
Torsten I sraelsson

Om Linnefors järnbruk

Efter Karl XII:s långvariga krig i början på 1700-talet vaknade det

svenska näringslivet så srnåningom upp titl blomstring under den s k

Frihetstidel. I Bergslagen hade nlan sedan gamnralt hållit på med järn-

hantering, och driftigt folk därifrån sökte sig till andra delar av landet

med sin verksamhet. E,nbart i Srnåland anlades ett trettiotal järnbruk,

och etr av dessa yar Linnefors Bruk. Linneforsbruket och de flesta

ör,riga förblev helt små anläggningar vilka snabbt konkurrerades ut

under 1800-talet av större bruk med moderna framställningsmetoder.

I ticiigare årgångar av "I Dackebygd" har förekommit ett flertal inslag

om Linnefors järnbruk, rnen mycket mera information finns att få fram

gr olika arkir'. Vi har ibland iLinnefors byalag talat orn hur lite vi

egerrtligen ver om brukets historia och om hur det såg ut under sina

girnrdrg... Som resultat av några enkla efterforskningar kan vi här

presenrera en del material om brukets tillkomst och dess första ägare.

privilegiebrevet från 1735 har erhållits från Riksarkivet. Texten återges

or,l.grrrt och - även om det känns en smula ovant att tvda dåtidens

orcl o.h uttryck tycker vi, att dokurxentet bör läsas i ursprunglig

version.
Varför ansågs just Linnefors vara en lämplig plats för ett järnbruk?

Priviiegiebrevet ggr svaret: Tillgång tili myrmalm, skog och vattenkraft

r-ar avgörande. Dessutom rog man hänsyn till avsättningsmöjligheterna

- bruken fick inte ligga för nära varandra och konkurrera med likartade

produkter, ansåg de beskyddande myndigheterna. Kungi Bergskolle-

gium gjorde, som framgår av privilegiet, ytterst ingående undersök-

ningar beträffande malm- och skogstillgången. Det ar dock anmärk-

ningsvärt, arr man underlät att uttala sig om vattentillgången - Linne-
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fors Bruk rnåste ha besvärats av vattenbrist under torra somrar och
höstar!

Vad vet vi om folket, som bodde på platsen, när bruket anlades?

Om bonden Anders Nilsson, som bodde på Hovgård, och så småningom

fick flytta på sig när bruksgården byggdes, vet vi ingenting. Det finns

inte ens folkbokföringsuppgifter om honom, eftersorn s k husförhörs-
och ilyttningslängcler ej fördes iörrän ibörjan a\'1800-talet iVissefjärda
socken. Om brukspatronerna Schröder och deras släkt har dock upp-

gifter gått att få från annan källa än kyrkoböckerna.
Folkbokföring genorn kyrkans försorg hade påbörjats långt tidigare

på andra håll i Sverige. Men prästerna i Vissefjarda tyckte kanske att

det var sådant avstånd och framförallt så besvärlig väg från biskopen

och andra ör,ervakande rnyndigheter att man inte behövde följa alla

nymodigheter i riket i ör'rigt. Vi kan dock glädja oss åt den kyrkans
krönika, "ivlärkr'ärdiga händelser som sig uthi \Vissefierda sockn til-
dragit", där dår'arande kyrkoherde Bechstadius ingående skildrat in-
vigningen av järnbruket L738. Om detta har berättats itidigare årgångar

av årsboken.
Det är alltid vanskligt för lekmän att söka toika ortsnamns betydelse

och urspruog, men vi kan kanske ändå göra ett försök. Man kan tänka
sig att iörsta delen Linne- i Linnefors har samma betydelse som i en

del andra ortsnamn, där det garnla ordet "linn" förekomrner i betydelsen
"gräns". Än från sjön Törn har ju onekligen igamla tider varit gräns

mellan Kronoberg och Kalmar län. Men nu är nog länsgränserna i dessa

sammanhang rätt nya påfund. Dessutom förekommer knappast sista

delen i narnnet, -fors, som efterled i några äldre sydsvenska ortsnamn.
Det förefaller, av olika dokument att döma, som om släkten Schröder
redan på 1600-talet innehaft ett bruk med namn Lindfors, ehuru det

är oklarr var detta bruk varit beläget. Om det äldre Lindfors nedlagts

eller ayyrrrats', är det kanske naturligt att det nya bruket fick samma

namn, fast det skrevs som Lindefors. Man kan läsa Bechstadius' krönika
om invigningen ". . . detta nya jårnbruk, hwars namn han med hög röst

utropade, LINDEFORS". Namnet har sedan i talspråk och så småning-
om även i skriftspråk förändrats till nuvarande Linnefors.

