna kan ibland ha markerats upp 
med huggna bleckor i träden för att förenkla navigationen. Under senare tid kunde 
kolet fraktas på båtar eller på järnväg. 

 

Ovanstående bild av kolframställningens hantverk, som förvisso baseras på sena 
historiska källor, visar på en mängd aktiviteter som genererar lämningar och 
fysiska spår i landskapet vilka bör vara urskiljbara vid okulär besiktning och/eller 
arkeologisk undersökning, även om vissa kan vara vaga och andra svårtolkade. 
Produktionsplatser från kolning kan påträffas i nästan vilken naturmiljö som helst, 
under förutsättning att avståndet till en plats för användning eller möjligheten till 
en skonsam transport på vatten eller tåg inte överstiger tjugo kilometer. Dock bör 
den lokala topografin inte vara för kuperad, sank eller alltför blockbemängd.  

 

- Spåren av kolbottnarna kännetecknas ofta av stora mängder kol. Vilken typ 
av mila de enskilda kolarna valde att anlägga resulterade i en antingen 
rektangulär eller rundad koncentration av kol. Dock har många av 
kolbottnarna använts vid upprepade tillfällen och formen kan vara svår att 
urskilja. Ibland kan vallar med jord eller kolstybb och gropar, antingen från 
milans utformning, dränering eller stybbtäckt urskiljas i närheten av 
kolbotten.  

- Ej kolad ved efterkolades i en brandpuk i form av en mindre mila eller i en 
kolningsgrop. 

- Kolarkojan kan ofta identifieras genom närvaron av ett spisröse, ibland 
med omkringliggande vallar, eller delar av en urgrävd konstruktion. 
Kolarkojan placerades i anslutning till en av flera milor som brändes 
samtidigt. Den täcktes ofta med kolstybb, och således finns ofta mycket 
kol i anknytning till kolarkojan. Det kan dock finnas andra typer av 
konstruktioner som utnyttjats för boende.  
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- Spåren av kolupplag/kolhus kan vara mycket diffusa och främst utgöras av 
kolansamlingar, eventuellt med rester av en enklare stolpkonstruktion.  

- Forvägarna kan ibland fortfarande urskiljas som stigar i skogen. De 
bleckor som huggits i träden för hjälp vid navigering är dock ovanliga.  

- Långvarig kolning lämnar dessutom fysiska spår i form av stora mängder 
kolpartiklar synliga i exempelvis pollendiagram liksom en förändrad 
sammansättning av vegetation och markkemi.  

 

I Riksantikvarieämbetets Lämningstypslista finns de flesta av ovanstående 
lämningstyper definierade (Lista med lämningstyper och rekommenderad 
antikvarisk bedömning version 4.1, 20140626). Kategorin Kolningsanläggning 
definieras som ”Lämning efter framställning av kol” och innefattar 
egenskapsvärdena Kolbotten liggmila, Kolbotten resmila, Kolbotten obestämd, 
Kolningsgrop, Kolugn och Övrig kolningsanläggning. Skillnaden mellan kolbotten 
från liggmila respektive resmila är egenskapsvärdet för formen, 
rektangulär/kvadratisk respektive rund. Kulturmiljölagen innehåller fyra rekvisit 
som ska uppfyllas för att en lämning ska klassas som fornlämning. Fornlämningar 
är lämningar efter människors verksamhet under forna tider. De ska ha tillkommit 
före 1850, genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna (kulturmiljölag 
(1988:950)). För kolbottnarnas del är det ofta årsgränsen 1850 som ses som mest 
problematisk. Lämningstypslistans rekommenderade antikvariska bedömningar är 
att kolningsgropen ska klassas som Fornlämning (R) och övriga egenskapsvärden 
som Övrig Kulturhistorisk Lämning (ÖKL). En kolningsanläggning kan bedömas 
som fornlämning om det kan antas att den tillkommit före 1850. Tidigare var praxis 
att liggmilan skulle klassas som fast fornlämning men då det konstaterats att båda 
typer av milor använts in på 1900-talet ändrades detta i och med översynen för 
förändringarna i kulturmiljölagen.  

Lämning efter kolarkoja registreras som ”Husgrund, historisk tid (kolning)” med 
en rekommenderad antikvarisk bedömning som ÖKL. Även kolarkojor kan 
registreras som fornlämning om det kan antas att verksamheten tillkommit före 
1850. Ett funktionellt, rumsligt och kronologiskt samband med annan fornlämning 
kan vara avgörande för bedömning av tillkomsttid och om rekvisiten är uppfyllda.  

Kolupplag finns representerat som egenskapsvärde tillhörande flera olika 
lämningstyper så som ”Bergshistorisk lämning övrig” och ”Hyttlämning”. Det 
verkar dock inte handla om småskaliga, tillfälliga kollager i skogsmarken utan 
snarast lämningar ingående i hanteringen av järn och järnmalm i anknytning till 
hyttor och bruk. Dessa bedöms som fornlämning om rekvisiten för 
kulturmiljölagen anses uppfyllda.  

Forvägarna för transport av kolet ut från produktionsplatsen skulle enligt 
lämningstyplistan kunna klassas som ”Färdväg” vilken definieras som äldre stig, 
väg eller järnväg. Förutom hålvägar är rekommendationen att lämningstypen 
registreras som ÖKL. Då många av kolarnas forvägar fortsättningsvis använts som 
skogsbruksvägar är de oftast inte att betrakta som varaktigt övergivna. Huggna 
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bleckor i träd, som hjälp i orienteringen finns inte med i lämningstypslistan. I 
FMIS återfinns bleckor vid fritextsökning registrerade som såväl ”Ristning” som 
”Naturföremål/-bildning med tradition”, och klassas som ÖKL. Dessa kan dock 
inte självklart knytas till kolningsverksamhet utan som generell markering av 
stigar.  

Dessutom finns den sammansatta lämningstypen ”Område med 
skogsbrukslämningar” vilket definieras som ”Område med minst två lämningar 
efter skogsbruk” där avståndet mellan dessa inte bör överstiga 20 meter. Ingående 
lämningstyper för denna kategori är ”Husgrund, historisk tid”, ”Kemisk industri” 
(ofta tjärframställningsanläggningar), ”Kolningsanläggning” samt ”Naturföremål/-
bildning med tradition”. Dessa områden kan bedömas som fornlämning om det 
finns säkra belägg för att lämningarna tillkommit före 1850.  

Kolningsanläggningarna kan även ingå i andra sammansatta lämningstyper så som 
”Blästplats” eller ”Småindustriområde”. I dessa sammanhang rör det sig ofta om 
platskolning. 
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3. Kolningsanläggningar i FMIS 
I Fornminnesregistret (FMIS) finns i storleksordningen 50 000 kolningsrelaterade 
lämningar registrerade. I tabellen nedan ges en liten fingervisning av vad som finns 
registrerat under kategorin kolningslämningar (se figur 3). Till detta ska läggas 13 
577 träffar på kategorien ”Område med skogsbrukslämningar,” där en majoritet 
utgörs av kolningslämningar, samt 10 317 kolarkojor som hittas genom 
fritextsökning. Antalet registrerade kolbottnar och andra kolningslämningar 
avspeglar sannolikt bara en bråkdel av de milor som kolats av många tiotusentals 
människor genom historien. Sannolikt skulle riktade inventeringar få denna siffra 
att öka ytterligare. Den bild man får i FMIS har flera viktiga felkällor som bör tas i 
beaktande. Förutom de enskilda inventerarnas kompetens och intresse avspeglar 
den också inventeringstryck och till viss del en tidshorisont. Kolbottnar 
registrerades inte vid den första fornminnesinventeringen och endast sporadiskt vid 
andragångsinventeringen. Den stora mängden kolbottnar i FMIS kommer istället 
från särskilda utredningar men framför allt inventeringar inom Skog- och Historia 
projektet (Nilsson 2005; Englund 2017). Ett problem är att lämningar ofta är 
registrerade som enskilda delar, även om de ingått i det ovan beskrivna 
sammanhanget och arbetsprocessen. Majoriteten av kolbottnarna är registrerade 
som punktobjekt. Kolarkojor har i många fall registrerats som husgrund från 
historisk tid med ordet kolarkoja i fritexten, istället för ingående i område med 
skogsbrukslämningar. Avståndsgränsen mellan lämningar ingående i område med 
skogsbrukslämningar är satt till 20 meter vilket är alltför snålt tilltaget för att 
innefatta de lämningar som ingick i kolningsmiljön som kunde ligga på flera 
hundra meters avstånd. Detta riskerar att fragmentera förståelsen av ett betydligt 
mer storskaligt komplex av anläggningar. Registreringen i FMIS visar också hur 
svårt det kan vara att skilja på kolbottnar från ligg- respektive resmilor vid 
inventering. En stor mängd lämningar är registrerade som obestämd typ.  

