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FÖRFATTARPORTRÄTT 

Per André är född 1920 i Göteborg och utexaminerades från Skogshögskolan 1946. Därefter 
har han från 1959 varit chef för Domänverkets revir (skogsförvalt ning) i Skellefteå. Efter pen
sioneringen har André forskat om hur förhållandena ändrats för skog och människor, framför 
allt den skogshistoriska utvecklingen, i Skelleftetrakten. 



FÖRORD 

Kulturgränser kan vara betingade av många olika faktorer. Människors gifter
målsmönster, olika ekonomiska förhållanden eller skild politisk utveckling skapar 
permanenta eller mindre statiska gränser. Dessa gränser kan ofta sägas vara mer 
konstruerade än reella, mer knutna till föreställningar än till fysiska företeelser på 
marken. 

Det finns emellertid ytterligare en dimension på gränsbegreppet. Människans 
lång- eller kortsiktiga nyttjande av naturresurser har nämligen också skapat tydliga 
gränser i naturen som sin tur kommit att fa stor betydelse för t. ex. nykolonisation, 
skogsexploatering och företagsetablering. Dessa gränser är reella i den meningen att 
de går att återfinna "på marken". 

Ett konkret exempel på detta är det långsiktiga agrara nyttjandet av skogsmarken 
nära Skellefteå. Ett långsiktigt betesbrännande, pottasketillverkning av lövträd och 
kontinuerlig vedfångst under många århundraden före 1800-talet, förändrade skogen 
på ett avgörande sätt. När sågverksindustrin fick sitt dramatiska genombrott under 
senare delen av 1800-talet avverkade man därför inga träd i detta område. De grova 
och gamla tallar man var ute efter fanns helt enkelt inte där på grund av den tidigare 
markanvändningen utan man fick söka sig längre in i landet upp efter älvdalarna för 
att nå områden som var oexploaterade. En tydlig gräns hade uppstått mellan den 
agrara bygden och det bortomliggande, mer extensivt utnyttjade landskapet. 

Per André, tidigare revirförvaltare åt Domänverket i Skellefteå, har som pensio
när systematiskt arbetat med Skellefteområdets skogshistoria. Han har bedrivit käll
forskning i ordets rätta bemärkelse och arbetat igenom material, t. ex. 1700-talets 
domböcker, som kräver både en gedigen kunskap och ett stort mått av entusiasm för 
att penetrera. Resultatet efter många års arbete har blivit en omfattande och gedigen 
dokumentation av Skellefteområdets skogshistoria. Hans arbete är därmed en av 
grundstenarna för att göra vidare och mer generella analyser av människans påver
kan på skogsekosystemen inom Kulturgräns norr. 

Samtliga uppsatser har publicerats tidigare och är nu redigerade. Det gäller: 
Skellefteskogen omkring 1761 i Skogs historisk tidskrift nr 6 1996; Degerforsheden 
under 200 år i Skogshistorisk tidskrift nr 7 1997; Järn och terpentin i Oknytt. Johan 
Nordlander-sällskapets tidskrift nr 3-4 1992; Åby-Owen i Skogshistorisk tidskrift nr 
4 1994; Pottaska i Skellefteå i Skelleftebygden 1997, årsskrift utgiven av Föreningen 
för Skellefteforskning (SKEFO) 1997; Det förödande sparrhygget i Sveriges 
Skogsvårdsförbunds tidskrift di 6 1990. 

Lars Östlund 
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ENGLISH SUMMARIES: 

Skellefteskogen omkring 1761; The Skellefte forest in 1761, p. 11. 
In the 18th century the forest in the parish of Skellefteå was primarly used for do
mestic purposes such as cattle grazing and slash-and-burn agriculture. Some pro
duction of wood-tar and sawn-boards also occured. The first fine-bladed waterdri-
ven sawmill was erected in 1760. The authorities repeatedly cautioned against dimi
nishing forest resources, but on the whole there was no real scarcity of forest resour
ces in the area. 

Degerforsheden; Degerforsheden, p. 31. 
The state forest, Degerforsheden, was located in the northern part of Skellefteå near 
the coast. The forest was surveyed in 1795 before the first logging. The forest was 
then surveyed regularly from that time until present time. In the 18th century the 
forest was characterised by uneven-aged stands with very old overstorey Scots pi
nes, at present time the forest is dominated by young even-aged stands. 

Järn och terpentin; Iron and turpentine, p. 43. 
In 1806 the farmers in the village Kåge in the parish of Skellefteå obtained permis
sion to establish an iron-work. The forest resources were plentiful in the area but the 
iron-work was never finished. 

During the famine of the 1830's there were movements to promote alternative 
incomes for the farmers. C F Liljevalch started a turpentine factory in 1834 where 
turpentine was produced from pitch. 

Åby-Owen; Åby-Owen, a steam-sawmill planned 1813, p. 51. 
The first steam-sawmill in Sweden started 1849, but as early as 1813 three mer
chants from Skellefteå planned to establish a steam-sawmill near the river Åbyälven. 
They were in contact with Samuel Owen, who constructed steam engines at his 
engineering plant in Stockholm. The sawmill was never built because they were not 
guaranteed timber from the state forests in the area, but the plans reveal much in
formation about the early industrialisation of the Skellefte-region. 

Pottaska; Potash, p. 55. 
Prior to the 20th century potash was an important industrial chemical, used primarily 
in glass- and soap-production. In the Skellefte-region potash was produced from 
deciduous trees around 1850. The wood was burnt in the fore'st and the ash was refi
ned in several steps. The production was economical for the farmers but reduced the 
amount of deciduous forest considerably. Most of the potash was exported from the 
area but some was used by the Ytterstfors glass-works. 
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"Det förödande sparrhygget"; "The devastating logging of square-cut 
timber", p. 71. 
The great logging of smaller pieces of square-cut timber at the end of the 19th cen
tury was considered to be devastating for the forest around Skellefteå. In 1882 the 
first law protecting these trees was passed. To circumvent the law forest owners and 
sawmill owners made false stamp-axes. The state foresters were often prosecuters in 
court in the cases. The law was abolished in 1924. 
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Skellefteskogen omkring 1761 

År 1761 frågade landshövdingeämbetet allmogen i Skellefteå om skogarnas tillstånd 
och beskaffenhet i socknen: Är det så att furuskogarna förruttna eller mycket använ
das till svedj or och sågas till brädor eller bli omåttligt medtagna av tjärbränning? 

Härpå svarades att i byarna förruttnar ingen tallskog utan i stället användes den 
till brädsågning och till hustimmer samt till tjärbränning, men i sistnämnda fall en
dast gårtallar och stubbar samt rötter efter uthuggna timmerträd. Men uppe i sock
nen och i de skogar som gränsa mot lappmarken torde någon furuskog föråldras och 
ruttna samt av hårda väder kullkastas. Och den kan inte nyttjas på grund av det stora 
avståndet till de platser, där brädor och tjära köpes av städernas handelsmän. 

Brädor sågas i socknen vid grovbladiga sågar till ett för varje såg bestämt antal 
tolfter. Svedj or brukas inte mycket. Däremot har barktagande från ung furuskog 
hittills skett mer än tillbörligt, men genom landshövdingens förbud något minskat. 
En del av allmogen har svag åker och äng så att om de inte fa nyttja byaskogen för 
tillverkning av brädor och tjära och därigenom fa någon förtjänst skulle de inte 
kunna bestå och uthärda, särskilt i krigstider då en soldat kostar flera hundra karoli
ner att leja. 

Så beskrevs skellefteskogen i ett (här förkortat) tingsprotokoll den 20 april 1761.1 

Hur var skogen i verkligheten? Det har jag med hjälp av samtida källor försökt ta 
reda på. Jag nödgas emellertid utvidga synfältet till att gälla några årtionden på båda 
sidor kring det aktuella året 1761. Ibland berör jag hela 1700-talet. 

SOCKNEN 

Skellefteå gamla socken sträckte sig från Bottenvikens strand 8-10 mil upp till lapp
marksgränsen. Arealen var ca 60 kvadratmil varav uppskattningsvis 40 kvadratmil 
var skogsmark. År 1761 fanns endast drygt 4000 invånare, som huvudsakligen 
bodde i de relativt stora kustnära byarna. Längre in i landet var bebyggelsen gles 
och uppemot lappmarken fanns bara några enstaka nybyggen på många mils avstånd 
från varandra. Trots Pommerska kriget (1757-62), där Skellefteå kompani deltog, 
ökade socknens folkmängd denna tid med 1,3 % om året. 

Fram till 1779 hörde socknen till Piteå stads handelsområde med tre marknader om 
året vid kyrkan i Skellefteå samt en i Storkåge by. Skellefteå stad grundades först 1845. 

11 



Inom socknen fanns under 1700-talet några mindre koppar- och silvergruvor* 
men mer omfattande bergverk med stort behov av träkol fanns inte. Skogen var 
samfälld inom byarnas områden. Mellan byarnas flytande gränser tillhörde skogen 
rent formellt Kronan. Men även den betraktades nog oftast som samfälld. 

Först kommer jag nedan att redogöra för hur skogen användes omkring 1761, 
sedan söker jag beskriva hur den såg ut. 

HUSBEHOVSVIRKE 

Det vanligaste sortimentet som höggs i skellefteskogen var utan tvekan brännved. 
Källorna nämner därom inte mycket, vilket kan tyda på att brännved fanns i till
räcklig mängd under 1700-talet. Och när de grova, lättkluvna torrfurorna tog slut 
närmast byn, "tillverkades" ny ved genom att frisk skog barkades. 

I byn Innervik hade 1795 en bonde stämt sin granne för att denne barkat en 
skogstrakt till ved. Skogen hade "i långliga tider tjenat kärandens hus och gård till 
skygd; Men som ingen byaman kan förmenas at å oskift utmark använda skogen til 
vedbrand; Altså friades svaranden från ansvar härutinnan". Så dömde häradsrätten.2 

Det gick också åt skog till hustimmer, gärdesgårdar, kavelbroar m.m. Redskap 
och husgeråd gjordes till största delen av trä. Några av de större kustnära byarna 
hade tydligen redan på 1700-talet brist på lämpligt husbehovs virke. I Storkåge kla
gades 1737 över att "onödigt husbyggande"3 i byn ödslat med skogen. Dessutom 
förbjöds 1749 "furu- och löftäkt samt skafning"4 på byns skog. Och redan 1735 kom 
man överens om att friska tallar inte fick barkas till tjärved. Men 1748 var ändå 
nästan alla till tjärved dugliga friska furuträd utödda, påstods det.5 

Storkåge var en stor kustby om ca 25 gårdar med by askogen inklämd mellan 
andra byars. Just här var säkert viss brist på lämpligt husbehovsvirke och kanske på 
ytterligare något håll. Men i allmänhet synes virke till husbehovet inte ha varit något 
problem. 

SKOGSBETE 

År 1761 fanns i Skellefteå socken ungefär 520 hästar, 4.300 kor och 5.900 far och 
getter, dessutom ett okänt antal ungdjur, svin o.s.v.6 Det fanns alltså ungefär en ko 
på varje invånare i socknen, vilket var betydligt fler än i södra Sverige. Boskapen 
betydde också mycket mer för folks försörjning än den ofta frostskadade åkern. 

Byarna hade alla en eller flera fäbodar och även en del av enstakagårdarna. Krea
tursflockarna vaktades av vallhjon, "getare". Betestrycket i skogen omkring gårdar 
och fäbodar måste ha varit hårt. Men genom att byarna mest låg samlade nära kusten 
och efter älvarnas nedre delar kom endast ungefär halva socknen att nämnvärt berö
ras av skogsbetet. 
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Skogen påverkades säkert inom betesområdet. Särskilt getter konsumerar ju 
gärna vedartade växter. Lövvegetation och barrträdsplantor hölls tillbaka, skogens 
föryngring försvårades. 

Skogsbetet gav ett mycket viktigt bidrag till folks försörjning. (Foto 1918, G Ren
ström/Nordiska museet). 

Getter var också besvärliga för jordbruket, de var svåra att stänga ute från kornte
gen. I många byar kom man därför överens om att förbjuda getter i byn (t.ex. Sör-
böle 1790).7 

Tvister om bete förekom ibland inför rätta. Mest gällde det kanske tidpunkten för 
den gemensamma flyttningen till fäbodarna.8 Vid tvister mellan byarna om betesom
råden kunde rätten föreskriva att mulbetet skulle nyttjas "klöv om klöv", dvs. ge
mensamt.9 Byagränser var ju ofta osäkra. 

Kornas mjölkproduktion var sommartid så stor att smör kunde säljas för export 
till Stockholm. Länets utförsel av smör var faktiskt ofta den värdefullaste varugrup
pen näst efter fisk. Smör kom långt före både brädor och tjära i värde.10 

Skogens största betydelse för Skellefteå 1761 var kanske som producent av krea
tursbete. Om man dessutom räknar slåttermyrar och raningar till skogen så kom ock
så vinterfodret till boskapen från skogsmarken. 
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SVEDJEBRUK 

Svedjebruk innebar att skogen fälldes inom ett lämpligt område varefter träden fick 
torka före bränningen. På svedj an såddes råg, någon gång korn eller rovor. Efter 
skörden blev det bra bete under några år innan skogen kom åter. Många gånger var 
betet huvudsaken, säd såddes då inte. 

Redan i Skellefteås äldsta bevarade domböcker, från mitten av 1600-talet, före
kom tvister om svedjeland. I slutet av seklet dömde häradsrätten svedjande efter 
1664 års skogsordning och 1690 års skogseldsplakat. 

Inom områden med bergsbruk befarades alltid virkesbrist, varför skogsordningen 
där förbjöd allt svedjande. Men inom Skellefteå var det tillåtet att bränna svedjefall, 
om man skulle nyodla det till åker eller äng eller om "Skogen behöfwes att rensas 
ifrån Mås och annat slijkt befrijas til förbättring äff Muhlbeten."11 Denna passus om 
mulbetens förbättrande tog man fasta på i Skellefteå. 