Det till Linnefors järnbruk hörande jordbruket bestod till sin huvud-
del av nuvarande Hovgårds ägor. Namnet Hovgård skrevs på 1800-talet
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Hofgård och n-råste ha utvecklats ur det namn Hogård' som vi träffar

på i privilegiebrevet frän 1735. Förstavelsen Ho- i Hogård törekommer

i betycielsen "hög" i äldre ortsnamn. Hogård kan alltså betyda den högt

eller högre beiägna gårc{en, r'ilket kan ha hänsyftat på nuvarande bygg-

.aclsplatsen eller ägorna söcler clärorn' Ursprungligen. betydde gård

endast ett irrhägrrat"markonrråcle; orclet gård i denna betydelse lever

kvar i "gärclesgårcl". Nlan kan c1ärmed anta att Hogård år ,rycket

gamn-ralt - nlen det är erl annalr historia än clen om Linnefors iärnbruk'

1735. cl: 22 oct: Lintlefors Brtrks Privilegir'im

wii unrlerskreine Presitlent, Bergs-R'ttc1 o1|r Assessorer uti Kongl: lv'laits

och Riksens Bergs Coilegio 
'gä''o1" -"li"tttigit' 

at hos oss haiwer Bruks

patrone, I):rniel Schrö6er genonr insirruerir.{'suppliqy.. .t].tlt*git, hurulecles

6a., sa rr,ä1 icro'obers, I-ä,r,'Ko,-,g^ Härad,;& wissefiercla Soc6n! soul

niigra tl-rernästo..rkri,g gie,-,rr_"n.r. ,r..,.,. .ti C;rl,rare Län, skall lirit i.spantr,

ock fiirsöka irtskirIga siciar ".]r.-ir\-rrr,.]r*'a^rri 
skell [irr.;rs tillräckelig f ;ir.-

ock }lr,rrtraltrr, Solll efter .,.,,..i1,. o:., beftrrrrrits ai god ock seg materia;

ock e'retlan .f*,annämncla Ilalrntdckter eiter *lt ut"tncle' skola \\'ara ai tlen

tillräckelighet, at tlre nu ock if,,n.,tid.rl til et Bruksirrrättarrtie kttnna försli,

ock titcr o.tkri,g iä,r*'äl erl ,rtlscnliu ci'i.oghet;rf skog skall \\'ar* at tilga:

T' l-rafn,er hir. o'r Ko'rgt. cotl.gi. iiltt"'''tt anhellit' at uti Hogards Strör,'

sor, löper iir-a. Törne, §icln uti oio',r,',,''ä',trcla Hiiracl ock Sochn' tlerest han

er tienligit bvggnings ställe skall tttsetlt, ock rned Weclerbörande theronr

öi*,ere.s kor,mit, fe i'rlitta * J.-,nt"trk, besttrentle ai en tr'Ilsuq,' e' Sta'rg-

ier.s ock c. II;rn.iactu, U.,,',i',r*,'.. I a.lctl,irrg h*'araf Ko.gl' Collegiu.r

a*beialt Berg ]Iästaren iorte. wälbetroclde Gurir'Lertroi'e at öfn'er thenna

sökta Bruks B'gg'atle. r.rti .i. o,.,t.rböra'tres ,ärrvaro, efter rherorri skierlde

public at ione;",iir,ett, .,-, lrgu' *k ;t*i'*tli g 1""]e 1sak' 
itl.q' hai*' an.-{es ock

Berg IIästare' then sar,,rr*'i tr,Iai 'ri.ad 
,ra.itiörlecle, iir iörrättat' ock thet

theröi§,er iöriattacie instru,rr.,.Itt' til Kongl' Collegitrnr itrsätrdt' huruledes

Bruksparro*n schröcler, uti Hogärc{s strör-,-,, ,o,r, är Grä,tz-e skill.ac{ e'rrellan

cronobergs ock car,rare lanei ursetrt sig et tienligit b'ggnings srälle iör

thes intenclerac{e Jer.brtrk, ;;;; tlre. srtlal, 
'o'.''' 