 

Typ Antal Fornlämning ÖKL Bevakningsobjekt Undersökt och 
borttagen 

Kolbotten Liggmila 3169 2165 960 21 11 

Kolbotten Resmila 27765 313 27055 103 121 

Kolbotten obestämd 
typ  

5587 67 5145 86 48 

Kolningsgrop 9780 7284 185 2138 143 

Övriga 
kolningsanläggningar  

188 26 151 1 3 

Totalt (från FMIS) 46705 9863 33960 2350 329 

Figur 3 
Tabell med registrerade kolningslämningar i FMIS. Dessa utgör sannolikt endast 
en liten del av de lämningar som återfinns i skogen om riktade inventeringar 
genomförs.  



Spår av kolning ‒ Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt 

22 

3.1 Geografisk spridning  
Som nämnts tidigare är kol känsligt för landtransporter och före järnvägens tid 
framställdes majoriteten lokalt, i anslutning till bruken eller i nära 
vattentransportleder. I och med järnvägens utbyggnad under mitten av 1800-talet 
underlättas koltransporterna. Dessutom påverkar tågen även kolproduktionen på så 
vis att det behövdes kol också för att driva de ångdrivna loken även om stenkol var 
att föredra. Bergströms & Wesslén (1915) redovisar en bild över områden där 
kolning fortfarande bedrivs i Sverige under början av 1900-talet. Där syns också en 
betydligt större geografisk spridning än i FMIS (se figur 4).  

 
Figur 4 
Bild över registrerade kolbottnar i FMIS, kolningens utbredning under mitten av 
1700-talet samt de områden där det fortfarande bedrevs kolning i början av 1900-
talet. Bakgrundskarta från ESRI. Samma bakgrundskarta för figurer 5-7. 
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Lämningarna efter kolning registrerade i FMIS avspeglar en summerad bild av 
aktiviteten och kan endast i mycket begränsad omfattning tidsfästas. På ett 
övergripande plan kan konstateras att den geografiska spridningen av registrerade 
kolbottnar i FMIS är betydligt större än brukens närområden och lämningarna 
återfinns över större delen av Sverige, inklusive fjällkedjan. Till viss del följer 
spridningen bortom bruksområdena vattenleder eller järnvägar, men inte helt. Detta 
kan tolkas på olika sätt. Antingen avspeglar de registrerade kolbottnarna en 
omfattande och föga belyst husbehovskolning för gårdens smedja. Det kan också 
tolkas som att kolningslämningarna i ovanstående källor företrädesvis avspeglar 
kolningens spridning under sena perioder, i relation till brukens intresseområden. 
Lämningarna som registrerats i FMIS avspeglar ett betydligt större tidsdjup och 
inkluderar därför även lämningar tillkomna före och efter den mest intensiva 
brukskolningen. Registreringen som obestämd typ visar på hur svår en tolkning av 
kolbottnens form kan vara vid en okulär besiktning.  

3.2 Regionala skillnader 
Att utifrån spridningsbilderna ovan, baserade på registrering av lämningstyper i 
FMIS, dra fördjupade slutsatser kring regionala skillnader av olika miltypers 
användande är svårt, beroende på att lämningstypen haft olika status vid 
inventering och att Sveriges skiftande landskapstyper inte inventerats på ett likartat 
vis.  

Rektangulära kolbottnar från liggmila koncentreras till Mellansveriges 
bergslagsbygder och Småland men med exempel även utanför dessa områden (se 
figur 5). Rundade kolbottnar från resmilor är betydligt fler och har också en 
betydligt större geografisk spridning (se figur 6). Sannolikt avspeglar detta också 
sentida historiska uppgifter om att resmilan varit den huvudsakligt använda 
miltypen långt fram i tiden och inte bara kolades i brukens närområden utan även 
utefter transportleder med goda möjligheter till kommunikation. Störst geografisk 
spridning har dock kolbottnar av obestämbar typ vilka återfinns över stora delar av 
Sverige (se figur 7). Huruvida detta avspeglar inventeringspraxis eller är spår efter 
husbehovskolning som bedrivits på sätt som inte ger upphov till den typ av 
lämningar som ses i storskalig industriell kolning för bruken är en spännande fråga 
som kräver ytterligare forskningsinsatser.  
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 Figur 5    Figur 6 
 Geografisk spridning av liggmila   Geografisk spridning av resmila  
 från FMIS.    från FMIS. 
 

 
 Figur 7 
 Geografisk spridning av milor av  
 obestämd typ från FMIS 
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Det finns åtminstone ett 20-tal olika miltyper beskrivna i litteraturen och även 
uppgifter om regionala preferenser angående vilken typ av mila som använts. Inte 
minst kan namnen på de olika miltyperna som nämndes ovan vara en sådan 
indikation. Från Uppland ska exempelvis liggmilan av Österbytyp (Uhrska milan) 
ha introducerats 1814 och i vissa områden varit dominerande (Löwe 2006:6). Valet 
av miltyp verkar dock röra sig om mycket lokala företeelser. Per-Olof Fredman 
(2009) har identifierat ett tiotal olika kolbottnar med olika konstruktioner bara i 
Uppland (se figur 8). Hur dessa ska relateras till olika miltyper är inte helt klarlagt.  

Det generella intrycket efter litteraturstudier samt diskussion med personer 
yrkesverksamma inom olika delar av kulturmiljösektorn är dock att regionala 
skillnader är svåra att belägga. Det verkar snarare som att milans utformning, så 
som den ser ut i kolbottnen idag med gropar, vallar eller form i plan, beror på 
lokala eller personliga preferenser baserat på de två grundtyperna – liggmila 
respektive resmila – som anpassats till de platsbundna förutsättningarna utifrån en 
erfarenhetsbaserad kunskap samt ett resultat av upprepad användning. Förekomsten 
respektive avsaknaden av olika miltyper på brukens skogskartor kan vara en 
indikation att det finns en kronologisk skillnad i milornas utformning. Enligt 
Fredman är det främst resmilor med vall som finns med på dessa kartor och kan 
således antas vara yngre än de övriga (Fredman 2009:10-13). Det är inte omöjligt 
att fördjupad kunskap kring regionalitet i relation till olika typers utformning skulle 
kunna uppnås genom riktade inventeringar och /eller utifrån fördjupade studier av 
informationen i FMIS. Denna arbetskrävande arbetsinsats ryms dock inte inom 
ramen för föreliggande arbete  

Det är också sannolikt att det finns regionala skillnader i kolbottnarnas kronologi. 
Exempelvis konstateras att liggmilor i Härjedalen visar på ett äldre användande än 
liggmilor undersökta längre söderut och att dessa inte använts under senare tid 
(Lööv & Rahm 2017:3). Även i Småland konstateras att den översiktliga 
kronologin från kolningsgropar, via liggmilor till resmilor är tydligare än i andra 
delar av Sverige där de olika lämningarna ibland förekommer parallellt (se 
exempelvis Wennerberg 2008:32; Lorentzon 2012:39). De äldsta daterade 
resmilorna återfinns företrädesvis i Mellansverige (se bilaga 1).  
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Figur 8 
Per-Olof Fredman har identifierat ett flertal olika typer av kolbottnar vid 
inventering i Uppland. Dessutom förekommer lämningar efter den sentida 
skorstensmilan vilken introducerades 1935. Kolbottnar efter liggmilor utan vall 
kan möjligen finnas men liggmilor på uppbyggda terrasser eller platåer som finns i 
Gästrikland har ännu ej påträffats. Det förekommer även att samma plats använts 
för olika typer av milor vilket gör lämningarna svårtolkade (Fredman 2009:10-13).  
 