På skattehemmans skog skulle den tilltänkta svedj an först synas av länsman och 
två nämndemän. Alla delägare måste ge sitt tillstånd i samfälld skog. Synen skulle 
visa att svedjelandet var lämpligt och inte till skada för någon. På kronohemman 
måste det planerade svedjefallet också synas, men tillstånd skulle dessutom inhäm
tas från Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå. 

Ett fatal svedjefall synades och anmäldes till häradsrätten omkring och efter se
kelskiftet 1700. Under 1690-talets svåra hungerår och medan kriget pågick fram till 
1721 hade man väl annat att tänka på än formella svedjesyner. 

I augusti 1727 brändes ett svedjefall av två bönder i Bäck. Hård vind far den 
"släckta" svedjan att blossa upp och elden sprider sig till skogen. Just då råkar 
landshövding Grundel passera på landsvägen. Han organiserar släckningsarbetet. 
Vid nästa ting åtalas bönderna i Bäck för olaga svedjande. De döms till böter och 
mister skörden på svedjan, om den blivit besådd.12 

Därefter blir svedjesynerna fler. De flesta kustnära byar berörs.13 Alltid anges att 
det är fråga om mulbetets förbättrande och att det inte finns timmerskog utan endast 
"små gran och björkskog" el.dyl. I allmänhet påpekas att skogen "från måss och 
annat till mulbetes förbättrande rensas bör", i ungefärlig överensstämmelse med 
lagtexten. 

Sedan kommer 1734 års lag som är strängare, när det gäller svedjande.14 Nu skall 
inte bara syn hållas, nu skall KB ge sitt tillstånd även för skattehemman. Fortfarande 
far svedja brännas där permanent åker eller äng skall röjas eller där mulbete skall 
förbättras. 

Synandet blir nu allt mer vanligt. Man samlar objekt inom byn för 4-8 år framåt 
som synas samtidigt. Länsman och två nämndemän besöker många platser, beskri
ver svedjelandet samt anger längd och bredd. Som tidigare påstås alltid platsen vara 
bevuxen med "små oduglig gran" el.dyl. Det gäller tydligen att beskriva området så 
värdelöst som möjligt. 
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Exempel på årliga svedjesyner: 
År Antal byar Svedj or Areal, ha 
1737 4 
1749 6 
1767 1 
1772 4 

13 
27 
16 
42 

109 
ca 100 

159 
176 

Arealen för varje svedja varierar från 0,1 till 65 ha med ett medeltal omkring 3-4 ha. 
Alla byar, utom några inne i landet, far svedjeland utsynade. Synerna godtas av hä
radsrätten och skickas till KB för godkännande. 

Alla syner talar om mulbetets förbättrande, vilket dock inte hindrade att råg såd
des på svedj an. Detta kommer ibland fram i förbigående. I ett mål 1765 om okvä-
dingsord har hela byalaget, 12-13 personer, skurit råg på en svedja när okvädandet 
försiggick.15 Även andra antydningar om råg på svedj or förekommer. 

Svedjebruk var alltså vanligt omkring de stora kustbyarna. Men när Skellefte-
prosten Pehr Högström 1765 talade inför Vetenskapsakademien i Stockholm sade 
han: "At bränna och så Råg på Svedjeland, torde i fordna tider varit mer gängse än 
nu, sedan man lärt, at til större båtnad hushålla med skogarna".16 Det är möjligt att 
han hade rätt, men i mitten av 1700-talet minskade svedjesynandet inte. 

De trakter man ville svedja hade ibland namn som antydde att de även tidigare 
varit svedjefall (Degermyrsvidjan, Stormyrbrännet, Bergsvedjan m.fl.). Man åter
kom alltså till samma område och det uppstod ett slags rotationssystem: först kanske 
ett år med råg, därefter flera år med bete, till slut kom skogen igen varefter området 
efter många år åter kunde svedjas. 

Det måtte ibland ha ställts stora krav på skogsmarkens duglighet till svedjeland. 
Vid en syn 1737 i inlandet där nybygget Ullbergsträsk skulle anläggas (2 mil till 
närmaste granne) fanns "ingen til Swedjefall tienlig Skog, emedan den är gles och 
jordmånen dertil obekväm".17 

Det upplevdes som en tung hantering, att först betala länsman och två nämnde
män för en syn, sedan gå till tinget med synebeviset, skicka tingsutslaget till Umeå 
och så småningom fa tillbaka tillståndet därifrån, så det kändes säkert som en lättnad 
när 1793 års skogsordning medgav svedjande på skattehemman utan tillstånd utom 
på "sandmo samt bergaktig och stenbunden mark". För kronohemman gällde dock 
fortfarande att syn skulle hållas och KB ge sitt tillstånd utom i "åker, äng och rätter 
beteshage".18 

Efter 1793 upphörde nästan alla mål om svedjande i tingsprotokollen. Säkert 
minskade svedjandet. Mycket fa skogseldar är exempelvis under 1800-talet rappor
terade till tinget orsakade av svedjebränning. Mên ända fram till början av 
1900-talet lär svedj or ha förekommit inom Skellefteå socken. 
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RENMOSSA 

Renmossan (nu kallad renlav m.m.) användes som vinterfoder för kreaturen, hop
samlades på hösten för att vanligen köras hem på vinterföret. 

Invånare i de tre byarna Drängsmark, Norrlångträsk och Lillkågeträsk klagade 
1763 över att utbysmän tagit renmossa i skogen mellan byarna. Detta trots att sko
gen redan 1740 blivit fridlyst från mosstäkt.19 

År 1770 hade nybyggaren i Ullbergsträsk — då helt ensamliggande uppe mot 
lappmarksgränsen — inte hittat renmossa närmare än en mil hemifrån. Där hade sa-
mernas renar gjort skada på den "tagna och hopförda" renmossan, åtta hästlass, häv
dade ägaren, två medgav samerna.20 

Bönderna i Kvavisträsk och Svanselet var 1774 oense om ett renmossaland.21 

Man tycker att det borde finnas tillräckligt med sådana i det glesbebyggda inlandet 
där gårdarna låg. Men det tog lång tid för renmossan att växa till sig sedan den 
"skördats" — 30 år uppges det. 

Inte bara uppe bland fattiga nybyggare i inlandet användes renmossa. Både 1754 
och 1771 utfärdade den stora byn Medie förbud för utomstående att ta mossa på 
dess skog då "byamännen sjelfwa therå brist lida". Och det var inte samernas renar 
som tog mossan här utan folk från tre stora grannbyar nära sockenkyrkan.22 Räckte 
inte renmossan på den vidsträckta Medleheden till för alla? 

Att renmossa kunde hopsamlas ända uppe mot lappmarken tyder på att renbetet 
inte var särskilt intensivt under denna tid. I dag skulle det vara svårt att fa ihop ett 
slädlass på de renbetade tallhedarna. 

FURU OCH SKAV 

Yngre tallskog fälldes om våren, barken flängdes av och den yttre, grova barken 
rensades bort. Innerbarken skars i strimlor och torkades på hässjor el.dyl. Denna 
bark kallades i Skellefteå för furu. När den togs kallades det alltså furutäkt. Furu var 
vinterfoder för kreatur och svin. Vid behov inblandades också "furumjöl" vid bröd
bak. Sedan tallarna barkats fick de ofta ligga kvar i skogen och ruttna. 

Furutäkt synes ha varit en vanlig hantering i Skellefteå under 1700-talet. Den 
påstås redan tidigt ha tärt hårt på tallskogen inom byarnas områden. Olika system 
för att begränsa furutäkten överenskoms därför. År 1771 i Stämningsgården: för 
varje tunnland skatt fick gårdarna ta furu endast två dagsverken varje år. År 1753 i 
Boviken: endast odugliga tallar eller ristallar fick nyttjas till furutäkt.23 

Men första gången barktagande från tall nämns i domboken (1652) var inte befa
rad skogsbrist orsaken. Anders Östensson i "Rembelswattnet" fällde en tall för att 
skala av barken. Tallen föll så olyckligt att den träffade en torrtall varav ett stycke 
föll ned på hans moder "hwaraf hon blef strax död".24 
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Skogsordningen från 1734 förbjöd "safwande på tallar" (§ 31), men 
"förklaringen" 1739 medgav barktagande om det var oundgängligt eller om det förr 
varit tillåtet (§ 17). 

I Västerbotten förbjöd landshövdingen den 20 dec. 1759 att tallar barkades för 
kreaturen och därefter lämnades att ruttna. Men fortfarande 1788 (Bure) förekom 
furutäkt varefter träden lämnades kvar. Detta straffades med hänvisning till nämnda 
förbud.25 

Ibland framhölls att "furumjöl" måste få användas till livets uppehälle — härom 
rådde inga delade meningar inför rätta. Och detta gällde inte bara vid missväxt, även 
år med normal skörd blandades ofta bark i brödet.26 

När bark togs från asp och björk till kreatursfoder kallades det skav. Tvister om 
skav var inte särskilt vanliga, men när de förekom var det ofta bekymmer för bya-
skogens utödande. Ibland förbjöds skav samtidigt med furutäkt, lövtäkt osv.27 

Det är tydligt att täkt av furu och skav förekom allmänt. Om företeelsen minska
de genom landshövdingens förbud är ovisst, hela århundradet skrevs om furu och 
skav i domboken, och långt in på 1800-talet var barktagande vanligt.28 

LÖVTÄKT 

Från björk och asp, rönn och sälg skars lövkvistar som bands samman till kärvar, 
torkades på lövhässjor för att användas till vinterfoder åt boskapen, framförallt till 
fåren. Lövtäkt kunde ske från stående träd, men ofta fälldes träden så att löv lättare 
skulle kunna tillvaratas. Stammen fick därefter ofta ligga kvar och ruttna. 

Tvister om lövtäkt förekom vid tinget först från mitten av 1700-talet. Soldater 
och inhyseshjon, som inte formellt var delägare i by askogen, kunde helt förbjudas ta 
löv (Lillkågeträsk 1769, Falmark 1756).29 Rättvis fördelning mellan gårdarna i byn 
kunde nås genom begränsat antal dagsverken för lövtäkt efter gårdens skattekraft 
(Stämningsgården 1771, två dagsverken om året på varje tunnland skatt). Eller 
också förbjöds helt enkelt all lövtäkt (Innervik 1765, god tillgång på ängar var här 
motivet).30 

Ett helt annat sätt att ta löv till foder var att "stryka" löv, då togs endast löv, inte 
kvistar. Lövet kunde bäras hem i en säck el. dyl. och torkas på ett loggolv. Denna 
form av lövtäkt var så skonsam att den aldrig kom att behandlas vid tinget. Men den 
skymtar ibland i förbigående. Som t.ex. när en tobaksrökare vållar skogseld vid Ös
tanbäcks fäbodar 1736, när han sysslar med att "stryka löv i skogen".31 

Enligt § 31 i 1734 års skogsförordning var det förbjudet att fälla träd för lövtäkt 
om inte stammen togs tillvara som ved eller dylikt. Men endast i enstaka fall hänvi
sar häradsrätten till denna paragraf (Sunnanå 1769)32, som alldeles uppenbart var 
skriven för andra delar av landet. Den förbjöd t.ex. "Löfsalars uppsättiande, samt 
löfwande i Kyrckior". 
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NÄVERTÄKT 

När björken savade togs näver från stående eller fällda träd. Var det lång väg kördes 
näverlassen hem på snöföret. Näver användes främst till taktäckning. 

Men näver kunde också säljas. Togs den då från samfälld skog måste alla del
ägare lämna sitt samtycke, vilket inte alltid blev fallet (Ragvaldsträsk 1782). Vanligt 
var att inhysemän och soldater förbjöds att ta näver på byaskogen (Falmark 1756).33 

Ren stöld av näver förekom (Burvik 1745, 4 "båhlar")34 och straffades som åverkan. 
Vid utsyning av nybyggen kommenterades inte bara tillgången på hustimmer och 
slåttermyrar utan också möjligheten att finna näver (Åselet 1762, "ringa näver
täkt").35 

Boskapens betande kring byn och vid fäbodarna bör ha försvårat björkskogens 
föryngring. Ibland måste näver tas långt hemifrån. Medelbönderna tog 1789 näver 
ett par mil från byn.36 

TJÄRA 

Tjärbränning var den viktigaste binäringen till jordbruket i socknen. Redan på 1600-
talet var tjära en skattepersedel, men tillverkningen i Skellefteå synes ändå varit 
ganska liten. Under nästa sekel ökade den starkt. 

Råvara var kådrik tallved från stubbar och rötter. Eller också ved från tallar som 
barkats på rot så långt upp som man kunde nå med yxan varigenom veden efter 
några år blev impregnerad med kåda. Tjärveden finhöggs och staplades tätt i en 
trattlik "tjärdal", ofta till hälften utgrävd i en backsluttning och med andra hälften 
uppbyggd. 

Sedan veden täckts med granris och torv tändes den efter "dalens" kant varefter 
tjära genom hettan torrdestillerades fram från den underliggande veden. Tjäran sipp
rade mot dalens botten, rann ut genom en ränna och uppsamlades i tunnor. 

Tjärveden togs tidigast från byns samfällda skog, den låg ju närmast. Hemma, 
nära intill gården, hade bonden sin tjärdal dit veden kördes. Någon enstaka gång var 
dalen så stabil att den var byggd av sten. 

Redan vid 1700-talets början insåg man att tjärved från byns skog måste ransone
ras för att bli rättvist fördelad. Vanligen överenskoms då att gårdarna fick ta lika stor 
kvantitet. Från omkring 1740 började tilldelningen i stället ske efter gårdens skatte
kraft, ett visst antal kubikfamnar tjärved på varje tunnland skatt. 

Snart började man, med eller utan tillstånd av KB i Umeå, hugga tjärved på Kro
nans skog. Tjärbrännandet ökade ända fram till 1800-talets mitt, minskade därefter. 
Men fortfarande in på 1900-talet var tjärtillverkningen betydande inom Skellefteå 
socken. 

