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Historisk utveckling
från 1700-talet och framåt

Sverige var i början av 1700-talet fattigt efter det Stora 
Nordiska kriget och som avslutades med freden i Nystad 

1721. Det fanns redan på 1660-talet en idé att starta ett järn-
bruk vid Nissaforsen, men eftersom diplomaten Magnus Durell, 
som förlänats Källerö by (numera samhället Nissafors) av drott-
ning Kristina, inte kom åt den mark väster om fallet vid Nissan 
som ägdes av Bjersveds Säteri, så förverkligades inte idéerna den 
gången. Durell byggde istället kyrkan i Källeryd vid byn, och den 
är väl värd ett besök. Durell skänkte även en prästgård (Näs) och 
tog sig rätten att tillsätta en präst, vilket var möjligt på den tiden. 
Den 12 juli 1725 fick Johan Camitz d.ä. , som hade tekniska kun-
skaper om järnframställning och 
hovrättsrådet, sedermera lands-
hövding i Jönköping, Nikolaus Silf-
verschiöld, som hade kapitalet, 
koncession för ett järnbruk. De 
hade dessförinnan köpt marken 
väster om fallet av Bjersveds Sä-
teri. Marken var nödvändig fram-
förallt för att kunna förse bru-
ket med ved. De fick privilegium 
gällande inrättande av Nissafors 
Bruk med en stångjärnshamma-
re och en plåt- eller manufaktur-
hammare, samt för en masugn 
för tackjärnsframställning i Rasjö.  

Nissafors Järnbruk kommer igång 
Taberg skulle förse bruket med järnmalm, men den måste också 
blandas med sjö- och myrmalm. Blandningen gav ett segt järn 
som var lämpligt bland annat för tråddragning, något som vi-
sas hos Töllstorps Industrimuseum i Gnosjö.  En masugn bygg-
des halvvägs mellan Taberg och Nissafors, mellan sjöarna Ra-
sjön och Rakalven i Bondstorp. Redan 1726 var masugnen igång. 
Bönderna som behövde extrainkomster fick sköta transport av 
tackjärn, limsten och kol.

Jernkontoret
1747 bildades Jernkontoret, en organisation med uppgift att ta 
tillvara järnbrukens intressen.  Arbetet bedrevs på olika platser 
och har lett till att ett ”Järntorg” finns i många städer. Varje bruk 
hade sin egen stämpel så man visste varifrån järnet kom. Eng-
land var den största kunden och länge beroende av import från 
Sverige, vilket man kan läsa om i böcker om Napoleonkrigen då 
Sverige var allierat med England. 
1748 förstärktes stödet till järnbruken genom en kunglig förord-
ning, som begränsade stångjärnsproduktion och som la grun-
den för en god lönsamhet under mer än hundra år framöver.

Nissafors Fideikommiss
Camitz avled 1741 och Silfverschiöld 1753. Därefter ägdes bruket 
av 16 arvingar. En av dem, amiralitetsöverkommissarie Samuel 
Löfvenschiöld, köpte ut de övriga släktingarna 1784. Han köpte 
upp skogshemman så att han till 
slut ägde 20 000 hektar. För att 
säkra koltillgången till järnbru-
ket och för att egendomarna inte 
skulle skingras vid ett arvskifte, 
lät han 1797 bilda Nissafors Fi-
deikommiss. Fideikommisset var 
ifrån början en klok åtgärd, men 
skulle visa sig lägga en förlaman-
de hand över de orter som berör-
des. Det upplöstes först 1938/39 
då Kooperativa Förbundet köpte 
egendomen. Bruksarkivet finns 
kvar och förvaras på Jönköpings läns museum.

Ruin som finns kvar
Av själva järnbruket finns idag ingenting kvar förutom järnboden 
samt de två flyglarna till Corps de Logi, som byggdes 1855-57. En 
20 x 11 meter stor ruin mellan ån och parkeringen är resterna av 
en såg och kvarn som flyttades dit i början av 1800-talet. Detta 
skedde i samband med att järnbruket byggdes om av Samuel 
Löfvenskiölds son Salomon, den nya arvtagaren till bruket.
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Bränder 1810
Två bränder, den ena vid Rasjö och den andra vid bruket den 
torra sommaren 1810 orsakade stora skador. Efter återuppbygg-
naden och nyinvesteringar uppgick smidesrätten till 250 000 kg 
manufakturjärn. Detta kan jämföras med att Gyllenfors Bruk i 
Gislaved lyckades som mest få fram 666 skeppund (113 000 kg). 