1. Resmilbotten med vall, ofta med kolarkoja, förekommer ofta på brukens 

skogskartor från 1870-1925. 
2. Resmilbotten med gropar.  
3. Resmilbotten med dike. 
4. Liggmilbotten med gropar. 
5. Botten efter Österbymila (liggmila). 
6. Rektangulär liggmilbotten med vall. 
7. Resmila utan vall. 
8. Liggmilbotten med stödmur.  
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4. Arkeologiska undersökningar av 
kolningsanläggningar  
Från 1990-talet och framåt har ett flertal arkeologiska undersökningar av kolbottnar 
och andra kolningsrelaterade lämningar genomförts (se exempelvis Stenbäck 
Lönnquist & Welinder 2011 eller Englund 2017). Det rör sig om såväl karteringar 
som utgrävningar inom ramen för såväl utredningar, förundersökningar som 
slutundersökningar. De flesta undersökningar har varit av enskilda kolbottnar, men 
ett mindre antal har haft ett mer övergripande perspektiv där ett flertal 
kolningslämningar av en eller olika typer undersökts. Exempel finns också på att 
kolbottnar påträffats vid undersökning av andra lämningar och därigenom 
undersökts. 

Sett utifrån absoluta siffror har majoriteten av undersökningarna berört kolbottnar 
efter resmilor (se figur 3). Den största procentuella andelen av de undersökta 
kolbottnarna utgörs dock av sådana som registrerats som av obestämbar typ. 
Eventuellt har en del av frågeställningen varit att fastställa miltypen. I 
nedanstående sammanställning av daterade kolbottnar ingår betydligt fler 
lämningar än de som registrerats som undersökta vilket beror på att många 
anläggningar i områden med skogsbrukslämningar. Den geografiska spridningen 
av de lämningar som finns med i sammanställningen fördelar sig enligt 
nedanstående diagram (se figur 9). Sammanställningen gör dock inga anspråk på 
att vara heltäckande.  

 

 
Figur 9 
Geografisk spridning av daterade kolbottnar som ingår i sammanställningen  
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

Geografisk fördelning av 179 daterade 
kolbottnar 



Spår av kolning ‒ Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt 

28 

Många undersökningar har genomförts inom ramen för utredning eller 
förundersökning med huvudsakligt syfte att tidfästa lämningarna och avgöra 
huruvida dessa ska klassas som fornlämningar. Undersökningarna av kolbottnar 
görs ofta genom små grävinsatser där provgropar, schakt eller mindre ytor grävs, 
eventuell sektion dokumenteras och prover för datering med 14C tas. För en mycket 
grov uppskattning av åldersbestämning kan detta vara acceptabelt men har flera 
nackdelar som måste beaktas. Många kolbottnar har använts upprepade gånger 
under lång tid och vid undersökning av små ytor kan det vara svårt att urskilja olika 
faser eller huruvida olika typer av milor kolats på samma plats. Småskaliga 
grävinsatser skapar även en ovisshet vid provtagning med avseende på provkontext 
och vilken fas eller typ av mila som dateras. Dessutom är datering med 14C en 
alltför osäker metod för att ge annat än en grov uppskattning om milans 
anläggningstid, framför allt under den intensiva kolningsperioden 1650-1950.  

Trots dateringsproblematiken har undersökningarna givit flera intressanta resultat 
avseende en generell kronologisk utveckling. Utifrån en sammanställning av 33 
daterade liggmilor och 146 daterade resmilor kan summerade 14C-diagram 
sammanställas (se figur 10 & 11 samt bilaga 1). Här ingår ett flertal större projekt 
med många dateringar, från exempelvis Skåne, Småland, Närke, Södermanland, 
Västmanland och Uppland, men också mindre projekt med några få undersökta och 
daterade lämningar. Kurvorna med summerade sannolikhetsfördelningar beräknas 
genom överlagring av enskilda kalibreringskurvor. Kurvornas generella form 
motsvarar de kalibrerade 14C-provernas frekvens och kan grovt översättas till en 
övergripande bild av när olika miltyper blir vanliga (Norr 2008:17).  

Diagrammen tyder på att liggmilan introducerades under 1200-talet, användes 
intensivt under perioden 1400-1700 för att sedan avta något i popularitet men med 
fortsatt användning ända in på 1900-talet. Ett exempel på detta är den ovan nämnda 
liggmilan Österbymilan som var hel dominerande i trakterna kring Österby bruk 
mellan 1853 och 1920 (Löwe 2006:8). 
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Figur 10 
Summerad kalibreringskurva för 33 14C-dateringar från liggmilor. 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig. Tolkning av miltyp 
från respektive utgrävningsrapport. Inga omtolkningar har gjorts. 
 
 

Figur 11 
Summerad kalibreringskurva för 149 14C-dateringar från resmilor. 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig. Tolkning av miltyp 
från respektive utgrävningsrapport. Inga omtolkningar har gjorts. 
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Resmilans introduktion är dock mer problematisk. Under senare år har det hävdats 
att även denna är en tidigmedeltida typ (se exempelvis Stenbäck Lönnquist och 
Welinder 2011). Att utifrån utgrävningsrapporterna dra tillbaka dateringen för 
kolning i resmila så långt är dock problematiskt utifrån ovan redovisade 
källkritiska aspekter. Alltför ofta har prover tagits okritiskt i mindre provgropar, 
kritisk granskning av resultaten från daterade 14C-prover saknas i alltför hög grad i 
de arkeologiska rapporterna och proverna kan därför inte värderas i efterhand. 
”Resmilor” med tidiga dateringar har framkommit i exempelvis Stubbetorp i Närke 
(Pettersson 2006) och vid undersökningar för Väg 56 i Uppland (Pettersson 2008). 
Dock redovisas inte provkontexterna i rapporterna förutom att proverna tagits i små 
provgropar i vad som på ytan såg ut som ut som kolbottnar efter resmilor. 
Problematiken blir än mer uppenbar då en av de tidigt daterade resmilorna på Väg 
56 vid förundersökning omtolkades till en liggmila och genom kompletterande 14C-
prover i kombination med dendrodatering gavs en TPQ-datering till efter 1680 
(Terminus Post Quem – tidigaste tidpunkten som en händelse kan ha ägt rum) och 
sannolikt fälldes träden omkring 1730/31 (Ölund 2012:16). Huruvida de olika 
dateringarna avspeglar anläggningens användningstid och en kontinuerlig kolning 
med olika tekniker är dock oklart. Även en kolbotten efter resmila i Eksåg i 
Södermanland förs ofta fram i diskussionen kring resmilans tidiga införande (se 
exempelvis Nilsson 2005 eller Stenbäck Lönnquist & Welinder 2011). Kolbottnen i 
fråga uppvisar dock flera drag som framstår som iögonfallande, den kringgärdades 
av en vall, det fanns spår av en rost samt något som påminner om ett fundament till 
en skorsten (Dunér et al. 1998). Dessa konstruktionsdetaljer tolkas ofta som 
betydligt senare. Flera runda kolbottnar i södra Skåne har också givit tidiga 
dateringar. Dessa var dock mycket små, ofta bara ett par meter i diameter, de 
saknade övriga konstruktionselement och var inte synliga ovan mark utan framkom 
vid schaktning. I rapporterna har miltypen inte kunnat fastställas bortsett från den 
runda formen vilket tagits som en indikation på resmila (Larsson 2008).  