Att ta tjärved från stubbar, vindfällen och torrskog, det gick an, men när stora 
tallar, kanske masteträd, barkades för att bli tjärved, då ansågs det som skogssköv-
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ling. Detta förbjöds av landshövdingen 1759 samt ett flertal gånger därefter. Först 
när timmerskogen fick ett större värde upphörde barkning till tjärved helt. 

Omkring 1761 var tjärtillverkningen för avsalu i Skellefteå av storleksordningen 
3.000 tunnor/år. Hur mycket skog som gick åt till detta är svårt att uppskatta. Åt
gångstalet räknat i barkade stammar per tunna tjära är anmärkningsvärt varierande. 
Tirén anger 12-15 träd,37 medan finska uppgifter pekar på 50 medelstora stammar 
per tunna.38 För 3.000 tunnor tjära kanske det årligen behövdes 40 000 -150 000 
tallar om tjärveden togs uteslutande från barkade tallar. Givetvis medförde detta 
ingen risk för att skogen skulle utödas i den stora socknen, men lokalt påverkades 
alldeles säkert bestånden.39 

Tjärdal vid Jörn inom Skellefteå kommun. Foto 1907, Tekniska museets samlingar. 

KALK, TEGEL OCH ANNAT 

Norr om Skellefteälvens mynning bröts kalksten inom flera byar och brändes kalk 
för socknens behov och för export till bl.a. Österbotten och Ångermanland. Årligen 
brändes ca 2.000 tunnor kalk under denna tid40 och det förbrukades så mycket ved 
att skogen i närheten inte räckte till. Kalkugnsved flottades därför till området på 
Skellefteälven. Den första mer omfattande flottningen där var nog inte sågtimmer 
(till Lejonströms såg som startade 1782) utan kalkugnsved långt tidigare.41 

Tegel brändes av tradition under 1700-talets mitt endast i byn Ostvik42 trots att 
lämplig råvara fanns också på annat håll. Senare började man slå tegel även i andra 
byar och tegelved har varit ett sortiment långt in på 1900-talet. Men någon större 
påverkan på skogen lär denna hantering inte ha haft. 
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I landshövdingeberättelsen 1755-56 meddelas att, på anmodan av Krigskollegiet, 
ett par salpeterlador hade uppförts i länet, men någon salpeter var ännu inte tillver
kad. (Salpeter användes vid kruttillverkning.) Pottaska hade också varit på tal, men 
"folkbrist" hade förhindrat bränning. Dessa två binäringar kom inte igång i större 
omfattning förrän på 1800-talet. 

BJÄLKAR, SPARRAR OCH SKEPPSBYGGNADSVIRKE 

Bjälkar var grova, fyrkanthuggna och ofta långa (9 m vanlig längd). Sparrar var 
samma sak, men klenare. År 1761 och däromkring synes tillverkningen i Skellefteå 
ha varit ringa, åtminstone var utförseln från Piteå stad obetydlig. 

Senare, under 1800-talet, skulle sparrhuggningen inom socknen öka och den blev 
mycket omfattande. År 1882 infördes t.o.m. en "dimensionslag" som skulle hindra 
att ung och växtlig skog avverkades till sparrar. Skeppbyggnadsvirke höggs efter 
kusten till de skepp som bl.a. piteborgare byggde där. Under 1700-talet var verk
samheten liten, men den skulle senare öka väsentligt. 

Sågblad till en grovbladig såg, i detta fall en "slingsåg" där bladet arbetade hori
sontellt, inte vertikalt som i en vanlig ramsåg. (Storsandsjö, Västerbotten, foto 1936, 
Skogshögskolans bildarkiv, Umeå.) 
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GROVBLADIGA SÅGKVARNAR 

Den första kända vattensågen i Skellefteå socken anlades 1573 på order av Johan 
III, men försvann redan efter ett par år.43 Möjligen fanns någon bondeägd såg redan 
vid denna tid, men först i början av 1700-talet blev sågarna flera. Det var grovbla
diga vattensågar med ett enda centimetertjockt smitt blad i sågramen. 

Dessa sågar hade mycket låg kapacitet och en stor del av stocken gick bort som 
bakar och spån. Brädernas kvalitet blev dålig, de blev "ludne som biörnar"44 och 
priset blev därför lågt. 

Även i det skogrika Västerbotten var myndigheterna rädda för att skogen skulle 
ta slut. Tillstånd erfordrades därför och produktionen begränsades för varje såg. År 
1741 undersökte en Kungl. kommission länets sågar och tillverkningen för några i 
Skellefteå sänktes. Man ansåg att det var brist på lämplig skog.45 År 1700 fanns 3 
eller 4 grovbladiga sågar i socknen, 1724 var de 9 och 1771 23 stycken. Därefter 
minskade antalet så att 1804 endast 15 grovbladiga sågar var skattlagda, de finbla-
diga sågarna började ta över. 

De grovbladiga sågarnas årsproduktion var 1771 knappt 200 tolfter brädor i ge
nomsnitt eller ca 70 m3 sågad vara per såg. Sammanlagt alltså ca 1.600 m3 brädor 
per år när det var som mest. Inte mycket i den stora socknen. 

Någon gång hamnade sågägarna inför rätta för "översågning". I Ragvaldsträsk 
hade 1791 sågats 129 tolfter, medgivandet löd på 40.46 

Alla dessa sågar var samägda av bönder. Delägarna disponerade vissa sågdygn då 
bonden med söner eller drängar sågade för husbehov eller avsalu. Det framhölls ofta 
att inkomsten av brädförsäljning behövdes för kronoutskylderna. 

Sågarna låg vid bäckar, som hade tillräckligt med vatten för driften bara under 
vårflod eller regnig höst. Större vattendrag kunde den dåtida vattenbyggnadstekni
ken inte bemästra. De flesta sågar fanns nära byarna och kusten, i inlandet var de 
sällsynta. Då flottning i allmänhet inte var möjlig i de små vattendragen måste såg-
timmer hämtas inom köravstånd och skogen påverkades säkert omkring sågplat-
serna. 

FlNBLADIGA SÅGAR 

På 1740-talet byggdes de första sågarna i landet med fina (tunna), valsade blad. Des
sa sågar kunde ha flera blad i ramen och fick väsentligt större kapacitet än de grov
bladiga. De gav också brädor med betydligt bättre kvalitet. 

De finbladiga sågarna var större och tekniskt mer avancerade än de grovbladiga. 
De var därför mer kapitalkrävande och anlades ofta av städernas borgare eller av 
landsbygdens "ståndspersoner". 

I Skellefteå socken gavs tillstånd till den första finbladiga sågen 1760 vid Bränn
forsen i Åby älv. Kronoskogen, som skulle förse sågen med timmer, "synades" in
nan tillstånd gavs och man beräknade hur många sågtimmerträd, som årligen kunde 
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huggas utan att skogens framtida bestånd äventyrades. Sågen byggdes 1761-62 med 
två ramar. 

I slutet av 1700-talet tillkom ytterligare fyra finbladiga sågar i socknen, alla pla
cerades nära mynningen av var sin älv. Sågtimmer flottades och kunde därför hug
gas långt in i landet över ett stort område. 

Såg Årlig medgiven huggning på kronoallmänningar 
Antal träd 

Brännfors 2.000 
Ytterstfors 2.493 
Holmfors 1.658 
Lejonström 2.000 
Bureå 1.509 delvis från Burträsk s:n 
Summa 9.660 

Tillåten stockfångst från kronoallmänning beräknades så här, med Holmfors såg 
som exempel: Inom aktuellt område, 92.688 tunnland "dugelig" skogsmark, fanns 
vid inventering 269.920 fullmogna sågtimmerträd av tall — gran räknades i allmän
het inte. Detta antal delades med växttiden för att uppnå timmerdimension, ca 165 
år, och resultatet blev att 1.658 träd kunde avverkas varje år. 

Av de timmerträd som fanns redan vid inventeringen skulle de sista alltså avver
kas först om ca 165 år, om de då inte för länge sedan var av ålder torkade eller röt-
fällda. En rent obegripligt restriktiv avverkningspolitik. 

Som väl var började alla sågarna att snart överskrida sina avverkningstillstånd. 
Exempel: Lejonströms såg vid Skellefteälven hade medgivits att hugga 2.000 träd 
inom Skellefteå socken. På 1820- och 1830-talen var den verkliga avverkningen där 
ca 10.000 träd per år, fem gånger den tillåtna. Och med denna "skogsskövling" 
märktes säkert timmerhuggningen i skogen, åtminstone närmast flottlederna. 

I fallet Lejonström ingrep länsman och åtalade sågägarna som dock undkom 
straff genom formella fel vid den elvaåriga rättegången.47 Strax därefter utlånades 
åklagaren, länsman Olof Bjuhr, till de mer omskrivna Baggbölerättegångarna i 
Lycksele och Degerfors, som började 1843, och som handlade om samma sak. Men 
detta var långt efter 1761. 

RENSKÖTSEL 

Skellefteås sockenrå i väster var lappmarksgränsen som blev exakt inmätt först 
1751-52. Där ovanför låg skogssamernas lappskatteland — ett av dem, Kåtesoen, 
kom att delvis ligga nedanför. Inom sitt lappskatteland bedrev samefamiljen en små
skalig men intensiv renskötsel och försörjde sig dessutom på fiske och jakt. Under 
en årlig kretsgång flyttade man mellan ett antal fasta visten inom landet.48 
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I ett KB-fbrordnande, som inte kunnat återfinnas i arkiven men som refereras i 
flera domar, medgavs samer vid 1700-talets mitt att "för svagt renbetes skull" valla 
sina renar vintertid även på allmänning nedanför lappmarksgränsen.49 På enskild 
mark fick dock renar inte beta utan markägarens samtycke. Och samer hade inte "lof 
stryka omkring Sockneskogarne Höst och Sommar med hundar och Bössor". 

Det fanns alltså tama renar vintertid i Skellefteå socken under 1700-talet. Men 
renhjordarna torde ha varit små. Tvister med bofasta jordbrukare var inte många och 
förekom endast i inlandet. De ökade mot århundradets slut och blev därefter än fler. 
Vanligen rörde det sig om renar som skadat böndernas höhässjor vid slåttermyrarna 
och om nybyggare som skjutit tama renar. Som tidigare nämnts kunde bönderna 
samla renmossa i skogarna, vilket tyder på att renbetet inte kan ha varit särskilt in
tensivt. 

JAKT 

"Jagt och djur-fänge börjar räknas ibland de svagare näringar" påstår skelleftepros-
ten Pehr Högström i sitt tal 1765 inför Vetenskapsakademien. Det var alltså bättre 
förr! Men särskilt för inlandsborna betydde jakten fortfarande mycket, både som 
mat för dagen och som inkomstkälla genom skinnförsäljning. 

Björn fanns i hela socknen, ända nere vid kusten (Burvik 1723).50 Den jagades 
mest vid idet. Skadedjur som björn kunde saklöst dödas av envar, men en i idet 
"värvad" (ringad) björn tillhörde den som värvat. Härom blev det tvister inför rätta. 
Björnskinn och björnkött var värdefulla ting. 

Älgen var helt utrotad i socknen vid 1700-talets mitt, återkom först omkring 
1870. 

Vildren hade, enligt Högström, 1765 blivit allt mer sällsynt. År 1713 sköt samer 
vildren på Norsjöskogen och 1750 hade norsjöbor skjutit renar i tron att de var vilda 
— vilket renägarna inte fann helt orimligt.51 I mitten av 1700-talet torde vilda renar 
alltså ha funnits åtminstone i övre delen av socknen. År 1662 hade byskebor haft 
"rengårdar" där en häst skadats,52 vilket tyder på att vildren då fanns ända nere vid 
kusten. 

Bäver fanns åtminstone i inlandet. I Norsjötrakten tvistades om "intrång i Biur-
fänget'' vid Malån 1742.53 

Fågel, Pehr Högström anger: tjäder, orre, järpe, "snöripa". Svan nämns som jakt
bart vilt samt "änder" och "vildgäss." 

Skinn som under 1760-talet utskeppades från Piteå stad och som delvis bör ha 
kommit från Skellefteå socken: Björn, bäver (även bävergäll), ekorre, ("gråverk"), 
hare, hermelin, järv, lo ("varglo"), mård, ren (troligen mest tamren), räv och kors
räv, utter, varg. 

Jakten efter småvilt skedde mest med flakar, giller och snaror, under senare delen 
av 1700-talet också med slagjärn. Regler bestämde när redskapen fick sättas ut, 
vanligen först efter Mikaeli. Under annan tid skulle de "pålysas", risk fanns att 

23 



hemkreatur eljest kunde fastna eller skadas. Och på tinget förekom några mål då 
hundar fastnat i snaror eller far kommit under en "flaka". 

Men jakt med hund förekom tydligen också, fågelhund nämns och "skogshund". 
År 1759 klagade samer på tinget i Arvidsjaur över att en nybyggare på allmänning i 
Skellefteå socken sysslat med "gilldrande med Spiut, Pilar och Skåttjern, hwarige-
nom Renar fångas och dödas".54 "Flakaland" var ibland omtvistade inför rätta och 
någon gång påtalades störningar, t.ex. skjutande som skrämde bort fågeln från dessa 
land. 

I jakttvister om björn och vildren förekom samer inblandade. Någon gång ankla
gades de också för annan jakt på böndernas skog. 

Då älg och rådjur helt saknades och vildrenstammen höll på att försvinna var sko
gens produktion av viltkött 1761 mycket mindre än vad den är idag. Det var skinn 
av ekorre och hare, som gav de vanligaste jaktinkomsterna med tillägg ibland av 
några "ädlare" skinn. Även fågel kunde ibland säljas, enligt Högström. 

Fågel- eller harstock. Västerbottens museums bildarkiv. 

SKOGSELD 

Att skogen brann var vanligt och satte i allmänhet inga spår i hävderna. Men om det 
blev skador på privat egendom, hus, gärdesgårdar eller dylikt, togs händelsen ofta 
upp på tinget. Och om någon uteblev när länsman budat till släckning så blev han 
stämd och bötfälld. 
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Skogsbrandorsaker som nämns vid tinget: 
Bränning av ris eller torrt gräs på ängar. Vanlig orsak. Blev ofta skador på lador och 
gärdesgårdar. 