Bönderna runt bruket var skyldiga att leverera träkol till låga, 
fastställda priser. År 1728 betalades 24 öre för en ryss kol 
(2 kbm). Blev en bonde sjuk och därmed oförmögen att uppfyl-
la kraven kunde han hamna inför rätten. Koltvånget utarmade 
många bönder. 1762 fick en bonde 14 öre för att transportera ett 
skeppund (170 kg) tackjärn från Rasjö till Nissafors, en resa på 
2,5 mil på eländiga vägar och stigar. För att underlätta transpor-
terna skedde dessa ofta vintertid, då det var lättare att trans-
portera tungt gods på snö och is.

Bergsarbetarna sålde också malm till bruket som de själva bru-
tit i egna brott. Detta visas i vidstående bild av ett konto som är 
från 1741. 

Nissafors järnbruks betydelse för den 
industriella utvecklingen i Gislaved 
och Gnosjö kan inte underskattas. 
Härifrån utgick stångjärn för export 
via västsvenska hamnar, likväl järn 
som bearbetades vidare i tråddrage-
rierna. En av ägarna, Johan Camitz d.y. var även med att grunda 
Gyllenfors järnbruk 1743, som efter 150 år övertogs av Gislaveds 
gummifabrik. Men det är en annan historia…

Järnbruket flyttades
Järnbruket ligger således vid denna tid på åns norra eller som 
golfklubben betecknar det, västra sida. På denna karta, som är 
en geometrisk avmätning av hemmanet Skog från år 1760 (LM 
akt E67-12:1), ser vi hur bruket under 1700-talet var placerad på 
den västra sidan av Nissan. Lantmätaren har avbil-
dat en bruksbyggnad, samt de två hammare som 
fanns vid bruket (här kallade Westra och Östra 
Hamrarne). Han har även avbildat bron över 
Nissan, samt en damm. På den östra sidan 
ser vi en mjölkkvarn. Siffran 26 markerar 
var gården Skog låg.
1804 börjar Salomon bygga om järn-
bruket så att allt flyttas över till den 
östra sidan. Samtidigt flyttas en såg 
och en kvarn från den östra till den västra sidan.  Kvar efter kvar-
nen och sågen på den västra sidan finns idag ruinen. Man kan 
se den från bron över ån. Samtidigt med flyttningen revs dam-
men som var byggd av trä och ersattes av en stendamm något 
längre ner i ån. Därigenom erhölls ett 4 meter högt fall till nio 
stycken vattenhjul som drev verken i de nyuppförda smedjorna.  
Alla verkstäder fanns nu under ett tak på den östra sidan.

Rasjö masugn byggs ut
För att ytterligare öka brukets kapacitet byggdes masugnen ut 
med två vattenhjulsdrivna blåsmaskiner. Nu kunde Rasjö täcka 
hela Nissafors järnbruks behov.

Som mest hade man fyra stångjärnshamrar, två manufaktur-
hamrar och två spikhamrar. Några av hamrarna ersattes senare 
av valsverk. Produktionen bestod av det man behövde i bonde-
samhället, allt från spik och hästskor till plogbillar, förutom det 
stångjärn som exporterades.

Exporten
Stångjärnet skeppades ut genom Varbergs och Göteborgs ham-
nar, och man kan lätt föreställa sig att transporten dit var mycket 
besvärlig. För att inte köra hem tomhänt så köpte man till exem-
pel sill och andra varor som ej fanns hemmavid. Vägen kom där-
för i folkmun att kallas Sillastigen. På liknande sätt återfinner vi 
Järnbärarleden, vilken är den väg som man gick med järnet från 
Nissafors till Gnosjö där tråddragerierna fanns. Även idag kan 
man följa Järnbärarleden som är en vandringsled.

Ökande konkurrens
Under 1800-talets senare del ökade konkurrensen inom järn-
hanteringen. Engelsmännen hade förfinat sättet att producera 
järn och större bruk krävdes för att få lönsamhet. 1883 startade 
man en ny process för järnframställning, s.k. Lancashiresmide, 
som uppfunnits i England. Arbetet var hårt, varmt och sotigt, 
vilket de gamla smederna inte var vana vid och det blev vänd-
punkten i brukets utveckling. Järnbruket utarrenderades 1892 
till två smeder, vallonerna Gottfried och August Thoursie, som 
fortsatte fram till 1906. Då tystnade stångjärnshamrarna för all-
tid.