Utifrån det summerade diagrammet ovan är en rimlig tolkning att resmilan infördes 
mer allmänt under 1400-talet, då har även kompensation för virkets egenålder 
tagits i beaktande. Dateringen finner också visst stöd i skriftliga källor så som de 
presenteras av Nilsson (2005:117). Det kan dock inte uteslutas att äldre, och 
tillförlitliga, dateringar kan komma att redovisas genom fortsatta undersökningar. 
En introduktion av resmilan under 1400-talet motsäger äldre uppfattningar om att 
miltypen infördes som en del av tysk eller vallonsk kolningstradition under sent 
1500-tal eller 1600-talet vilket föreslogs av Magnus E. Wallner redan 1746 
(Haggrén 2002:144).  

Förutom dateringarna resulterar de begränsade utgrävningarna många gånger i ett 
bekräftande av redogörelser i kolarhandböcker eller etnologiska källor. Vid några 
tillfällen har dock konstruktionsdetaljer som saknar beskrivning i 
kolarhandböckerna noterats. Exempel på detta är en tändtrumma i en kolbotten 
efter en liggmila i Bäckedal (Lööv & Rahm 2017), rännor i anknytning till en 
liggmila i Värmland (Johansson & Ängeby 2017) eller stolphål och gropar invid en 
liggmila i Nifsarp i Småland (Wennerberg 2008:26). Huruvida 
konstruktionselement så som gropar, diken och vallar invid resmilor ska ses som 
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anpassningar till platsspecifika, lokala förhållanden eller del av en kronologiskt 
utdragen teknikutveckling är i nuläget svårt att överblicka. I Uppland har ett stort 
antal kolbottnar av resmilor undersökts, dels sådana som begränsas med gropar, 
dels sådana som är vallomgärdade. Vid undersökningen föreslogs att skillnaderna 
berodde på användandet av rost i botten av den sistnämnda typen, alternativt att 
skillnaden hade att göra med vilken tid på året lämningarna använts. Trots 
problematiken med användandet av 14C-analys kunde en antydan till kronologisk 
skillnad påvisas mellan de olika typerna, vilket kan tyda på att lämningarnas olika 
utseende har att göra med en teknikutveckling (Hennius et al. 2005:101-106). 
Ytterligare en tolkning är att de gropomgärdade milorna hade använts under 
perioder med intensiv kolproduktion och då placerats i mindre gynnsamma 
områden. Vid fortsatt kolning och återanvändning av äldre kolbottnar har dessa då 
kommit att bortprioriteras till fördel för andra kolbottnar där behovet av 
dräneringsgropar varit mindre.  

 

Det finns även kolningslämningar som undersökts inom ramen för mer omfattande 
exploateringsarkeologiska undersökningsprojekt eller forskningsundersökningar 
med mer omfattande frågeställningar. Det finns exempel på ett brett spektrum av 
kombinerade arkeologiska, historiska och naturvetenskapliga frågeställningar som 
legat till grund för många arkeologiska utgrävningar av kolbottnar. Exempel på 
frågeställningar som arkeologiska metoder förväntas svara på är förutom 
kronologiska/dateringsmässiga även frågor kring konstruktion, skillnader i teknik, 
användning och återanvändning av olika typer av kolbottnar (gropomgärdade 
respektive vallomgärdade kolbottnar). Även frågor där kolningslämningarna ska 
relateras till enskilda bruk eller andra närliggande järnframställningsanläggningar 
förekommer (se exempelvis Hennius et al. 2005; Lorentzon 2012). De arkeologiska 
undersökningarna har ibland frågeställningar av mer historisk karaktär så som 
kolproduktionens storlek, kolningens aktörer eller landskapshistoriska 
sammanhang (förutom ovanstående även exempelvis Johansson & Ängeby 2017; 
Larsson 2008). Det är dock sällan som dessa frågor fördjupas eller besvaras inom 
ramen för exploateringsarkeologiska projekt och någon pågående historisk 
forskning kring kolning baserad på dessa eller andra källor har inte identifierats. 
Flera undersökningar har också visat på frågeställningar med naturvetenskapligt 
fokus, inkluderande vedartsanalyser, anrikning av tjärämnen i anknytning till 
kolbottnarna eller vegetationshistoriska studier antingen genom makrofossilanalys 
eller i relation till pollenanalyser gjorda i närheten (Hennius et al; Lagerås 2007; 
Hermansson et al. 2011).  

 

Vid arkeologiska undersökningar av kolarkojor finns en möjlighet att komplettera 
historiska källor med arkeologiskt källmaterial angående kolarnas liv i skogen och 
deras materiella kultur. Grundläggande frågeställningar är dock ofta kolarkojornas 
konstruktion och uppbyggnad som sedan jämförs med etnologiska uppgifter och 
avritningar eller de kolarkojor som presenteras i litteraturen. Arkeologiska 
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utgrävningsmetoder har kombinerats med såväl fosfatkarteringar och 
metalldetektering. Tolkningarna av kojkonstruktionerna utifrån bevarade trärester 
och övriga konstruktionselement stämmer väl överens med de i litteraturen 
beskrivna kojorna och den materiella kulturen har varit mycket begränsad. 
Undantag finns dock. Vid omfattande metalldetektering i området runt en kolarkoja 
i Närke påträffades en ansamling mynt (Lindberg & Lindberg 2017), en utgrävd 
kolarkoja som undersökts i Uppland hade konstruktionen av ett gapskjul (Hennius 
et al. 2005) och en svårtolkad lämning, eventuellt en kolarkoja, från Gästrikland 
saknade spisröse (Löjdström 2018).  

Att fastställa den kontextuella tillhörigheten för 14C-prover för datering av 
kolarkojor kan vara än mer besvärlig att fastställa. I anknytning till lämningarna 
finns ofta en stor mängd milkol och att knyta provet till kojkonstruktionen kan vara 
problematiskt. Det fåtal kolarkojor som ändå 14C-daterats har resulterat i relativt 
sena dateringar (se figur 12 & 13 ). Det har också noterats att kolarkojor saknas 
eller är mycket ovanliga i anknytning till vissa typer av sannolikt äldre kolbottnar 
(Fredman 2009:10–12). Detta kan tyda på att en större variation av kolarkojor 
föreligger och att vissa svårligen kan urskiljas genom traditionell 
fornminnesinventering. Detta skulle då företrädesvis gälla äldre typer som verkar 
sakna stora uppbyggda och urskiljbara spisrösen. En alternativ tolkning är att 
kolning i äldre tider kunde genomföras relativt nära hemmet och att behovet att 
stanna i skogen långa perioder var mindre och att processen kunde övervakas 
hemifrån. De sena dateringarna av kolarkojorna skulle då vara ett resultat av en 
långvarig skogskolning som succesivt flyttat allt längre ut i skogsmarkerna i 
förhållande till bebyggelsen. Avståndet mellan hemmet och kolarskogen har 
succesivt växt och därigenom skapat ett behov för övernattningskojor i skogen. 