Svedjeland som antingen direkt brinner över till skog eller blossar upp sedan det 
"släckts". Svedjeland skulle begränsas genom grävning och tillräckligt med folk 
skulle samlas innan elden tändes. Ganska vanlig orsak. 

Tjärdalar, ofta stora skador genom att dyrbar tjärved brann upp, även fyllda tjär
tunnor förstördes någon gång. 

Tobaksrökning, pipa, ett par fall under 1700-talet. Bandsvedjning vid uppsättan
det av gärdesgårdar. År 1672 antändes kyrkobyhusen vid Skellefteå kyrka på detta 
sätt och större delen av kyrkstaden brann ner. Även andra arbetseldar förekom som 
brandorsak samt middagsbrasor. 

En getarpiga tände 1693 eldar i skogen för att fördriva björn och andra odjur. 
Hade tagit ett "eldben" med sig.55 Getare var förbjudna att medföra elddon. De 
misstänktes ofta som eldorsak, men inga fler fall har jag sett där de bevisligen orsa
kat eld i skogen. 

Åskantändning, som troligen var vanligaste brandorsaken, nämns aldrig på tinget. 
Den som vållade brand dömdes till böter enligt 1690 års skogseldplakat och den 
som inte kunde betala fick plikta med spöslitning eller fängelse vid "vatten och 
bröd". Getarpigan härovan, som tände eldar mot verkliga eller inbillade odjur, fick 
plikta med hudstrykning framför tingshusdörren. Dessutom skulle skadestånd erläg
gas. Senare dömdes brandanstiftare enligt ByggningaBalken i 1734 års lag, men 
straffet blev ungefär detsamma. 

Brunnen areal verkar vara ganska ointressant. 1 x 3A mil vid Petiknäs 1788 torde 
vara den största redovisade. År 1736 var det värsta brandåret i domboken, därefter 
kom 1788. 

När länsman genom budkavle kallade till skogseldsläckning måste alla män in
ställa sig, eljest böter. Hur stor areal som årligen härjades av brand kan inte utrönas 
ur skriftliga källor. Efter Vindelälven fann Zackrisson att tiden mellan två skogsel
dar i stort genomsnitt var ca 80 år (brandljudsundersökning).56 

MYNDIGHETERNA OCH SKOGEN 

Några särskilda skogliga myndigheter fanns inte (Skellefteå revir med en överjägare 
som chef tillkom först 1857). Det var alltså landshövdingen med kronofogdar och 
länsmän som hade tillsynen av skogen. 

Det var brist på skog och allmogen måste lära sig att spara på den. Så såg dessa 
myndigheter på skogen i Västerbotten. Visserligen erkändes att i inlandet, uppe mot 
lappmarksgränsen, var det överflöd på skog, men den kunde inte utnyttjas då den 
låg för långt bort. 

Omkring städer, kyrkor och tätare bebyggelse var det "af stark åderlåtning, storm 
och fiendens härjande mångenstädes nästan skoglöst". Ständiga kungörelser och 
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påminnelser från landshövdingarna uppmanade därför allmogen att inte ödsla med 
skogen. Ett exempel: Landshövdingen skrev den 17 febr. 1762 till kronobefall-
ningsman Björn i Skellefteå att han "genast måtte widtaga kraftiga mått till häm
mande deraf att Furu Skogarne här i länet dels förruttna, dels missbrukas till Swed-
jor, dels sågas till Brädor och dels en stor myckenhet Furuträn årligen consumeras 
till tjärubränneri med mera" och den 14 sept. 1764 "jag förmärkt at en stor del af 
landets Inwånare hafwa ringa ömhet för skogames bestånd".57 

Den 20 februari 1765 sände landshövdingeämbetet till kronofogdarna några på 
publik bekostnad tryckta "Korta beskrifningar om vilda träns plantering", vilka 
skulle utdelas till ortens invånare." Traktens första instruktion i skogsodling? Man 
kan undra om den någonsin kom till användning. 

Enligt landshövdingarna var dock lagar och förbud inte det som bäst skulle gynna 
skogen utan en delning borde genomföras så att varje hemman fick sitt eget skogs
skifte. Då skulle skogen skötas med större omtanke om framtiden, ansågs det. Men 
först måste avvittring skapa klara rågångar mellan bondeskog och kronoallmänning 
samt mellan byarna.58 Och denna goda tanke skulle inte bli fullt genomförd förrän 
över 100 år senåre. 

Var skogsbristen en idé som landshövdingarna hade med sig från södra Sverige, 
där det redan på 1700-talet var ont om virke på vissa orter? Eller var det verkligen 
brist på skog i Västerbotten? Inom flera byar begränsade bönderna själva skogsut
nyttjandet hårt. Så nog upplevde de det som brist på vissa sortiment inom byasko-
gen. Men sett över hela socknen fanns det ju mycket gott om skog i Skellefteå. 

SKOGSBESKRIVNINGAR 

"Skogarna äro härliga av tall, gran och överflödig björk, varav ingen ort är ange
nämare i Sverige att resa genom om sommaren. Invånarnas mesta pengar göra de av 
brädor à 16 styver smt för tolften och tjära 6 dir kpmt tunnan". 

Visst är detta en vacker beskrivning av skogen i Skellefteå. Naturskönheten pri
sas och ekonomin är inte bortglömd. Men så är det också Linné som skriver så i sin 
dagbok den 14 juni 1732 när han rider kustlandsvägen genom Skellefteå på sin 
lapplandsresa. 

Exakt samma sträcka av kustlandsvägen färdades i juli 1799 engelsmannen E. D. 
Clarke och han beskrev den så här: "The forests were full of rocks, and large loose 
stones, menacing an eternal sterility". Så olika kan man se på skogen.59 

Det är eljest inte många som tecknat ner sina intryck av just skellefteskogen un
der denna tid. Men ytterligare en finns det, bergshauptman Bernhard Berndtson, 
som 1781 reste mot NasaQäll. Han skrev att landskapet i socknen "wisar ej något 
owanligt om icke det at utsikten är mera behagelig än å de flesta skogsorter i riket. 
Jemte wattudragen ligga de wackraste hedar med utwald. furu skog bewäxte, 
hwarefter medelmåttigt höga berg widtaga, hwilken mark i sluttningarne hysa en 
förswarlig god och djup matjord, som utbjuder sig til upbrukning. Högder, dalar 
fulla med bete och löfskog, Sjöar och stundom Kärr, omwäxla ständigt".60 Det 
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märks nog att resenären är mer intresserad av möjligheten att anlägga nybyggen åt 
silververkets transportarbetare än av skogen. 

Det finns också ett par källor som borde vara mer objektiva: häradssyner samt af 
Chapmans skeppsvirkesinventering 1759. Häradssynerna, med domare och nämnde
män samt Kronans ombud skulle beskriva skogen och beräkna möjligheterna för 
timmerhuggning åt planerade sågverk. Synen 1760 för den första finbladiga sågen i 
socknen, Brännfors, ger dock inte mycken kunskap. Skogen inom ett område "1 lA 
mil i bredden och några milar i längden" beskrevs som "ej tätväxt utan gles samt en 
del föråldrad, väderbråkad och sprucken", dessutom konstaterades att "skogarna äro 
fulla med vindfällen".61 

De fyra syner som kom närmast därefter var mer utförliga. Marken utefter flott
lederna indelades i trakter inom vilka antalet sågtimmerträd (tallar som gav minst 2 
timmer om 7 alnar, minst 10 tum i topp) beräknades. Dessutom undersöktes hur 
många år som behövdes för att träden skulle uppnå timmerdimensionen (genom 
årsringsräkning på fällda träd). Resultat: 

År Flottled Timmerträd/ha Lägsta ålder vid tim.dim 

Naturligtvis blev dessa uppskattningar mycket subjektiva, men trots olika förrätt
ningsmän och skilda tidpunkter så blev genomsnittet av timmertillgången inom de 
olika älvdalarna förvånansvärt lika. I de många olika trakterna är den dock mycket 
varierande. 

Inom Västerbottens län nedanför lappmarken finns i dag (enl. riksskogstax.) 0,6 
tallar/ha skogsmark av den dimension som dög till sågtimmer år 1800. I den äldre 
skogen (slutavverkningsskogen) finns det nu 2 sådana tallar/ha. Den dåtida ganska 
orörda skogen skulle alltså haft endast 3-4 gånger fler grovtallar än dagens slutav-
verkningsskog. Underskattade synerätterna timmertillgången? 

På Kulbäcksliden, nära Vindeln, avverkades vid mitten av 1800-talet i tidigare 
orörd skog ca 25 timmertallar/ha.62 Kan detta vara ett riktigare antal än synerätternas 
6-8 timmerträd/ha? 

Skeppsbyggaren F. H. af Chapman reste 1758-59 till Öster- och Västerbotten för 
att söka skeppsvirke av furu. Det började bli ont om ekvirke i landet och priset på 
fura var endast en tredjedel av ek. Men ett skepp av fura hade en livslängd motsva
rande två tredjedelar av ett ekskepps. 

Inom Skellefteå socken fann af Chapman i mars 1759 lämplig, lång och grov 
skog endast på enstaka ställen. En del fanns på öar i havet medan andra fick sökas 
upp till 5 mil inåt land. Till skeppsvirke var han nöjd med tallar som höll 20-24 tum 
vid stubben och var kvistfria 10-20 alnar. Träd dugliga till master hittade han endast 

"dugelig " skogsmark 
1795 Kåge älv 5,9 
1795 Byske älv 7,6 
1802 Skellefte älv 7,8 
1814 Åbyälv 7,8 

165 
160 
185 
165 
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några få i socknen (25 tum grova 5 alnar från nedre änden och 25 à 30 alnar till 
första kvist). Klagade över att många grova tallar var katade till tjärved och givetvis 
var många träd odugliga p.g.a. röta, "väderkiöror" och dylikt.63 

Liknande grova, raka och friska tallar som af Chapman sökte finns väl numera 
inte så många i skellefteskogen, men i olika reservat kan man hitta dem. Och det 
intressanta är att han redan 1759 måste söka efter lämpliga bestånd. Sådana var tyd
ligen inte alls vanliga. 

SAMMANFATTNINGSVIS kan väl hävdas att allmogens svar till landshövdingen 
1761 var ganska riktigt även om man kanske förskönat skogstillståndet något. All 
tjärved togs minsann inte från rötter och stubbar, ved från barkade stammar förekom 
i tjärdalarna. Och nog överskreds det tillåtna tolftetalet vid de grovbladiga sågarna. 
Det är möjligt att svedjandet minskat sedan fordom, men fortfarande brändes i stor 
omfattning. 

Skogen kring byarna var säkert något sliten av skogsbete och husbehovshugg
ning. Även de grovbladiga sågarnas timmeravverkning märktes närmast sågplat-
serna och tallar barkade för att bli tjärved var nog inte svåra att hitta. Men en stor 
del av socknens skog var ganska orörd, om än inte så tät och full av grova och långa 
träd som man kanske skulle tro. Den beskrevs ofta som gles med stora avstånd mel
lan timmertallarna. Och givetvis hade skogseldar satt sina spår. 

Och landshövding von Kothen hade säkert rätt när han i 1771-72 års landshöv
dingeberättelse skrev att invånarna "af skogen hafwa sin förnämnsta bärgning". 
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1 Domboken VT1761:364. 
2 A.a. HT 1795:59. 
3A.a. VT 1737:67. 
4 A.a. HT 1749:558. 
5 A.a. HT 1748:230. 
6 Westin 1953 s. 355. 
7 Domboken HT 1790:312. 
8 A.a. HT 1756:218. 
"A.a. HT 1748:231. 
10 Övre Norrlands historia III 1947 s. 421 & 483. 
" 1664 års skogsordn. §XXI. 
12 Domboken VT 1728:8. 
13 A.a. VT 1728:46 & 47. 
14 1734 års lag BB XIV §2. 
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16 Högström 1765 s. 10. 
17 Domboken HT 1737:192. 
18 1793 års skogsförordning § 53 & 54. 
19 Domboken HT 1763:719. 
20 A.a. HT 1770:421. 
21 A.a. HT 1774:516. 
22 A.a. HT 1754:286 & 1771:297. 
23 A.a. VT 1771:154 & 1753:570. 
24 A.a. 1652:569. 
25 A.a. VT 1788:147. 
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36 A.a. HT 1789:255. 
37 Tirén 1937 s. 235. 
38 Villstrand 1992 s. 45. 
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41 Domboken HT 1784:305. 
42 Hülpers 1789 s. 105, Högström 1765 s. 14. 
43 Nordlander 1934 s. 90. 
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50 A.a. VT 1723:311. 
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54 Arvidsjaur, tingsprot. 18 januari 1759. 
55 Domboken HT 1693:657. 
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Degerforsheden under 200 år 

Längst uppe i nordöstra hörnet av Skellefteå kommun, nära Bottenvikskusten, ligger 
kronoparken Degerforsheden som nu, sedan AssiDomän tagit över, kanske bör kal
las endast Degerforsheden 2:1. Inom kronoparken fanns ett domänreservat, nu en 
lagskyddat naturreservat. 

Jag skall här försöka följa områdets skogshistoria, huvudsakligen med hjälp av 
vad offentliga arkiv har att erbjuda och vad reservatet visar. 

NATUR 

Området ligger mellan 40 och 95 meter över havet. När det för omkring 6.000 år 
sedan började stiga upp ur Litorinahavet svallade vågorna bort finmaterial ur morä
nen som ofta blev ytstenig, bergknabbar blev helt kalspolade. Strandvallar är min
nen från denna period. Markytan är flack med myrar och småsjöar. 