är belägir r'rti Cronobergs

Län, ock ,l-,.ron',"aihanc{ling lågra, nred Aboe. på Skatte Cro*o}:enrnrellct

Hogården, Boncler', A,',.i..J Xirro''', hwilken iämn'äl unJer rans"rknin{eir

r.icrgadt, ,h.i l.,rn r,ed Brukspatro,e n öfwerens ko'n'rit, ock upi.rrir ironor,

så stor del af när,te strö,r, T.,;; Frogarcls rrer,r,a'et trlkonrrlrer. s'rionr ock

nödigt Lrrr),rnn-re pa he.rr,;; lgo? till bi'ggnirrgs.trjll,., Kohip'.,iets' ock

ancrra nöcriga hus. pa anclra sici;rn o,-,-, sr.ö,-r',ti-t.n irti c,rhnere l:in. ock p;r

Capellans b*;ll;, iti.pp.Uoc{a ägor, s9m äro Crono' hafn-er iänrx'äl Bruks

parron schröcler förska{ia. "s 
fdhät att inrättr nödigt cla.rfäste' sa *';il gerl'nr

corrracr rned bostälsi.n.lr*t--**r.,', Co.rr,ini'tt"i Vördige och \Yällärde
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Om i.nt'igtrirtgett at' j,intbrtthet ar 1738 ber,'ittar kt,rkolterde Becltstatlius isin krö,iktt, l)t*tt
st'udspersoner Ji-rtrr Kttrlslet'ott,t, Kalntar.oclt \'tixji kommit tillstädes liksont en stct trtettigltet
l'run trakten. Hombl,isare spelzrle, ky-rboherdui t,atl int'igttirtgsgurlstjänst och atslutttde sirr
m,iktiga predikan metl att utt'oPtt: Lindef'ors skall i;,ara ,tit ,,irir! l'sartnta ögortblick shöts
,lubbelsi-'ensk lösen fr,trt l€dnonct', uppstillda pi ntisttgttsbrort. (Teckning: CarlJ"ohan Olsson)

Nils Brorn, hn'arwid Bruks Piltronen sig forbunclir, att nred egen bekostnacl
l;tta flvtta en i Hogårcls Strön: belägen ock Präsrebor-c'let tillliorig Sqn,alte-
q§/arn längre ned, samt at allticl lärnna honorn fritt *'atten till att itres mälcl,
sorl ock förmedelst Landshufdinga änrbetet i Calrnare län och Ven. Con-
sistorii thersammal städes gifne Resolutioner ai 12 Junl. 1734,6*,arigenom
honotl äin'en tillsttrnd länrnats, at pa ofr"annärnntie Capellans boställe fä giöra
och inrätta nöcligt clarniäste til thes nva ir-rtenderacle Jernbruk. Likali{es
hafwe'r han ock 

-,nec{ 
Aboerne pa Sf.rir. 

-älono 
henrmaner Karamåla sig

förenat, sä wäl om theres i sanrma Ström neclan tör byggnings stället belagnä
Sqwalte q§l'arnar, sonr ock lrwad upp- ock afdän-,ning *rrga, at på ,åJan
häntlelse hilla clerri i alla rlål skadeslösa, hatu,ancles si[ föÄundit at åhrln
wåhr ock höst, Valbortnässo och Matsmässo tijden uisläppa wattnet wid
Hogårds Strönr, hwaremot the lernnat honom frihet, .t tii ih., .,u, Bruks
bygnad betiäna sig af Tiörnen Siön, ock then til sin nytra ock förrnån
anr'ända, salnt i öfrigit hafil'er, så wäl the, sorn then öiriga närg,arancje
allmogen utlåfn'at, at gå honom rned Kohlningar, Kjörslor o.h"fö..rler, emor
skiälig betalning tilhanda.
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Viclare, ock fiwad ]lalmfourneringen til thetta wärket beträifar, så gifwer

rar-rsakningen n'icl hanclen, at uti Siön Törnen, som är öfwer en mil lång'

ock mäsr 2 ril 3 fierdingswäg brecl skall en rnyckenhet iärnrrralm finnas, dels

skragg, nren mästadele,iaf rhen sa kallacle ymnige eller Perle Nlalmen, hwilken

senare har thet anseenclet , lern skulle the."i blifwa godt ock segt, samt iöfrigit

så tilräckelig, at Bruket tt-,..rf allena iniånga åhr, synes kunna underhållas;

thesutom hafwer Bruks Patron schröcler ,il ,h.t säkerhet låtit försöka och

efterspana Malm uti föliancle Siöar, namln Torsiö, Ahlsiö, Kiäsiön' S'vlången'