 

Provnummer Okal BP +/- Landskap Referens 
Ua59448 172 31 Gästrikland Löjdström 2018 
1PK1589 151 28 Södermanland Andersson 2017  
Ua23960 140 30 Småland Lorentzon 2005 
Poz4725 85 35 Uppland Hennius et al. 2005 
Ua21629 80 30 Småland  Nordström 1995? Information via 

epost JKPG LM 
Ua52196 77 28 Närke Forenius & Lindberg 2016 
Ua47819 71 30 Dalarna Bennström & Hägerman 2014 
1PK4542,  
Objekt 4511 

38 28 Södermanland Andersson 2017 

Figur 12  
Sammanställning av daterade kolarkojor. Dessutom finns en koja daterad genom 
dendrokronologisk analys till 1893/94 från Uppland (Ölund 2012:39). 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig.  



Spår av kolning ‒ Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt 

33 

 
Figur 13 
Kalibreringsdiagram från 14C-daterade kolarkojor ingående i studien. 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig.  
 

 

Det finns också utgrävningsprojekt med än mer specifika frågeställningar. 
Exempelvis tog Länsstyrelsen i Västmanlands län, efter den stora skogsbranden 
2014, beslutet att undersöka hur kolbottnar påverkas av eldsvåda. Trots att 
lämningarna bildats genom brännandet av trä är frågeställningen mycket relevant. 
Det har konstaterats att det förekommer kolbottnar utritade i äldre kartmaterialet 
vilka inte kan återfinnas vid invertering (Löwe 2006:12-14). En förklaring skulle 
kunna vara att de brunnit upp. Om så är fallet kan man genom att datera senast 
kända skogsbrand i ett område därigenom få en TPQ-datering för kolbottnarna i 
området. Vid undersökningen i Fläckebo i Västmanland av en kolbotten och en 
kolarkoja valdes tyvärr lämningar i ett område som endast i mycket begränsad 
omfattning hade påverkats av skogsbranden varför frågorna ännu är obesvarade 
(Balknäs & Bergold 2017).  

Ett annat exempel är undersökningar gjorda i Årskogen, på gränsen mellan 
Hälsingland och Medelpad, där två milor bränts men kolen aldrig tillvaratagits. 
Milorna hade satts i samband med såväl rysshärjningar, kolarstrejk och en 
mordhistoria. Undersökningen av de två kolmilorna samt en närliggande kolarkoja 
växte till en vittomfattande industri- och lokalhistorisk studie vilket visar på den 
stora betydelse kolningen ofta har för den hembygdshistoriska identiteten. Förutom 
utgrävningarna genomfördes en studie av Galtströms bruks historia inklusive 
omfattande kartstudier. Dessutom gjordes en pollenanalys i en närliggande myr 
(Hermansson et al. 2011).  

Pollenanalytiska undersökningar har använts för att studera kolningens påverkan på 
naturmiljön även inom andra projekt bland annat i Uppland och Norra Skåne 
(Almgren 2005; Lagerås 2007:115–124). Samtidigt med kolproduktionen syns ofta 
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tydliga uppgångar i kolpartiklar och även en minskning av tall i pollendiagrammen. 
Det kan dock vara svårt att avgöra hur stor del av detta som ska knytas till 
kolningen och vad som är resultat av en expansion av andra aktiviteter inom 
respektive område, så som ökad odling, bebyggelseexpansion etc. I 
pollenanalyserna är kolbottnarna inte det primära källmaterialet och ofta inte heller 
den primära frågan. De kan dock vara en viktig komponent för att förstå en lång 
vegetations- och landskapsutveckling i kolningsområden och samtidigt en hjälp vid 
datering av kolningen. 

Åtskilliga studier av såväl skriftligt material som av de fysiska spåren i skogen 
visar på den storskaliga påverkan kolningen hade på skogsbestånden i brukens 
närområden. I skriftliga källor syns redan under 1600-talet en alltmer strikt 
lagstiftning i syfte att motverka skogsbristen i närheten av förbrukningsplatserna 
(Bladh 1997; Larsson 1996; Sjöberg 1996). Dessutom visar studier på hur 
kolningen flyttar allt längre bort från bruken allt eftersom tillgången till 
kolningsbar skog minskar (Hedström 2005 fig. 36, paginering saknas). Inom 
Institutionen för Skoglig Vegetationsekologi på SLU finns forskning som visar hur 
mänsklig aktivitet, bland annat kolning, påverkat skogens struktur, sammansättning 
och biologiska mångfald (se exempelvis Ericsson et al. 2004; Hedström 2005; 
Isaksson 1997). 

 

Även i våra grannländer har det undersökts lämningar efter kolproduktion i milor. I 
Norge är gränsen för fornlämningar satt till 1537 varför få kolbottnar undersökts 
(se Stenbäck Lönnquist & Welinder 2011 och där anförd litteratur). Dock har man 
vid schaktningsarbeten under senaste åren påträffat och undersökt små runda 
kolbottnar vilka daterats till såväl yngre järnålder som medeltid (Eidshaug & Dahle 
2017). Små runda kolbottnar har också påträffats och undersökts i Danmark. 
Undersökningarna har givit dateringar från och med 1000-talet. Englund menar att 
denna typ av resmila även borde ha funnits i Sverige (Englund 2002:209 och där 
anförd litteratur). Det är mycket sannolikt att de små runda kolbottnar som 
framkommit i norra Skåne kan jämföras med de danska och norska. 
Beskrivningarna av lämningarna verkar påminna mycket om kolningslämningar 
undersökta även i nordligare delar av Sverige men där tolkade som kolningsgropar, 
trots en likartad diameter på runt tre meter och ett djup på endast några decimeter 
(se exempelvis Eriksson et al. 2007:97). Utifrån beskrivningarna, storleken och det 
faktum att de inte syns ovan mark, utan framkommer vid sökschaktsgrävning gör 
det rimligt att anta att dessa inte ska ses som en del av senare tids 
milkolningsteknik utan som resultat av en annan typ av en i det närmaste okänd 
kolningstradition.  