OMGIVNING 

Trakten gränsar i norr mot Piteå socken som här är utan bebyggelse. Inom Skellefteå 
ligger runt området fem mycket gamla byar: Kinnbäck, Avan, Åbyn, Källbomark 
och Gagsmark. Dessa byar växte väl under årens lopp (1543 hade de exempelvis 3-4 
gårdar vardera), men först under 1800-talets starka befolkningsökning togs nybyg
gen upp i ödelanden mellan dem. 

Marken mellan byarnas skogar tillhörde rent formellt kronan. Några klara gränser 
fanns från början inte och folk nyttjade då säkert den skog de behövde, helt obero
ende av vem som var officiell ägare. 

Till sitt husbehov använde byborna givetvis trävirke från skogen, men troligen 
behövde de knappast fara utanför byns mark för att finna tillräckligt. Då inga fäbo
dar funnits på kronomarken har skogsbetet nog mest skett på byarnas egen skog. 

Även svedjelanden bör huvudsakligen legat där. Länsman anklagade 1786 en 
bonde från Källbomark för att elden kommit lös från hans svedja. Då kronan inte 
hade krav på skadestånd bör det ha varit byns skog som brann. De nybyggen som 
tillkom under 1800-talet hade slåtterängar inom det område som nu heter Degerfors
heden och en mindre sjö sänktes för bättre höproduktion. Men kronoskogen har 
knappast påverkats av dessa aktiviteter. 
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E:4 från Piteå 

Degerfors 
^såg o järnverk 

Jävre 

Gagsmar^ 

Kinnbäck 

Kä 1 Ibomark^ 

Åbyn 
Av an 

Degerforsheden 

Reserva t 
E:* mot Skellefteå 

Nybyggen (1804-52) a O 

Tjära var byarnas första skogsprodukt för avsalu. Tjärdalen brukade i äldre tid 
ligga hemma vid gården dit tjärveden kördes. När det blev allt för långt till råvaran 
anlades nya dalar ute i skogen. I Gagsmark byggdes tjärdalarna ofta av sten vilket 
eljest var ovanligt. (Ett par av dem finns fortfarande kvar, en användes senast 1933.) 

På 1600-talet betalades kronoskatten med tjära (och smör!). Redan då ingick 
alltså tjärbränning bland årets normala sysslor. Sedermera blev tjärproduktionen allt 
större. För att fördela byaskogens tjärved rättvist överenskoms ett visst årligt uttag 
för varje gård. Ibland tog någon för mycket, Källbomarksbor hamnade 1749, 1761, 
1771 och 1796 inför rätta på grund av allt för stort veduttag från byaskogen. Och 
om det var brist på tjärved där fanns ju stor risk för att veden togs på kronans mark 
utanför byn. Sådan "åverkan" har dock inte åtalats av länsman, men kan ju ändå ha 
förekommit. 
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Vattendrivna grovbladiga sågkvarnar byggdes vid byarna i början av 1700-talet. 
Dessa sågar hade ett enda centimetertjockt, smitt sågblad i sågramen. Byamännen i 
Kinnbäck byggde sin såg 1710, Avan 1722, Gagsmark 1733. Sågarnas produktion 
var liten, 30-100 tolfter årligen (1 tolft =12 stycken brädor). Men ibland beskrevs 
byaskogen som "till någon del borthuggen" (Avan 1740) så nog påverkades skogen 
i sågens närhet. Brädproduktionen användes både för husbehov och till avsalu. 

År 1760 gavs tillstånd för en finbladig såg vid Brännforsen i Åby älv — den 
första finbladiga i Skellefteå socken. De finbladiga sågarna hade flera tunna, valsade 
sågblad i ramen och fick en väsentligt högre produktion än de grovbladiga. Bräder-
nas kvalitet blev också bättre. Genom flottning i Åby älv kunde Brännforssågen 
hämta sin råvara från ett stort område, men den kronoskog som tilldelades sågen 
beskrevs mycket diffust: "1 Vi mil i bredden och några milar i längden". Sågen äg
des av borgare från Piteå stad och traktens "ståndspersoner", inte av bönder. 

Det förbrukades skeppsvirke på varvsplatser vid kusten utanför Åbyn och Avan. 
Enligt bevarade handlingar byggdes skutor där redan i slutet av 1700-talet och verk
samheten fortsatte under hela 1800-talet. År 1794 anklagades en Piteåborgare för att 
på Åbyns skog utan tillstånd huggit virke till ett fartygsbygge och 1798 hade det 
olovligen fällts skeppsvirke på kronoallmänning vid Källbomark. 

Vid skeppsbyggnad behövdes bl.a. krokigt virke av olika slag samt ovanligt grovt 
virke som måste sökas inom stort område, säkert också inom kronans skog. 

DEGERFORSHEDENS HISTORIA 

1759 
Den första mer påtagliga beskrivningen av skogen inom aktuellt område är från 
1759. I mars detta år reste flottans skeppsbyggare F. H. af Chapman för att söka 
efter lång och grov tallskog till skeppsbyggnads virke. Det hade börjat bli ont om 
ekvirke i landet, nu måste även fura duga. af Chapman skrev i sin rapport från resan: 
"Wid Kinbeck och Avan finnes ganska litet skog kan hända man skulle kunna få 
500 st tienlige trän til plankor, piteåborne låter hugga virke här at bygga 
klink-skutor af, de bruka ey längre planckor än 12 alnar" (Toivanen 1985). 

I den trakt där Degerforsheden nu ligger fanns alltså inga "masteträn", skogen 
bedömdes som gles och kort. Den hade redan börjat användas till skeppsbyggnad. 

1795 
För borgaren Johan Degerman i Piteå stad utfärdades 1795 privilegium på en vat
tensåg vid Jävreån i Jävre by i Piteå socken. Efter ägaren fick anläggningen namnet 
Degerfors. Sågen skulle ha två ramar, den ena med flera fina blad för tillverkning av 
vanliga fyrskurna brädor, den andra med ett enda grovt blad för skeppsplankor som 
skulle vara tjocka och långa. På kronomark inom Piteå och Skellefteå socknar fick 
sågen tillstånd att årligen mot "stubbören" avverka 1.200 tallar till sågtimmer. Därav 
fick ca 200 huggas sydost om Finnträsket och söder om sockengränsen inom ett 
område om ca 2.200 ha skogsmark. Sågstockarna skulle flottas över Finnträsket och 
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ån därifrån direkt ner till sågen i Jävre. Som grund för privilegiet låg en "häradssyn" 
(en besiktning med domare och nämndemän, kronans ombud och lantmätare) som 
uppskattade skogens tillstånd och bedömde vilken avverkning som var möjlig utan 
att skogens bestånd i framtiden hotades. Området sydost om Finnträsket beskrevs 
1795: "En tract bärande mycken vacker skog, som tarfvar att i några år vexa innan 
den kan upnå behörig mognad". Men där fanns ändock 6 timmerträd per ha som 
kunde avverkas (överståndare?). Närmare Kinnbäcks by var skogen äldre och mer 
mogen, 8 timmerträd per ha. Kronan var alltså mycket noga med att skogen inte 
överavverkades. 

Hur gammal skogen skulle vara för att betraktas som mogen anges inte (själva 
syneprotokollet har inte kunnat spåras i arkiven, endast ett utdrag som finns i pri
vilegiebrevet). Men på en mogen tall skulle kronan vara platt, helst med torrtopp, 
som visade att höjdtillväxten var avslutad. Dessutom borde trädet vara kärnfullt. Ett 
timmerträd måste också ha en viss dimension. I slutet av 1700-talet borde det ge två 
"sågblockar" om 7 alnar med minst 10 tum i lilländen (ger en brösthöjdsdiameter 
om minst 36 cm på bark). Senare minskade anspråken, 1888 räckte 26 cm på bark i 
brösthöjd och då dög givetvis även gran. I vilken omfattning sågens stockfångstpri-
vilegium utnyttjades inom aktuell trakt är inte känt. Troligen avverkades all den 
skog som behövdes helt oberoende av tillstånd — så gjorde alla sågar denna tid. 

1797 
År 1797 fick Degerman också privilegium för ett järnverk intill sågen i Jävre med 
rätt att avverka kolved inom bl.a. de skogar där sågen tog sitt timmer. Men det är 
ovisst om träkol hämtades ända från Skellefteå socken. Några spår av kolning från 
denna tid har inte setts till. 

Byarna Kinnbäck, Avan, Åbyn, Källbomark och Gagsmark avvittrades år 1797 
(avvittring var en förrättning varigenom enskild mark avskildes från kronans). By
arna fick därigenom klara gränser mot den kronomark där Degerfors haft sin stock-
fangst. Ungefär samtidigt gjorde Brännforssågen anspråk på timmer norr om Åby 
älv, det 1760 medgivna stockfångstområdet var ju ganska oklart. 

1817 
För "undanröjande av all otydlighet" begärde Degerfors ägare ny häradssyn av sin 
stockfangstskog. Denna syn skedde 1817 och ägarna träffade då i godo överens
kommelse om gränsen mellan Brännfors och Degerfors sågar. På de drygt 1.000 ha 
skogsmark (3.000 ha totalt) som tillkom Degerfors och som senare skulle bli Deger-
forsheden fann synerätten endast 4-8 fullmogna timmerträd per ha skogsmark. Det 
behövdes 150-250 år för att nå timmerdimension (savringar räknades). Och med 
gängse beräkningsmetod kunde synerätten endast föreslå en årlig avverkning av 38 
furuträd och 2 granar inom hela området. Alltså mycket mindre än förut. Hade av
verkningen varit för stor eller var timmertillgången tidigare överskattad? 

Avverkningsberäkningen såg ut så här, med en av de trakter vari området var 
uppdelat som exempel: Totalareal 1946 tunnland, därav hälften duglig till timmer-
fångst = 973 tunnland med 2 fullmogna timmerträd på varje, alltså 1946 st, "åter-
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växt" 250 år. Årlig möjlig avverkning 1946:250=7,8 (~8) timmerträd. En nästan 
otroligt sparsam avverkningspolitik. En del av de redan befintliga mer än 250-åriga 
timmerträden skulle kvarhållas upp till 250 år — då troligen för länge sedan röt-
fällda eller avtorkade. 

Högstubbar finns, men de är inte särskilt vanliga. Torrskog och vindfällen försvann 
vid kolvedhuggning under J940-talet. Foto: Per André. 

1852 
Åren 1851-52 upprättades en karta som grund för avvittring av de nybyggen som 
beviljats inom området 1802-52. Vid avvittringen tilldelades nybyggena en 
skogsareal som berodde på deras mantal (storlek odlad jord). 

Den del av kronomarken som blev över sedan alla nybyggen fatt sin mark kalla
des kronoöverloppsmark och den fick fortsätta som stockfangstskog för Degerfors 
såg. 

Skogen beskrevs 1851-52 för första gången mer detaljerat och en avverkningsbe
räkning gjordes för inte mindre än 300 år framåt i tiden. På hela kronoöver-
loppsmarken fanns endast 3 mogna sågtimmerträd/ha, men timmerämnena var något 
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fler, 14 träd/ha (dvs. träd som inom en blädningsperiod — här 50 år — skulle växa 
ut till timmerdimension). 

Beståndet beskrevs som "ojämnt slutet och huvudsakligen glest samt genomkor
sat av större och mindre luckor efter hyggen, dels ock av såkallade grankälar i vilka 
en dvärgartad ståndskog befinner sig saknande växtlighet och värde". Det ansågs 
behövas 250-300 år för att framalstra sågtimmer, ännu längre växttid kunde ge 
grova bjälkar. Skogstillståndet var alltså dåligt och virkesförrådet kan endast upp
skattas till 50 à 60 m3sk/ha (förutom torrskog). 

Degerforssågen fick rätt att här avverka 597 sågtimmerträd årligen. Nu skulle inte 
längre stubbören betalas utan en fast årlig skogsränta om 100 riksdaler 77 öre. 
Dessutom kostade utsyningen 10 öre/träd till jägmästaren som såg till att träden fick 
kronstämpel i manshöjd och vid rot. Hantlangarna med stämpelyxa fick sågen också 
betala. 

1883 
Åren 1882-83 indelade tf. jägmästaren Herman Lagerqvist Degerfors privilegieskog. 
Skogen redovisades som 20 timmerträd och 43 timmerämnen per ha. Virkesförrådet 
kan uppskattas till 60-80 m3sk/ha (förutom torrskog). 

Skogsbrukssättet skulle vara "ordnad timmerblädning" med 240 års omloppstid 
och 60 år mellan avverkningstillfällena. Årligen kunde enligt planen 1.129 timmer
träd avverkas, alltså betydligt fler än de 597 träd Degerfors såg hade rätt till. Över
skottet föreslogs försålt till privilegieinnehavaren för marknadspris. 

Skogsbeståndet beskrevs som medelålders och äldre tall (på några ställen in
blandning av gran) med god och vacker växtlighet. Skogseld av någon betydenhet 
hade inte på långliga tider ägt rum. Men mot sockengränsen beskrevs 44 ha som 
"gammal bränna". (Omkring 1985 slutavverkades här ett ovanligt vackert tallbe
stånd). Självsådd i blädningsluckor förutsattes ge plantor till ny skog. 

1888 
Den fina avverkningsplanen från 1883 fick inte gälla länge. År 1888 överenskoms 
att Degerfors såg skulle avstå från stockfangstprivilegiet mot att sågen fick avverka 
alla träd grövre än 26 cm i diameter på bark, 1,5 m från mark. Denna storavverk
ning var klar 1895. När privilegieskogen därigenom var skild från Degerforssågen 
blev den 1903 kronopark med namnet Degerfors heden. 
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Kolnade trådrester är inte ovanliga. Foto: Per André. 

1882-1908 
Den här tiden började förutsättningarna för skogsskötseln att ändras. Tidigare hade 
bara de grövsta och bästa träden kunnat avsättas och man hade alltid förutsatt själv
sådd i luckorna efter dem, även om man visste att detta inte alltid fungerade. 