\Witterhöfclen, Yiri'a Siön, Skieppens Siö, Holganäs, Gressens ock Ya Siöar'

belägne clels i Calmare dels i Ciår,ob.rgs länei, hwarest äfwen tilräckelighet

ai tdmmeln godartad rnalrl skall vara at tilgå'

Anbelangä,c1e nöclig skog til tiretta *årket, driiwande, så är t6en *'id

unclersökningarne, ,,.är, i,io,ia By'ggnings .stället, soln på en half til en

mihls längcl tf,.ro*kring, befunnen *rtr,r',y.ktt I'n-rnig, och bestå mästadelen

af Tall ock Gran, ,r,r,"här ock ther nägra smä dock ganska .ringa 
bokhult,

ock theribland nägra ekar tilfinnancles, iärnwäl på några ställen uti backar

ock bergen, wackru furu skogar tienlige til stor- ock annan byggnad' cl.o1k

ei såclar-ra, sont til masteträn utstä,',-,plrd. äro. Thesutom skall rnäst på hela

denna tracten \,vara gocl ock wäxtelig nrark, så at iast åboerne tämrneln starkt

brukar swediancle, lskall äntå inge. ,"r,rr"rlig afsak*ad wara, utan skogen

*räst tifwer alt tämrneln t'acker" ock kohliöi, bestämdes thessa skogar til

srörsra delen af Crorro ock Skatte Narur, förutom några få pä frälseägor,

rhermecl Bruks-Parronen trtlätit sig ei u,ilja i nägot nråI, utan irälsemannens

gif'a tillstend befatta eller sig th..^f betiena. I öirigit skall ei-eller thetta wid

äogårcls Strörn intencleracle Jernbruk några antl'a wärk, så nära therintill

wara belägna, at rhet pa något sätt kan **, them i en eller annan rnåtto till

iörfång, låarken .,ti i,{.1,',.,iI.k,, skog eller andra nödwändigheter, *'arandes

allenast Lässebo Bruk, som Bruks Patron Schröder sielf är ägare utaf, thet

enr{aste sotl närlrlast hit in til gräntsar'

Nu allthenstunc{ Kongl. Collegium utaf thetta alt, mecl hwad trlera, sonl

ransakningen innehåller,"inhämtat-ock befr.rnnit, thet Bruks Patron Schröder,

icke allenasr förwärio,ri sig et tienligit B1'ggnings ställe, san"rt med Wecler-

börancle för.n*i ,ig o,",', noäigt .'1.,,tårt. pited* sidor or, Hogårds Ström'

som ofn,an förmält är, uran ock, at lrrn .,iu. ätskillige Siöar ock )\'11'ror, kan

hafwa god ock rilräckelig lVIalrn, at nu ock i framtiden fournera en nlasugn

rned, jämwäl at skogarni ,l-,"ro,Ikring, som tnäst berättats wara Crono ock

skatte, äro så ymnoge ar n"ran i längdJn ei har til befara någon brisr på Kohl

ock nöcligt Timnrer sanrr Bvggnings värke., trtan proiuclicc'ien eller arlnan

rnåtto för anclra äplre wärk, [rf**d.s ei eller någon q'id ransakningen nrot

rhetta intenderacle Wärket, haft thet ringaste at påminna' utan Allrlogen

runclt theromkring på allt sätt n,ist sig hugade til thetta Bruk med Kohlning,

Kiörsslor, iörsslel t.k .nn*t, enligit t6e nred honorn ingå,gne contracter

at biclraga. För rl'ren skull uppå Hai',s Kongl. 14a-vts samt ciraganc'le Kall ock
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Lant moäleri kontoretr i Katmar
Bearbetningen urtförd av t(arl-J. 0lsson