Intensiv forskning med fokus på kolbottnar (Relict Charcoal Hearth, RCH) pågår 
även i övriga Europa men även i exempelvis Nordamerika (Raab, A. et al. 2017; 
Raab, T. et al. 2017). I grova drag verkar utvecklingen åtminstone i Belgien ha gått 
från kolning i grop under 600–700-tal till milkolning under 1200-talet (Deforce et 
al. 2018). Genom studier av LIDAR-data har begränsade områden med tusentals 
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kolbottnar kunnat urskiljas, exempelvis i anknytning till lignitgruvan i Jänschwalde 
(se exempelvis Raab, A. et al. 2015). Dessa projekt har ett betydligt större fokus på 
naturvetenskapliga analyser än vad som förekommer i Sverige. Exempelvis finns 
studier angående markkemi och geologi eller studier av hur mycket kol som binds i 
marken i anslutning till kolbottnarna. Vegetationsstudier innefattar exempelvis 
växtlighetens förutsättningar på gamla kolbottnar där kolet blir en viktig 
näringskälla men som också påverkar markkemin och därigenom växtlighetens 
sammansättning. Kolningens påverkan på vegetationshistorien blir också betydligt 
mer påtaglig i områden som idag är i det närmaste avskogade och används som 
åkermark (se exempelvis Groenewodt & Spek 2016; Hardy et al. 2016; Hirsch et 
al. 2018a; Hirsch et al. 2018b; Mastrolonardo et al. 2018 och där anförd litteratur). 
Dessa typer av studier med fokus på kolbottnar verkar inte pågå i Sverige för 
närvarande.  
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5. Kunskapsluckor och 
kunskapspotential 
I den antikvariska handläggningen på länsstyrelserna såväl som inom 
exploateringsarkeologin märks en osäkerhet vid klassificering av kolbottnar som 
fornlämning utifrån uppsatta rekvisit i kulturmiljölagen. Praxis kring vilka typer av 
insatser som skall vidtas för att få en tillförlitlig datering av kolbottnarna skiftar 
liksom vad som kan tolkas som säkra belägg för en fornminnesmärkning (se 
rapport RAÄ Ett förändrat fornlämningsbegrepp 2018:4 samt Hansson et al. 
opublicerat manus). Enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer ska insatsen 
för efterforskning av en lämnings tillkomsttid ligga på ”en rimlig nivå”, och kan 
innefatta exempelvis skrivna källor och kartmaterial samt historiska, 
kulturgeografiska eller arkeologiska metoder (rapport RAÄ Ett förändrat 
fornlämningsbegrepp 2018:17-22). Vid dessa efterforskningar sker alltför sällan en 
diskussion om en rimlig datering utifrån en mer övergripande kulturhistorisk 
kontext. Länsstyrelserna fattar ofta beslut om arkeologisk utredning med den 
huvudsakliga frågan att fastställa en specifik anläggnings tillkomsttid. I många fall 
dateras kolbottnarna med 14C- metoden som ett led i att tidsbestämma lämningarna 
vid utredning eller förundersökning. Detta trots att metoden fungerar dåligt för 
sentida lämningar och provets kontext kan vara svår att fastställa vid begränsade 
undersökningar. Det finns många exempel på att lämningar efter kolning 
registreras som ÖKL trots starka indikationer från framför allt skriftliga källor att 
lämningarna är äldre än 1850 (Hansson et al. opublicerad sammanställning). 
Kolbottnar som daterats vid utredning ges ibland den antikvariska bedömningen 
”Undersökt och Borttagen” och undersöks därför inte inom ramen för en 
arkeologisk undersökning där möjligheterna till fördjupade frågeställningar är 
större. Detta leder till att kolbottnarnas enda kunskapsvärde utifrån antikvarisk 
praxis blir dess datering trots att denna ofta vilar på osäkra grunder. I exemplet 
med Väg 56 i Uppland blir dateringsproblematiken tydlig men även risken i att 
utifrån utseende ovan mark tolka miltypen (Ölund 2012).  

Det finns ett flertal exempel på arkeologiska undersökningar av kolningslämningar 
med betydligt högre ambitionsnivåer och där fördjupade frågeställningar 
formulerats i undersökningsplanen. Eftersom sammanställningar av potentialen 
kring kolningens arkeologi till stora delar saknats vittnar dock många 
fältarkeologer om en osäkerhet i hur en effektiv fältarkeologi ska bedrivas för att 
uppnå goda resultat som svarar mot uppsatta frågeställningar. En försvårande 
faktor är att sådana resultat inte självklart uppnås genom grävande i marken utan 
snarare genom grävande i arkiv, vilket inte alltid ingår i den exploaterings-
arkeologiska processen. Inom exploateringsarkeologin, som ofta utförs under stark 
tidspress inom väldefinierade markområden som ska exploateras för nya 
verksamheter, kan det vara svårt att studera kolningens lämningar i ett större 
sammanhang och tolka kolbottnar och kolarkojor med flera 100 meters mellanrum 
som delar av storskaliga administrativa system. Trots att flera projekt omfattar ett 
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stort antal lämningar finns det en tendens att undersökningarna fokuserar på de 
enskilda objekten och resultaten sätts sällan in i ett större sammanhang.  

Ett av de större arkeologiska projekt som berör kolningslämningar gjordes vid 
byggandet av ny Europaväg 4 genom Uppland. 33 kolbottnar och sex kolarkojor 
ingick i projektet och det gjordes grävinsatser i två liggmilor, sju resmilor samt en 
kolarkoja. Frågorna som ställdes upp i undersökningsplanen rörde dateringar, 
morfologi, teknik, kvantitet och miljöpåverkan. Trots att mycket ny information 
framkom vilken speglar skogsmarkens arkeologiska potential konstateras dock i 
utvärderingen att många frågeställningar i efterhand visade sig vara självklara eller 
irrelevanta i relation till de arkeologiska metoderna (Hennius et al. 2005:114). 
”Mycket information kring kolning finns att tillgå i skriftliga källor. Informationen 
som erhålls vid en utgrävning är relativt liten” (Hennius et al. 2005:114). En 
likartad dyster slutsats drar även Stenbäck Lönnquist & Welinder (2011) som 
menar att den framgrävda kunskapen snarare bekräftar det vi redan vet än tillför 
något nytt.  

Trots detta har de många utgrävningarna givit spännande resultat som omkullkastat 
tidigare traditionella idéer kring lämningstypen framför allt gällande kronologin. 
Riktigt så dystert som det framförs av Hennius et al. (2005) eller Stenbäck 
Lönnkvist och Welinder (2011) behöver således inte situationen framställas. 
Många undersökningar har inte svarat gentemot i förväg uppställda frågeställningar 
men har å andra sidan lett fram till många nya frågor vilka delvis berörts ovan. Det 
tydligaste resultatet kan vara att de arkeologiska undersökningarna lett till en ny 
kronologi för olika miltypers användningstid och slutsatsen att resmilan inte 
infördes under sent 1500-tal eller början av 1600-talet. Andra frågor som väckts 
men ännu inte besvarats är exempelvis:  

 

- Den information som finns i 1900-talets kolningshandböcker 
ska inte oreflekterat projiceras bakåt i tiden. Det verkar finnas 
en dold teknikutveckling och många frågor kvarstår, så som 
exempelvis indikationer på tidsmässiga skillnaden mellan 
resmilor med gropar respektive vallar, eller 
konstruktionselement i undersökta liggmilor. 

- Den geografiska spridningen av kolbottnar är betydligt större än 
brukens upptagningsområden. Kolbottnar av obestämbar typ kan 
eventuellt i högre grad kopplas till husbehovskolning med delvis 
andra lämningar till följd.  

- Representerar små runda anläggningar för kolning med tidiga 
dateringar som påträffats i Sverige, Norge och Danmark en 
tidigare inte uppmärksammad kolningsteknik som varken kan 
ses som kolning i grop eller traditionell ligg/resmila?  

- Kolarkojor får generellt relativt sena dateringar. Detta kan vara 
en indikation på att andra typer av kolarkojor, vilka inte är lika 
tydligt synliga vid inventering använts under äldre perioder.  
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- Det verkar finnas regionala skillnader i milkolningens 
kronologi. Dessutom kan resultaten från studier gjorda på 
Institutionen för Skoglig Vegetationsekologi, SLU, tolkas som 
att det också kan finnas en lokal kronologi i anslutning till 
bruken, där den närmast liggande skogen kolades först och att 
avståndet till bruket sedan växte.  

- Kan ett minskat kolbehov till bruken under andra halvan av 
1800-talet även ses i en minskad mängd kolningsanläggningar i 
skogarna?  
 