Nu började också klenare virke bli ekonomiskt möjligt att avverka, sparrar kunde 
tillverkas av yngre träd och exporten ökade så starkt att skogsskövling befarades på 
de enskilda skogar som fick avverkas utan restriktioner. År 1882 infördes en 
"dimensionslag" som skulle sätta stopp för detta (virke från träd mindre än 7 deci
maltum, 16 fot från stubben fick inte säljas). Pitpropstillverkning kunde också nyttja 
yngre träd och granmassaved inköptes från 1908 i Skellefteå av en ny trämassefab
rik i Byske och en likaledes ny sulfitfabrik i Örviken. 

När klenare skog nu kunde avverkas med ekonomi började man så smått övergå 
till kalhyggen som föryngringsmetod med självsådd från fröträd. 

1923 
När kronoparken beskrevs 1923 konstaterades alltså att tidigare huggningar utförts 
som blädning men att på senare år något trakthygge upptagits. Kalmark 56 ha, ung
skog 137 ha. Bestånden hade i allmänhet hög ålder, storparten var äldre än 160 år. 
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Planen föreslog föryngring genom trakthuggning med fröträd, på något håll plante
ring. Dessutom gallring i ungskogarna. Virkesförrådet var fortfarande lågt efter 
1890-talets storavverkning. 

1936 
År 1936 kom nästa driftsplan. Då var det inte längre tal om trakthuggning, endast 
"genomhuggning". Depressionen ute i världen medförde en ekonomi som inte an
sågs tåla några som helst skogsvårdskostnader. År 1931 förbjöd Kungl. Domänsty
relsen alla kalhyggen. 

1940 
Under krigsåren på 1940-talet fanns varken ekonomi eller arbetskraft för omfattande 
skogsvårdsåtgärder. Det blev mest vedavverkning: brännved och kolved. Men i slu
tet av decenniet kunde slutavverkningar börja igen, nu åter kalhyggen med fröträd 
för självsådd. 

1953 
Den första bilvägen genom kronoparken kom 1953. Då blev domänverkets väg från 
Gagsmark till E4:an färdig. Vägen underlättade uttransporten direkt till skogsindust
rin i Piteå och slutavverkningarna ökade i gammelskogen. I allmänhet ställdes frö
träd för självsådd men ett hygge brändes (kanske inte alldeles nödvändigt men 
Wretlinds propaganda för hyggesbränning var genomträngande!). 

Under 1950-talet genomfördes markbyten med SCA, även köp och försäljning av 
mark förekom. Men kronoparken ändrades inte mycket (dock tillkom "fingret" ut 
mot havet). 

Centralt i kronoparken lämnades ett område med gammal skog som 1960 blev 
domänreservat — naturvårdshänsyn är inget nytt. 

1994 
Från år 1994 tog Assidomän AB över Degerforsheden och från 1994 gällde också 
en ny skogsvårdslag som ställde biologisk mångfald vid sidan av en uthållig och god 
avkastning. Det har därför blivit ännu mer naturvårdshänsyn vid de slutavverkningar 
som förekommit de senaste åren. Men gallring blir nu den vanligaste avverknings
formen ett tag framöver. 

Arealen år 1996 
Skogsmark 2011ha 
impediment m.m. 870 ha 
vatten 91 ha 

2972 ha 

38 



Arealens fördelning på åldersklasser 1996 
Ålder procent 
0-9 10 
10-19 12 
20-39 18 
40-59 19 
60-79 26 
80-99 3 
100-119 6 
120+ 1 
Reservatet 5 

100 

Så här kan skogstillståndet beskrivas med siffror från några av de 
"skogsindelningar" som genomförts under åren: 
År m3sk/ha löv % 
1852 ca 50-60 (ej torrskog) -

1883 ca 70-90 (ej torrskog) -

1923 48 1 
1936 57 3 
1959 45 2 
1970 51 1 
1983 59 2 
1996 78 4 

Anm: dessa siffror bygger på uppskattningar av olika slag. 

NATURRESERVATET 

Kungl. Domänstyrelsen gick 1960 med på att inom kronoparken Degerforsheden 
bilda ett domänreservat som enligt Länsstyrelsebeslut blev naturreservat från 1997. 

Areal 110 ha skogsmark 
21 ha myr 
4 ha vatten 

135 ha 

Höjd över havet 70-95 m, latitud 65°07. 

Marken är morän, ofta svallad och ytstenig. Berggrunden går i dagen på många 
ställen. Terrängen är flack, Brattmyrtjärn ligger inom reservatet. 

39 



Skogen består mest av tall med någon gran och enstaka inslag av björk och asp. 
Enligt indelningsregistret är virkesförrådet 1996: 

Tall 140m3sk/ha 
Gran 12 " 
Löv 9 

161 m3 sk/ha 

Brattmyr tjärn. Foto: Per André. 

Enligt den tidigaste mer detaljerade skogsbeskrivningen fanns 1851-52 inom områ
det norr om Brattmyrtjärnen endast 1 timmerträd per ha (20 timmerämnen) medan 
söder om tjärnen, där beståndet var "temligen glest" dock fanns 3 timmerträd per ha 
(14 timmerämnen). Alltså mycket få grova, timmerdugliga träd. 

År 1882-83 beskrevs reservatets skog: "Timmerämnen och timmer af tall, på nå
got ställe gran inblandad, af god växtlighet, delvis luckigt till följd av utstämpling". 
Antalet timmerträd per ha var 20 och timmerämnen 50. Det hade blivit något fler 
timmerträd. 

I dag finns inga riktigt grova träd, men tallar om 35 cm i brösthöjd är inte ovan
liga. Den dominerande tallgenerationen är omkring 300 år gammal. Särskilt i reser
vatets norra delar finns också yngre tallar med en ålder av ca 100 år. Där är äldre 
tallar överståndare, några få av dem med brandljud. Någon åldersbestämning av 
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brandskador har inte kunnat ske. På stubbar och andra trädrester finns spår av skog
seld inom hela reservatet. Förekomsten av torrträd och lågor är inte särskilt stor. 

Enstaka yxhuggna stubbar har rester av den kronostämpel som slogs innan trädet 
fick avverkas. På många borrspån visar årsringsbredden en tillfällig ökning av till
växten för ca 100 ar sedan — 1885-95 års storavverkning. 

Efter 1895 har troligen inga mer omfattande avverkningar skett. Under de båda 
världskrigen har dock huggits kolved, då försvann torrskog och kanske en del klen 
gran. Senare har också vindfällen tagits tillvara och någon mindre husbehovsav
verkning har förekommit. 

Inom reservatet finns gropar som kan vara spår efter för länge sedan upptagna 
tjärstubbar. De avhuggna rotben som brukar finnas i tjärstubbegropar har dock inte 
synts till. Naturligtvis kan större kunskap om reservatets historia vinnas genom mer 
detaljerade undersökningar av brandljud, årsringar, stubbar, mark osv. 

Det finns veterligen inga sällsynta växter inom reservatet, mossor och lavar har 
dock inte undersökts. Inte heller några ovanliga djur, men insekter är inte granskade. 

Söder om Brattmyrtjärn har legat en kronstuga som revs på 1940-talet. Härifrån 
utgick stigar söderut, till Källbomark och mot väster till Gagsmark. Rester av 
spänger kan spåras i myrarna. Vid stugtomten finns också lämningar av en kolved
huggares enkla boning med stall. 

Det ovanliga med reservatet är att så här nära havet och på så låg höjd finna en 
under de senaste etthundra åren relativt orörd gammelskog. 

SAMMANFATTNING 

Skogsbrand nämns anmärkningsvärt sällan. Endast några mindre eldhärjade områ
den är redovisade. De omkring 300-åriga tallarna i reservatet har sällan brandljud. 
De kolade trädrester som finns här och var måste vara mycket gamla. 

Åtminstone närmare kusten bedömdes skogen 1759 vara gles och några riktigt 
långa träd fanns inte. År 1795 var skogen "vacker" men något för ung till vad som 
då ansågs vara fullgott sågtimmer. Trots att den troligen var orörd av avverkning 
fanns det inte många timmerdugliga, grova tallar. Kanske var inte gammelskogen så 
tät och grov som man gärna vill tro. Tallarna i reservatet bör ha uppkommit efter 
skogsbrand. Sådana tallar som överlevt bränderna kan ha varit de första timmerträ
den. 

Självföryngring i luckor var tidigare enda föryngringsmetod. Omkring 1915-25 
gjordes försök med kalhyggen och fröträd. På 1930-talet förekom endast 
"genomhuggning" men efter 1953, när bilvägen var färdig, började gammelskogen 
föryngras i rask takt genom kalhyggen med fröträd. Hädanefter blir det mest gall
ring en period framöver. 

Då det varit kronans mark har man hela tiden försökt se till att skogen inte 
"utöddes". Nya träd skulle ersätta de avverkade, tidigast kanske mest i teorin men 
senare genom effektiva åtgärder. 

41 



Efter en virkessvacka från 1890-talets storavverkning fram till 1960-talet ökar nu 
virkesförrådet och det kommer att öka i allt snabbare takt. 

Skogen inom området har ju genomgått en våldsam förändring under de 200 år 
den varit råvara för skogsindustrin, från att ytterst obetydligt ha påverkats av männi
skan till dagens storskaliga avverkningar. Den mer omväxlande "naturskogen" har 
ersatts av växtliga plant- och ungskogar i ensartade bestånd. 

Och detta gäller inte bara Degerforsheden, det gäller hela skogslandet i norra 
Sverige. 

KÄLLOR 

OTRYCKTA 

Häradssyneprotokoll och avvittringsprotokoll finns i häradsrättens dombok i 
Landsarkivet i Härnösand (mikrofilmade). Där finns också de här helt kort nämnda 
rättegångsfallen. 
Kartor finns hos Lantmäteriverket i Gävle (mikrofilmade). 
Lokala domänverkshandlingar finns i Landsarkivet i Härnösand eller i domänver
kets gamla arkiv, Arkivhuset, Falun. 
Uppgift om dagens skog kommer från AssiDomän, Älvsby SF, Anders Boldrup, 
Älvsbyn och Sture Roslund, Skellefteå. 

TRYCKTA KÄLLOR 

Toivanen, P. 1985, Fredrik Henrik Chapmanin Pohjanmaan matka 1758-59. Oulu. 
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Järn och terpentin — 
två tidiga skellefteindustrier 

BONDHAMMARS JÄRNVERK 

I slutet av 1700-talet anlades finbladiga sågar nära mynningen av alla de större äl
varna i skelleftetrakten. Vid Kåge älv byggdes 1796 Holmfors såg med två ramar. 
Den låg inom Storkåge by och hälften av bönderna i byn var ägare tillsammans med 
häradshövdingen C. F. Furtenbach i Skellefteå och handelsmannen Johan Degerman 
i Piteå. Att allmoge var delägare i finbladiga sågar var denna tid ovanligt i Väster
botten. 

Men Storkåge var en ovanlig by. Den hade en mycket god hamn med tullstuga. 
Fartyg byggdes, och byborna var ofta delägare i skepp på havet. Bilade och sågade 
trävaror utskeppades jämte tjära. Kustlandsvägen passerade byn som hade egen 
marknadsplats och omfattande handel. 

Trävarukonjunkturen omkring sekelskiftet 1800 var god och Holmforssågen gick 
troligen bra. Sågägarna kom på tanken att utvidga verksamheten, nu till något helt 
nytt: järnindustri. 

Vid järntillverkning denna tid användes mängder av träkol. Skogen i Mellansve
riges gruvområden tillväxte inte i den takt som den förbrukades. Järnindustrin måste 
därför flyttas ut från dessa gruvområden till andra, skogrikare trakter. Järnbrukens 
lönsamhet var under slutet av 1700-talet mycket god. Många ville därför utvidga sin 
rörelse eller anlägga nya bruk. Men staten förde en restriktiv järnpolitik, som oftast 
hindrade detta. 

År 1803 tillkom dock en ny smidesförordning som något lättade på restriktio
nerna, framför allt vid nyanläggningar utanför de mellansvenska gruvområdena, 
t.ex. i Finland och Norrland. Många utnyttjade denna möjlighet, så även allmogen i 
Storkåge. 

Tillsammans med handelsmannen Johan Degerman i Piteå ansökte i april 1804 ett 
antal kågebönder om tillstånd att fa anlägga ett "ämnesjärns- och manufakturverk" 
för 300 skeppund (45 ton) smide. Av inköpt tackjärn ville man genom den i landet 
vanliga metoden "tysksmide" framställa smidbart järn, soip sedan skulle vidareför
ädlas till verktyg m.m. Järnmalm planerade man alltså inte att förädla vid verket så 
som traditionen ibland berättar. Tackjärn skulle bli råvaran. 

Kronans bergmästare var med och hjälpte till, kanske övertalade. Som motiv an
gavs att järnredskap nu måste köpas dyrt från avlägsna orter. 

I september samma år hölls bergmästareförrättning varvid förutsättningarna för 
ett "Storkåge Järnverk" undersöktes. Det planerades vid en gammal grovbladig såg i 
Klintforsån, strax nedströms Varuträsket. Sågen, som låg en dryg mil från Storkåge, 
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hade köpts från byborna i Varuträsk. Bergmästaren fann platsen lämplig. När han 
undersökt den för träkolstillverkningen avsedda skogen konstaterades att tillgången 
var mycket god. Visserligen protesterade alla traktens sågverk mot att kronoskog 
tilldelades järnbruket, men som "ädlare verk" ansågs det ha visst företräde. Skogs
tillgången var så god att ansökan utvidgades med en hammare för tillverkning av 
stångjärn för export. 

År 1806 utfärdade Bergskollegiet sitt privilegium med tillstånd att på begärd plats 
anlägga en stångjärnshammare för 450 skeppund smide samt en ämnesjärnsham-
mare för 300 skeppund. Den senare kvantiteten skulle förädlas vid en knippham-
mare och två spikhammare. Till råvara skulle 750 skeppund (145 ton) tackjärn fa 
köpas från noga angivna bergslager i Mellansverige. I privilegiebrevet kallas järn
verket för första gången Bondhammar. 