ämbetets wägnar, hafwer Kongl. Collegium i kraft af thette thes öpne Privi-
legio, welat lämna Bruks Patronen Daniel Schröder frihet ock rilstånd, at
upPå ofwannämnda utsedda Byggnings ställe uti Hogårds Ström få inrätta
ock uppbygga en Masugn, en Stångjärnshammare med rwenne Härdar ock
en Manufakturhammare, under ther fcirbehåld, at han, the äldre wärken,
i synnerhet Husaby' Cronbruk ock Åhlshults Masugn til projudice ei får til
sahlu låta stöpa nägra Kakelugnar, ock thet wid 50 D:r wite ock warans
confiscation. Ock hwad Eke ock Boketrän widkornmer, sorn kunna finnas
på the skogar, som han til thes nya wärck tänker betiena sig utaf, så är
honom ei heller tillåtit, at utan wederbörandes lof ock utsyning, nägra sådana
fälla, icke heller at til Kohlning anr,ända tirnmer ock Furuskog,- eller ock
ämnen thertill, hwilka til annat nödwändigare böra besparas, utan efterlåtes
honom til Kohlning ock annan brukets förnödenhet, at utaf Tall- ock gran-
skog samr Ahl ock Biörk sig få betiena.

För öfrigit tillägges innehafwaren af thetta nya Bruk, Nio Åhrs frihet
för all afgift utaf. (oläsligt) Värken tii Kl. Mayts ock Cronan ifrån thetra
Privilegii dato, så ock alla the förnrohner ock fiiherer i gemen, som Kongl.
Bergs ordningarne slika wärck förunna ock tillägga. Ther alla som wederbör,
hafwa sig at efterrätta. Till yttermera wisso hafwer Wij thetta med r,åra
händers under.skrift, samt Kongl. Mayrs ock Riksens Bergs Collegii Sigill
bekräftadt. Stockholm d. 22 Octob:1735

A. zeyell J. Bergenstierna 
c' Ribbing 

E. su,edenborg
G. \/allenius L. Colling / Nils porath

?rivileg. för Bruks Patron Daniel Schröder på en Masugn-, en Stångjärns-
ock en Knip Hamnrares inrättande.
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Ett or-äntat ii*islrud rr,a.å.ie rss for någre degal se,irr: då r-i åck r-::e
e.tt Tors:*n trsieelsson hasiig: avliiit på siukhuset i Kalnra:. Tr-rrsriti
r-al t,idd i Fringsi;roCa 19-it. Han utbildade sig ri}l elingariö: r;ch
ali-.,=:ade som sädait barj.e : Sr-erige *rh USå. Eiter sin pen;iotering
i:o;atte sig Tors:en i Lintef,r:s f issefiärda i::en flr-ttai.* for rrirka tie ål
sedan:ill Erur::arcoda, To:ste:rs rrrir:.n* horrrmer i s:;r'uisirä.iknin_s atr
Ll*r.ff.rfls geno:n de olika proiek: sc:n l:ar: eitgagersi, plikttrog=: o.rh
ideeLLt ai'be:aie :ned tril gagn fiil si,'t i:*rnirtgd.

I Emmalrorlabygdens +rkir-fitening rerkade han;:å det säl:er u.nder
rnå:rga år. Lnd*r da:orlseritE[e;rs forsla år'r'ar det Toisten sc:n
k'ut:.ni-+t ocl: ncg-qr+111 i':,.-ggCe up:p d*: fir:.a nrkir-r-i ha: i ,Cag. Irär'r'i
so:r iör's:a slorr iridustliarkir- rrck:a hand orn FI'.-Ss rulinleta.Ll'ierrr:
ha:rdliugar, r'a: d*t Tors:er:. som. r-isste l:ut dessa bäs: skulle orinas fär
att L:11 sökba:a. År':rr de :nirrdre io:"e:ringsalkir-en rrnfattade h+n lxed
serllrla gerlr-:.i:ra i:rti.esse. Förutc:n det rett plak:iska arbete:
fun=i*rade To:.sien soln foren!,rlgens sekra:ere.r..e under åiskiiii.ga år.
So::: persori r-erkade har: hel;t i det :r's:e, Han t-ille r-rikligea int=
hatrthår-a sig siä.!r'. lletr hans ;:cra krirrr:ande. g+da karniatsitap. fir:a
och sparsi::akair hurnor k+mmer r-i, s;rrrl ar'uetade rnei hon;-nl. att
sakrra mr-tket,