 

Arkeologin har mycket stor potential att utreda dessa och andra frågor men för att 
undersöka kolbottnar och besvara frågor på en fördjupande nivå krävs mer 
omfattande metoder än att med maskin snitta en anläggning, dokumentera en 
sektion och ta ett prov för 14C-datering. Denna slutsats är också i linje med 
Stenbäck Lönnquist & Welinder (2011) i en utvärdering av kunskapspotentialen 
vid undersökning av kolningslämningar utifrån ett flertal uppställda parametrar 
(Stenbäck Lönnquist & Welinder 2011). Kolbottnarna dateras bättre om kol för 
dendrodatering kan identifieras. Detta kan dock vara svårt eftersom klenved ofta 
användes för kolproduktionen och vid dendrodatering behövs mellan 30-50 
årsringar vilket kan vara svårt att finna (Ölund 2012:16, 27). Annars kan en mer 
övergripande kontext, avstånd till närmaste plats för användning och studier av 
historiska källor ge en fingervisning kring en rimlig datering men också öka 
förståelsen av kolningen som ingående i ett mycket mer övergripande 
kulturhistoriskt sammanhang. Schaktgrävning kan ge en övergripande, schematisk 
bild av kolbottnens uppbyggnad men för att uppnå en djupare förståelse kring 
miltyp, kolningsteknik eller frågor kring hur många gånger en kolbotten använts 
krävs en noggrann plangrävning. Dessutom krävs yttäckande undersökningar för 
att även identifiera andra typer av lämningar som inte är synliga ovan mark, så som 
kolupplag eller brandpukar. När det gäller forskningspotentialen i att undersöka 
enskilda kolbottnar får denna sägas vara ganska liten, om frågeställningarna inte 
riktas mot specifika, företrädesvis tekniska, frågor. Det ska dock framhållas att 
chansen att just de enskilda lämningarna som undersöks ska kunna svara mot 
sådana frågor är mycket liten med tanke på den stora mängden kolbottnar som 
finns bevarade. Vid alla arkeologiska undersökningar måste metoderna anpassas 
efter frågeställningarna och frågeställningarna vara i relation till undersökningens 
ambitionsnivå och budget.  

 

Som nämndes ovan angående utgrävningsprojektet i Årskogen utvecklades detta 
till en betydligt mer omfattande studie än planerat. Kolning i mila har ofta en stark 
förankring i den lokala historien och många hembygdsföreningar bränner egna 
kolmilor och dokumenterar kolarminnen på välbesökta evenemang med servering 
av kolbullar. Det finns fortfarande levande människor som kan komplettera 
historiska och etnologiska berättelser om hur kolbottnarna   ̶lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider, tillkomna genom äldre tiders bruk och 
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varaktigt övergivna  ̶ använts och fungerat. Kolbottnarna fyller genom detta en 
viktig länk till historien och skapar ett intresse som gynnar kulturmiljövården som 
helhet.  

 

En annan viktig aspekt är kolningslämningarnas potential att lyfta fram en ofta 
relativt osynlig grupp av människor som arbetade hårt i skuggan av de storslagna 
brukens herrgårdar. Arkeologiska undersökningar i kombination med 
fosfatkartering såväl som metalldetektering har inte tillfört mycket ny kunskap om 
livet som kolare. Den materiella kulturen har varit mycket begränsad och främst 
utgjorts av enstaka spikar och glas från konstruktionen. Utifrån olika typer av 
historiska källor finns dock möjligheten att belysa tidigare bortglömda 
forskningsfrågor. Framför allt med en utgångspunkt i att de enskilda kolbottnarna 
utgjorde beståndsdelar av vidsträckta administrativa system som involverade en 
stor mängd människor inom olika delar av den sociala samhällshierarkin.  

 

Kolningslämningarna har använts vid vegetationshistoriska studier inom såväl 
arkeologi som skogshistorisk forskning i Sverige. I ett internationellt perspektiv har 
dock sådana studier gjorts i betydligt större omfattning, även inkluderande 
omfattande naturvetenskapliga ansatser. Kolningens påverkan på landskapet vilken 
lämnat fysiska spår i såväl kolbottnarna men även som långvarig påverkan av 
vegetation och markkemi är en dåligt undersökt kunskapskälla i Sverige. 
Kolbottnarna binder avsevärda mängder mineraliserat kol i marken vilket sannolikt 
påverkar klimatet på ett positivt sätt. Utifrån studier i Marsiliana-skogen i Italien 
kommer Mastrolonardo et al. (2018) till slutsatsen att kolbottnar bör bevaras, inte 
bara som kulturhistorisk lämning utan även som en signifikant reservoar av kol.  

 

Att förstå kolproduktionen och dess fysiska lämningar är nödvändigt för att förstå 
den svenska industrihistorien. Kolning och tillgången till kol har även varit 
väsentlig för de enskilda hushållen och kolning för andra verksamheter än de stora 
bruken har likaledes varit en storskalig verksamhet. För att fortsätta arbetet med att 
fördjupa kunskapen kring kolningens lämningar och struktur i ett övergripande 
sammanhang krävs fler riktade arkeologiska undersökningar där genomtänkta 
frågeställningar samspelar med valda metoder inom en tillräcklig budget. Genom 
studier av historiska källor och kolbottnarnas geografiska placering i relation till 
plats för användning bör kolbottnar med informationspotential kunna identifieras. 
Historisk forskning bör kunna ge liv åt skogsböndernas liv. Dessutom bör de 
svenska kolningslämningarna även kunna användas vid miljöhistoriska studier i 
likhet med kontinentens.   
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6. English summary 
The production of charcoal in Relict Charcoal Hearths (RCH; Sw. kolmila) has 
been fundamental for the economic and industrial development in Sweden. There 
are more than 50 000 registered remains of charcoal production, mainly kilns and 
huts, in the national database of ancient monuments (FMIS). Beginning in the 
1990s Swedish archaeologists have excavated a continuously increasing amount of 
such remains. A number of available handbooks and other historical sources, 
mostly from the 19th and 20th centuries, have supported interpretational work. The 
excavations have challenged the traditional view of a linear development of 
charcoal production from production in pits, to a production in kilns in the 12th-13th 
centuries when the wood was placed horizontally, onto a production in the 17th 
century where wood was placed vertical in the kilns. 

The ambition of the present report is to synthesize, interpret and contextualize the 
information that has come to light from archaeological excavations in recent years 
as well as identify areas for future research. The text focus on four questions:  

- What types of remains, in a wide perspective, can be associated 
with historic charcoal production? 

- Are there regional differences in the production? 

- What has recent research found out concerning questions of, 
chronology, function and context? 

- What kind of research potential do the remains of charcoal 
production harbour from a cultural historical as well as an 
interdisciplinary perspective? 

Historical accounts as well as handbooks describing charcoal production are used 
as a starting point to outline the production and to introduce a notion about what 
kinds of remains can be expected to be found. This account is then compared to the 
results from archaeological excavations indicating a much more complex picture 
and long-term development of production techniques. Based on a compilation of 
179 radiocarbon-dated features a new chronology for the different kinds of Relict 
Charcoal Hearths is introduced.  

Archaeology has the potential to generate a much better understanding of the 
remains of charcoal production and the historical production of charcoal. Relict 
Charcoal Hearths can also be used for the analysis of vegetation and historical 
ecological research. From a local historical perspective, the charcoal remains are an 
important link to past times and archaeology in combination with historical 
research can shed light on the life of the thousands who worked with the 
production of charcoal.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av 14C-daterade kolbottnar 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig. 
R=resmila, L=liggmila (tolkningar presenterade i rapporterna) 
 