Järnbruk var kapitalkrävande anläggningar som fordrade stor kompetens att 
bygga och driva. Att en samling bönder försökte sig på detta var så ovanligt att det 
markerades i själva namnet. Visserligen var en handelsman från Piteå delägare, men 
han synes ha varit relativt passiv. Storkågeböndernas initiativ var nog ganska enastå
ende. 

Anläggningsarbetet började omedelbart när privilegiet var klart 1806. En ny 
damm byggdes över älven. Två boningshus om vardera åtta rum och två vindskam
mare uppfördes. Järnbod, handsmedja, bastu och kolhus sattes upp. Arbetet fördröj
des givetvis av kriget 1808-09, men forcerades inte heller därefter utan drog ut på 
tiden. Anledningen var att just år 1806 vände järnkonjunkturen. Järnpriserna sjönk, 
spannmålspriserna steg och därmed även kostnaden för arbetskraft. Men man hop
pades givetvis att förhållandena skulle bli bättre, så arbetet fortsatte, åtminstone 
framtill 1814. 

Anläggningen måste ha en bra väg, farbar både vinter och sommar. Till hamnen i 
Storkåge utsynades 1806 en helt ny vägsträckning, en dryg mil lång. Arbetet började 
omedelbart. Vägen byggdes 3,6 m bred, sten och stubbar bröts upp och kavelbroar 
lades över myrarna. Från bruket hann man med knappt halva vägen innan arbetet 
avbröts. Resten höggs upp i skogen och användes som vinterväg. 

Själva smedjan påbörjades, 40 000 murtegel brändes för härdarna, grunden lades 
och extra grovt virke kördes fram. Hjulaxlar och bottnar för städen gjordes i ord
ning. Brädor sågades för vattenhjul och blåsmaskin. Bergmästaren skrev 1823 att 
endast några månaders arbete återstod för att smidet skulle kunna börja. Men helt 
färdig blev smedjan inte och den kom aldrig igång. 

När järnverket såg ut att bli en dålig affär ville ägarna försöka med en finbladig 
såg. Trots protester från traktens alla sågverk beviljades 1812 tillstånd för en enra-
mig såg vid bruksdammen, mitt emot smedjan. Om järnverksbyggandet gått sakta så 
gick det desto fortare med sågen. Redan innan alla tillstånd var klara kom sågningen 
igång. Allt för tidig start och en stor överavverkning det första året medförde att 
ägarna kom inför rätta. Verksamheten började med höga böter. 

För att kunna samordna Bondhammarsågen med Klintfors sågverk, som andra 
byggt längre ned efter Klintforsån, gick man 1815 samman i ett gemensamt bolag. 
Även det ofullbordade järnverket ingick i sammanslagningen. Snart därefter brann 

44 



Bondhammars såg och den återuppbyggdes aldrig. Klintforssågen utökades i stället 
med en ram. 

Bondhammars ägareförteckning vid starten 1804 omfattade 18 personer, alla kom 
från Storkåge utom Johan Degerman från Piteå. Alla hade ungefär lika stora andelar, 
ingen dominerade. Mest aktiv var nog bonden och f.d. gruvfogden Anders 
Markstedt. Han hade arbetat åt Nasafjällsbolaget i Arjeplog, kanske också på annat 
håll; han avled dock redan 1809. 

När Bruksvägen utsynades 1806 drogs den, med två brytpunkter, alldeles rakt, tvärs 
över myrar och moras, vilket ju var ett ovanligt sätt att planera vägbygge denna tid. 
Heldragen del på skissen blev helt färdigbyggd, streckad del blev endast upphuggen 
i skogen. Vissa sträckor används fortfarande som skogsbilväg eller traktorled. 

Ägarnas insatser i järnverket var ofta upplånade. Lånebilden är ibland tillgänglig i 
bouppteckningar vid dödsfall eller konkurser. Där fanns inga lån i banker, inte 
många lån hos utsocknes grosshandlare o.dyl. De flesta lånen var tagna hos traktens 
framgångsrika handlande och sågägare. 

Bruksandelar köptes och såldes under årens lopp. År 1814, strax före samgåendet 
med Klintforssågen, hade antalet delägare i Bondhammar minskat till elva. Deger
man i Piteå hade oförändrad andel medan bonden Magnus Stenman i Storkåge hade 
skaffat sig en dominerande ställning och ägde ungefär en tredjedel av företaget. Han 
kallades disponent och fick någon gång den eftertraktade titeln brukspatron. 
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Järnverksäventyret blev ansträngande för många delägares ekonomi. Några gick i 
konkurs, vilken ju också kan ha berott på andra dåliga affärer. 

Enligt privilegiet skulle anläggningen färdigställas inom tre år. Så skedde ju inte 
och anstånd beviljades i flera omgångar. Men 1823 förlängdes inte längre tillståndet 
och järnverkets privilegier upphörde. Järnkonjunkturen var då äntligen bättre, men 
ägarna hade givit upp. Fastigheter och inventarier såldes. 

Bondhammars järnverk slutade alltså inte med konkurs. Men delägarna förlorade 
givetvis större delen av sina insatser, som sammanlagt uppgick till 20 000 riksdaler 
riksgälds. 

Odlingarna och husen vid bruket blev början till nuvarande byn Nyland. Vid 
bruksdammen byggdes nya sågar och anlades kvarnar. Nu är alla anläggningar vid 
forsen borta och det enda som minner om Bondhammar är de milslånga lämning
arna av Bruksvägen. 

SKELLEFTEÅ TERPENTINFABRIK 

1830-talet var ett missväxtens årtionde i Norrbotten och Västerbotten. Hela perioden 
1830-38 gav mycket dåliga skördar. Folk svalt och barkbröd var vanlig föda. Und
sättningsspannmål anskaffades av staten, men den delades inte ut gratis utan skulle 
betalas, när så blev möjligt. Efter flera missväxtår i följd, var det ju troligt att de 
flesta aldrig skulle kunna betala, utan skulderna måste avskrivas. Många var dock 
rädda för att folk skulle "demoraliseras" om nödhjälpen efterskänktes. 

Kung Karl XIV Johan hörde till dessa. I sina privata affärer tog han ibland råd av 
stockholmsgrosshandlaren Carl Fredrik Liljevalch. Denne hade arbetat ihop en för
mögenhet åt sig och arbetade denna tid mest med trävaruhandel. Han var mycket 
öppen för nya tekniska och kommersiella idéer. Han hade t.ex. anlagt Sveriges 
första ångsåg på Söder i Stockholm och var först med att på svenskt fartyg exportera 
trä och tjära till Australien. 

Liljevalch föreslog kungen "att var och en borde förtjena sin undsättning genom 
arbete". När åkern och boskapen inte kunde ge nödig bärgning borde initiativ tas till 
andra näringar, grundade på landsändans naturtillgångar, främst skogen. Och detta 
borde inte ske genom stelbent statlig verksamhet utan genom enskilda företagare, 
entreprenörer. Liljevalchs förslag gillades och han fick av staten förmånliga lån för 
att starta nya verksamheter i de nordligaste länen. En nödhjälpspolitik som syftade 
inte bara "till provinsens ögonblickliga räddning" utan också till dess "framtida väl
stånd". 

Bland de många företag som Liljevalch nu påbörjade var anläggandet i Skellefteå 
av en fabrik, söm av kåda skulle framställa terpentin, harts och kimrök. Sådan verk
samhet hade förekommit tidigare på andra håll, men nu skulle det ske i större skala 
och med delvis nya metoder. 

Stockholmsapotekaren Carl Fredrik Plagemann konstruerade och ritade fabriken. 
Denne hade tidigare i Strängnäs startat Sveriges första kemisk-tekniska fabrik. Han 
var både teoretiskt och praktiskt kunnig, hade exempelvis bidragit till en förbättrad 
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apotekareutbildning tillsammans med J. J. Berzelius. Han blev på 1840-talet salpe-
tersjuderidirektör med bostad i Umeå och lärde med framgång allmogen tillverka 
pottaska och salpeter. 

På hösten 1833 byggdes fabriken under Plagemanns ledning nära Skellefteå 
kyrka, på prästbordets mark intill Klockarbäcken. Den startade sin verksamhet i 
januari året därpå. Fabriksbyggnaden var 16x7 m med väggar och tak av brädor. 
Den hade ett enda rum med en kontorskammare avbalkad i ett hörn. Vid de två 
skorstensmurarna fanns ett flertal destillationspannor av järn eller koppar samt ky
lare. 

Kåda placerades i korgar av mässingstråd inne i vattenfyllda pannor med tättslu-
tande lock. Efter uppvärmning leddes vatten och terpentinånga genom kylare, kon
denserade och skildes genom att terpentin flöt ovanpå vattnet. Harts kunde utvinnas 
ur det kvarvarande vattnet i pannan. Vid en annan metod drevs harts ur kådan med 
varmluft utan vatten. Terpentin tappades på flaskor, inköpta bl. a. från närbelägna 
Ytterstfors Glasbruk i By ske . 

Till anläggningen hörde en stor jordkällare för förvaring av kåda. Förvaringen 
måste ske kallt för att terpentinet inte skulle avdunsta. Men ändå bör anläggningen 
ha lagt en härligt frisk kåddoft över trakten. 

Det skräp som blev kvar av kådan sedan terpentin och harts utvunnits var lämplig 
råvara för kimrök, dvs. pigment för svart målarfärg. I ett särskilt kimrökshus eldades 
med kådresterna i speciella ugnar. Röken leddes in i två stora rum efter varandra för 
att till slut gå ut genom gles väv i en högre del av huset. Sot som avsattes i rummen 
insamlades från golv och väggar samt packades i tunnor som kimrök. 

Efter några år började fabriken också tillverka gelatin av renhorn. Limtillverkning 
av horn var denna tid inte något ovanligt, men den av Plagemann uppfunna och pa-
tenterade metoden med ånga gav en utomordentligt ren vara, fullt i klass med den 
importerade. I tillverkningen ingick bl.a. en ångpanna med säkerhetsventiler och en 
torkugn av engelsk modell. 

Några år höll man också på med att sjuda och kalcinera pottaska av inköpt löv
trädsaska enligt en helt konventionell metod. Flera metoder för kådinsamlirig finns 
beskrivna från den här tiden. Alla innebar att barken på tallar eller granar sårades på 
ett eller annat sätt så att kådan sipprade fram. Det är okänt om någon sådan metod 
använts i skelleftetrakten. Att tallar barkades för att bli lämpliga som tjärved före
kom. Barkningsförbud gällde endast träd dugliga till sågtimmer o.dyl. Kanske togs 
kåda från sådana barkade tallar? Givetvis kunde kåda skrapas från helt normala kåd-
flöden i skogen. 

Arbetet vid själva fabriken gav inte många arbetstillfällen, det var kådinsam-
lingen, som skulle ge trakten arbete. Och under nödåren på 1830-talet hade den sä
kert stor betydelse. Kåda inköptes från Skellefteå, Burträsk och Lövångers socknar, 
men också från Luleå och Umeå; en haxe med kådlast från Umeå förolyckades på 
resa till Skellefteå i maj 1836. 

I femårsberättelsen för länets andra fögderi står det 1843 om terpentinfabriken: 
"Af denna inrättning hafwa många af den utfattigaste Classen under misswextåren 
beredt sig sitt lifs uppehälle genom insamling af kåda; ett arbete som äfwen barn 
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wid 9-10 års ålder kunna werkställa, lika som åldriga och till annat menföra perso
ner; hwarföre denna Fabrik [...] warit en säderlig wälgörande inrättning för orten". 

Apparat för destination av terpentinolja, konstruerad och ritad av C. F. Plagemann 
i Skellefteå 1833. Plagemanns ritningar till skelleftefabriken finns på Etnologiska 
institutionen vid Lunds universitet. 

Vid sidan av terpentinfabriken drev Liljevalch en omfattande handelsrörelse i Skel
lefteå med anställd platschef. Inte bara kåda köptes utan också tjära, bilade bjälkar, 
kransågade brädor o.dyl. Spannmål såldes men också andra vanliga handelsvaror, 
brännvin och tobak inte minst. En bevarad avräkningsbok från 1835-37 visar att 
firman då hade affärer med ungefär vart tredje hushåll i Skellefteå socken. 

Riksdagen beslutade 1840 att avskriva en del av statens fordringar för undsätt
ningsspannmål. I en motion föreslogs då att även de "utfattige", som köpt spannmål 
av Liljevalch och inte kunnat betala, skulle få sin sküld reglerad av staten. I riks
dagsdebatterna prisades Liljevalchs "patriotiska nit", men inte alla trodde att enbart 
hjälpsamhet legat bakom hans initiativ. Motionen avslogs i alla fyra stånden och 
Liljevalch gjorde "betydeliga förluster" på sina obetalda fordringar. Norrlandssats
ningen lär ha kostat honom en stor del av förmögenheten. 
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Redan 1838 avvecklade Liljevalch rörelsen i Skellefteå och terpentinfabriken sål
des till den norske kofferdikaptenen Benjamin Fyhn. Denne hade, trots lån från flera 
håll, ett allt för begränsat rörelsekapital varför verksamheten minskade i omfattning. 

När Fyhn avled i december 1844 var affärsställningen ohållbar och dödsboet 
måste gå i konkurs. Flera av traktens "ståndspersoner" hade gått i borgen för Fyhns 
lån och de övertog nu rörelsen. Efter någon tid var det endast prosten N. Nordlander 
och apotekaren M. Dyhr som tillsammans ägde fabriken med den senare som dispo
nent. Med varierande intensitet drevs rörelsen t.o.m. 1866 varefter den upphörde. 

Terpentinfabriken i Skellefteå är den första industri i Västerbotten som landshöv
dingen i sina femårsberättelser kallar fabrik. Och det är nog också den första industri 
i skelleftetrakten som ritats av en vetenskapligt utbildad konstruktör. 

Inga spår efter terpentinfabriken finns numera kvar. På dagens Skelleftekarta låg 
den i stadsdelen Prästbordet i det parkstråk som ersatt Klockarbäckens ravin mellan 
Industrivägen och Bolidenvägen. 