Provnummer 
Okal 
BP +/- Miltyp Landskap Referens 

ua47817 154 30 R Dalarna Bennström & Hägerman 2014 
GrN-23994 300 15 L Dalarna Dalarnas museum rapport 2000:8 
GrN-23995 140 20 L Dalarna Dalarnas museum rapport 2000:8 
GrN-23996 260 15 L Dalarna Dalarnas museum rapport 2000:8 
GrN-23997 55 25 L Dalarna Dalarnas museum rapport 2000:8 
ua36225 130 20 R Dalarna Hägerman 2008 
ua36226 375 20 L Dalarna Hägerman 2008 
ua59449 170 30 R Gästrikland Löjdström 2018 
WK15955 522 35 L Hälsingland Eriksson 2005 
st9660 420 65 L Hälsingland Jönsson 1985 
beta396697 140 30 R Härjedalen Edvinsson 2015 
beta396694 810 30 L Härjedalen Edvinsson 2015 
beta396696 510 30 L Härjedalen Edvinsson 2015 
Beta458685 340 30 L Härjedalen Lööv & Rahm 2017 
Beta458684 310 30 L Härjedalen Lööv & Rahm 2017 
UGAM9037 180 20 R Närke Appelgren 2012 
UGAM9038 120 20 R Närke Appelgren 2012 
ua28731 440 35 R Närke Bergold 2008 
ua28732 345 35 R Närke Bergold 2008 
UGAM12096 520 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12082 460 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12083 380 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12085 360 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12092 270 25 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12094 230 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12088 190 25 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12086 180 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12079 170 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12091 140 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12075 120 25 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12074 110 25 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12097 110 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12076 100 25 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12077 90 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12098 90 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12081 88 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12087 70 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12093 70 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12099 40 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12100 30 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
UGAM12095 20 20 R Närke Bondesson et al. 2013 
ua52190 489 28 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52193 313 28 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
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ua52194 308 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52191 257 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52187 182 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52186 155 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52192 128 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52184 117 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52189 114 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52185 112 29 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52182 105 28 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
ua52188 61 28 R Närke Forenius & Lindberg 2016 
Beta352887 340 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352903 270 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352883 240 30 R Närke Hjulström 2013 
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beta352889 90 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352891 60 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352893 60 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352871 30 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352899 20 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352877 20 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352909 10 30 R Närke Hjulström 2013 
beta352905 280 30 L Närke Hjulström 2013 
beta352907 210 30 L Närke Hjulström 2013 
ICA16C/10857 140 30 R Närke Lindberg 2017 
XX 180 20 R Närke Nilsson 2014 
ua27793 750 40 R Närke Pettersson 2006 
ua27807 195 30 R Närke Pettersson 2006 
ua27798 130 40 R Närke Pettersson 2006 
xx10 965 35 R Skåne Larsson 2008 
xx2 795 40 R Skåne Larsson 2008 
xx11 780 45 R Skåne Larsson 2008 
xx1 425 45 R Skåne Larsson 2008 
xx9 375 20 R Skåne Larsson 2008 
xx6 335 35 R Skåne Larsson 2008 
xx8 325 30 R Skåne Larsson 2008 
xx3 305 35 R Skåne Larsson 2008 
xx7 295 35 R Skåne Larsson 2008 
xx5 245 40 R Skåne Larsson 2008 
xx4 215 40 R Skåne Larsson 2008 
xx18 200 40 R Skåne Larsson 2008 
xx13 195 30 R Skåne Larsson 2008 
xx19 110 35 R Skåne Larsson 2008 
xx12 105 30 R Skåne Larsson 2008 
xx14 95 40 R Skåne Larsson 2008 
xx15 90 45 R Skåne Larsson 2008 
xx17 80 40 R Skåne Larsson 2008 
xx16 75 40 R Skåne Larsson 2008 
ua58140 327 29 R Småland Emilsson 2018 
ua57862 660 30 L Småland Gustavsson 2018 
ua57861 388 30 L Småland Gustavsson 2018 
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ua57859 145 29 L Småland Gustavsson 2018 
ua57860 136 29 L Småland Gustavsson 2018 
ua23962 170 35 R Småland Lorentzon 2005 
ua23961 135 35 R Småland Lorentzon 2005 
ua36577 270 30 R Småland Lorentzon 2012 
ua36571 360 30 L Småland Lorentzon 2012 
ua36570 345 30 L Småland Lorentzon 2012 
Beta72173 380 50 R Småland Rubensson manus 
Ua35049 300 25 L Småland Wennerberg 2008 
GrN-27631 225 20 L Småland Ericsson & Nilsson 2003 
ua36572 240 30 R Småland Lorentzon 2012 
ua36578 150 35 R Småland Lorentzon 2012 
ua36582 30 35 R Småland Lorentzon 2012 
Beta72274 170 50 R Småland Rubensson manus 
Ua35030 80 25 R Småland Wennerberg 2008 
ua20382 60 35 R Småland Åstrand 2006 
ICA15C/1235 310 30 R Södermanland Beckman Thor 2016 
ua5199 550 50 R Södermanland Duner et al. 1998 
ua5168 470 60 R Södermanland Duner et al. 1998 
ua5169 270 70 L Södermanland Duner et al. 1998 
ua50211 441 33 L Södermanland Sabel 2015 
ua54864 411 28 R Södermanland Svensson 2016 
ua54867 361 28 R Södermanland Svensson 2016 
ua54875 358 29 R Södermanland Svensson 2016 
ua54877 346 29 R Södermanland Svensson 2016 
ua54873 343 28 R Södermanland Svensson 2016 
ua54876 340 29 R Södermanland Svensson 2016 
ua54865 337 28 R Södermanland Svensson 2016 
ua54874 313 28 R Södermanland Svensson 2016 
ua54868 288 28 R Södermanland Svensson 2016 
poz4647 365 35 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4724 355 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4727 240 30 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4713 185 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4723 185 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4714 135 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4642 125 35 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4726 125 30 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4733 120 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4717 95 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4640 545 25 L Uppland Hennius et al. 2005 
poz4721 120 30 L Uppland Hennius et al. 2005 
poz4645 120 35 L Uppland Hennius et al. 2005 
poz4639 70 30 L Uppland Hennius et al. 2005 
Poz21423 1100 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21432 945 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21415 205 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21433 180 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21435 90 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21438 70 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21429 65 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21430 50 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz21434 20 30 R Uppland Pettersson 2008 
poz4720 270 30 R Uppland Hennius et al. 2005 
poz4641 185 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
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poz4730 145 25 R Uppland Hennius et al. 2005 
Ua41199 95 30 L Uppland Ölund 2012 
Ua41200 115 30 L Uppland Ölund 2012 
Ua41201 12 30 L Uppland Ölund 2012 
ua31891 717 33 L Värmland Johansson & Ängeby 2017 
ua33558 595 20 L Värmland Johansson & Ängeby 2017 
ua48294 286 30 L Värmland Johansson & Ängeby 2017 
ua31890 282 31 L Värmland Johansson & Ängeby 2017 
beta460422 70 30 R Västmanland Balknäs & Bergold 2017 
ua47880 412 30 R Västmanland Gatti 2015 
ua47885 298 30 R Västmanland Gatti 2015 
ua47884 110 30 R Västmanland Gatti 2015 
ua47883 311 30 L Västmanland Gatti 2015 
ua47882 310 30 L Västmanland Gatti 2015 
ua47881 206 30 L Västmanland Gatti 2015 
ICA16C/0878 600 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0873 240 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0870 220 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0875 220 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0869 120 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0874 400 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0872 320 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0877 310 30 R Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ICA16C/0871 1440 30 L Västmanland Lindberg & Lindberg 2017 
ua52431 413 29 R Västmanland Sabel 2016 
ua52432 220 29 R Västmanland Sabel 2016 
ua52433 131 29 R Västmanland Sabel 2016 
ua52434 105 29 R Västmanland Sabel 2016 
ica17C/1076 400 30 R Östergötland Bornfalk Back 2018 
ICA17C/1079 180 30 R Östergötland Bornfalk Back 2018 
ica17C/1080 130 30 R Östergötland Bornfalk Back 2018 
ica17/C1077 100 30 R Östergötland Bornfalk Back 2018 
ICA17C/1083 480 30 L Östergötland Bornfalk Back 2018 
ICA17C/1081 390 30 L Östergötland Bornfalk Back 2018 
ICA17C/1084 300 30 L Östergötland Bornfalk Back 2018 
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