JÄMFÖRELSE \ 

Bondhammars järnverk och Skellefteå terpentinfabrik hade det gemensamt att sko
gen skulle ge råvara. Men eljest var de mycket olika. 

Initiativet till Bondhammar togs av Storkåge byamän. Att allmoge försökte starta 
järnbruk var ganska enastående. Kronan skulle upplåtit kolskog, inga andra bidrag 
är kända. Verkets konstruktion skulle ha blivit helt traditionell. Anläggningskapita
let kom till större delen från trakten. Men storkågeborna hade otur, järnkonjunkturen 
vek sig just som de började bygga och verket kom aldrig igång. 

Terpentinfabriken startades av en stockholmsgrosshandlare som ett nödhjälps
projekt. Han fick billiga statslån för anläggandet, lån som återbetalades. Fabrikens 
apparater var för tiden mycket moderna och delvis unika. Rörelsen hade ingen större 
framgång men gav många arbete under nödåren och den drevs i 33 år innan den 
upphörde. 

KÄLLOR 

Från olika myndigheters arkiv i bl.a. Riksarkivet och Kammarkollegiets arkiv i 
Stockholm och Landsarkivet i Härnösand, har uppgifter hämtats om Bondhammar 
och terpentinfabriken. 

Några enskilda bruksarkivalier har inte kunnat spåras utom en avräkningsbok från 
Liljevalchs firma. Den förvaras vid Landsarkivet i Härnösand. Terpentinfabriken var 
1845 försäkrad hos Brandförsäkringsverket, Stockholm, som har en utförlig be
skrivning. 

Citat om Liljevalchs syn på nödhjälp är hämtade från Några ord om undsättning. 
Stockholm 1840. Författare är inte angiven, men lär vara C. F. Liljevalch. 
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Åby-Owen — 
en ångsåg planerad redan 1813 

Den första ångsågen i Sverige anlades 1849 i Tunadal strax norr om Sundsvall. Så 
brukar det stå i historieböckerna. Men redan 1829 startades vid Tegelviken i Stock
holm en ångdriven såg. Den sågade dock inte vanligt timmer utan användes till att 
kundanpassa inköpta brädor och för att såga upp importerat ädelträ for Stockholms 
snickerier. 

Enstaka ångmaskiner fanns i Sverige redan på 1700-talet, och omkring år 1800 
började de bli vanligare. Först importerades maskinerna från England, t.ex. den som 
från 1806 drev "Eldkvarn" i Stockholm. 

Snart tillverkades ångmaskiner också inom landet, bl.a. av engelsmannen Samuel 
Owen, som 1809 anlagt en mekanisk verkstad med gjuteri på Kungsholmen i Stock
holm. Här utfördes försök med ångdrift av fartyg och landets första ångbåt, "the 
Witch", försågs här 1816 med ångmaskin och propeller. Även andra maskiner och 
järnkonstruktioner tillverkades, men Samuel Owen var framfor allt en föregångsman 
när det gällde ångmaskiner.1 

Vid Åby Älv i norra delen av Skellefteå socken hade 1760 beviljats tillstånd för 
en finbladig vattensåg som kallades Brännfors. Timmer fick man hugga på krono-
allmänningarna uppefter älven. 

UTÖKAD VERKSAMHET 

Omkring 1810 ville tre skelleftebor utöka sågverksamheten vid Åbyälven, antingen 
genom samarbete med Brännforssågen eller genom att bygga en helt ny såg. Ett 
antal häradssyner av skogarna efter älven initierades därför och föreslagna sågplat-
ser studerades.2 

Två alternativ till helt vanliga vattensågar nära älvmynningen presenterades, men 
ett tredje förslag var mer ovanligt. Man ville på norra stranden av Åby fjärden an
lägga en såg driven av en "Eld och Luft Maschin". Synerätten 1814 diskuterade 
detta förslag ingående och fann det rent "berömligt". 

Sågtimmer som flottats nerför älven kunde här magasineras på späkt vatten inom 
bommar, fasthållna av enkla pålar. Bräderna gick lätt att lasta när fartyg kunde gå 
nästan in till land i den skyddade viken. Och en såg hade ju gott om ångpanne
bränsle i sitt virkesavfall. 

Om man valde en vattensåg måste det byggas en damm och Åbyälven var troli
gen något för stor för tidens byggnadsteknik. Brännfors såg hade ständiga bekym
mer med sin sågdamm. En ångsåg behövde ingen damm. Från en vattensåg ett 
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stycke upp i älven skulle bräderna flottas ner till lastageplats vid mynningen och där 
skuras rena från slam samt läggas för torkning. Eller också blev det dyrbar land
transport. Allt detta undveks med ångsåg. 

Kronoombudet, som deltagit i synerna, hävdade att en såg med "Eld och Ång 
Maschin" blev den billigaste anläggningen som dessutom kunde bli ett föredöme för 
andra verksanläggare i orten. Några kalkyler redovisas dock inte i syneprotokollet. 

Sågplanerarna hade redan 1813 begärt "offert" på en ångmaskin från Samuel 
Owen i Stockholm och för att riktigt framhålla dennes insats skulle den nya sågen fa 
namnet ÅBY-OWEN. 

& fann fors vatftnso 
-i i I J-tÛu 

6y U\x/fnt &nasac, 
pictntradl&fecl 

Renholjntns w s-Jfô 
Suc/sQ q. 

ANSÖKAN AVSLOGS 

Tillståndsärendet gick vidare från synerätterna till Konungens Befallningshavande i 
både Norrbottens och Västerbottens län (skogarna låg i båda länen). Där avslogs 
dock den nya sågens ansökan om kronotimmer. Detta skulle i stället gå till Bränn-
forssågen, som nu plötsligt önskade utvidga. Inte heller Kammarkollegiet eller K 
Maj:t tilldelade den planerade nya sågen något kronovirke. 

När timmerbehovet alltså inte kunde fyllas på önskat sätt måste planerna på 
ångsåg falla och allt som återstod av projektet var en 7-årig process om vem som 
skulle betala de omfattande kostnaderna för syner, planläggning osv.3 

Av de tre som planerat Åby-Owen var en lantmätare och de två övriga hemmans
ägare och handelsmän med intressen i flera av traktens sågar. Vem av dem som 
kommit på idén med ångsåg är okänt. Alla tre kan under handels- eller tjänsteresor 
sett ångmaskiner och de har troligen i Stockholm haft kontakt med Samuel Owen 
själv. 
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Projektet Åby-Owen tyder på att det redan 1813 var tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att driva en såg med ångkraft och att man redan då insåg en del av förde
larna framför den vanliga vattenkraften. Men ändå skulle det dröja ända till 1849 
innan den första "riktiga" ångsågen startade. Behövdes inte ångkraften förrän under 
sågverksindustrins våldsamma expansion efter 1800-talets mitt? 

NOTER 

1 Schütz F, Samuel Owen. Daedalus 1975. 
2 Skellefteå dombok, syner 15/9 och 20/9 1814. 
3 Skellefteå dombok, Vårtinget 1827 § 25 ff. till Vårtinget 1833 § 2. 
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Pottaska i Skellefteå 

Pottaska (kaliumkarbonat, K2C03) var tidigare en betydande industriråvara som 
användes framförallt vid glas- och såptillverkning samt vid färgning av textilier. 
Framställningen utgick från träaska som urlakades varefter luten indunstades genom 
kokning och därefter kalcinerades, dvs. upphettades för ytterligare rening. 

Redan under tidig medeltid exporterades från sydligaste Sverige pottaska, tillver
kad huvudsakligen av bokved. Under 1600- och 1700-talen beviljades privilegier för 
pottaskföretag i Syd- och Mellansverige samt i Finland. Inom dessa områden har 
pottaskbränning under olika perioder säkert varit av betydelse för befolkningen på 
landsbygden. Först i början av 1800-talet började pottaska framställas i större om
fattning i norra Norrland.1 

I Skellefteå socken tillverkades pottaska under några decennier på 1800-talet. 
Tillverkningen upphörde för mer än 100 år sedan och är numera ganska bortglömd. 

TILLVERKNINGSMETOD 

Veterligen finns ingen tradition i Skelleftebygden om hur pottasktillverkningen i 
detalj gick till. Enligt samtida tryckta anvisningar kunde pottaska framställas på 
ungefär följande sätt:2 

Ved från lövträd, gärna ruttna, samlas i högar i skogen och brännes när det inte 
finns risk för skogseld. Bålen skall brinna långsamt så att aska inte försvinner med 
luftdraget. 

Askan hopsamlas och fraktas till "kokstaden" som skall ha god tillgång på vatten, 
vintertid inomhus. Vid kokstaden behövs några "lutkar", ca 100 cm höga med 90 cm 
vidd upptill och 75 cm nedtill. En lös botten med många hål, en "rost", insättes en 
bit ovanför karets botten där det skall finnas en tapp. Ovanpå rosten läggs ren halm 
eller granris och däröver påfylles askan. I karet hälls vatten som efter ett par dygn 
avtappas under den lösa botten. På samma sätt påfylles vatten ytterligare några 
gånger över askan i lutkaret så att den blir väl urlakad. 

Den avtappade luten slås i en järngryta, gärna så stor som 100 kannor (260 liter) 
och far koka där tills att "lutprovaren" visar att luten innehåller hälften pottaska och 
hälften vatten. Den heta luten öses då till en tunna eller ett kar med en tapp 6-7 cm 
över bottnen. Här får luten kallna och orenligheter sjunka till botten jämte de svår-
lösliga salter som askan innehåller. Efter ungefär tolv timmars vila avtappas den 
klara bruna pottaskluten, slås tillbaka i grytan och kokas tills att den är helt torr. 
Denna råa pottaska är gulbrun som röd sand och skall förvaras i täta tunnor. 

Ytterligare rening sker genom kalcinering. Pottaskan upphettas härvid på en järn-
häll, en plåt eller en flat sten med eld under. Vid större produktion användes en kal-
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cineringsugn som under ett tegelvalv har en tackjärnshäll med eld på båda sidor. 
Härvid försvinner eventuella organiska föroreningar. 

Den kalcinerade pottaskan är vit eller grå. Sedan den svalnat inpackas den i täta 
furutunnor. Pottaska är starkt hygroskopisk, den tar alltså lätt upp vatten från om
givningen. Det är därför viktigt att tunnorna är täta. 

På detta sätt framställd pottaska är inte enbart kaliumkarbonat utan innehåller 
också andra lättlösliga salter, t.ex. kaliumklorid. 

UTBYTE 

Det finns flera kalkyler över hur mycket pottaska som kan erhållas från en vedtrave 
av viss volym. Här ett par av dem: 

Enligt Kungl. Kungörelse den 3 mars 1837 borde 10 enbets hästlass ved kunna ge 
en tunna aska med ett utbyte av 1 1/2 lispund kalcinerad pottaska. Men i Skellefteå 
justerades utbytet alltid ned till ett lispund från en tunna aska (enl. erfarenhet?). 
Om ett hästlass var ca 1,5 m3t ger detta 0,57 kg/m3t. 

Abraham Haeggström, Johannestorp, en van och exakt pottaskbrännare, anmär
ker att det snarare behövs 20 lass ved till en tunna aska. Om denna siffra godtas blir 
utbytet 0,28 kg/m3t. 

Två elever vid Skogshögskolan i Umeå tillverkade 1992 pottaska på Kulbäckli-
dens försökspark nära Vindeln och använde därvid de gamla metoderna från 1800-
talet.3 De uppnådde utbyten mellan 0,13-0,30 kg/m3t. 

Olika trädslag användes vid 1800-talets pottasktillverkning och askans grad av 
rening varierande säkert. Det torde därför inte vara möjligt att ange mer exakta siff
ror för utbytet. För varje tillverkat kilogram pottaska behövdes kanske ved av stor
leksordningen 4-8 m3t eller ungefär 3-5 m3sk. 

Måttenheter: 
m^t = kubikmeter travat mått 

m^sk = skogskubikmeter, avser hela trädets stamvolym ovan stubbe, inkl. bark. 

Hästlass: 
Skellefteå revirs virkesredovisning 1870: 
1 lass = 33,3 f3, 1,5 m3t 
A Haeggström, s 97, 1839: 

1 lass = 6 kubikalnar, 1,3 m^t 
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TILLVERKNING I SKELLEFTEÅ 

År 1755-56 hade ännu ingen pottaska tillverkats i Västerbottens län enligt vad 
landshövdingen rapporterade.4 Detta betyder att Ströms glasbruk nära Umeå, som 
drevs 1751-55, måste ha anskaffat denna råvara från annat håll. Strömbäcks glas
bruk tillkom senare, 1773, och köpte eventuellt pottaska från Umeåtrakten just i 
slutet av 1700-talet. I Skellefteå socken tillverkades dock ingen pottaska förrän in på 
1800-talet. 

Det var Hushållningssällskapets förtjänst att pottaskbränning kom igång i större 
skala inom länet. Man ville stödja och uppmuntra binäringarna till det svaga jord
bruket. Därför skaffade sällskapet en instruktör för att lära ut konsten att tillverka 
pottaska och utdelade belöningar för pottaskbränning, den första 1818.5 I 1824 års 
almanacka fanns också en "Kort Underrättelse om Tillverkning af Pottaska" till led
ning för läskunnig allmoge. 

År 1822 fick nybyggaren Anders Svensson i Bodal 10 rdr banko som premium 
för pottasktillverkning,6 vilket kanske är tidigaste antydan om pottaska i Skellefteå 
socken. 

Pottasktillverkningen var inte beskattad eller på annat sätt reglerad varför till
verkningsstatistik för Skelleftetrakten är dålig eller obefintlig. Kronofogdarna rap
porterade vart femte år till landshövdingen om tillståndet inom sina fögderier och 
nämnde då ofta pottaskverksamheten. Tyvärr är många av dessa rapporter inte beva
rade. För hela länet lämnade landshövdingen femårsberättelser, men dessa säger inte 
mycket om en enskild socken. 

År 1825 rapporterade kronofogden i Västerbottens 2:a fögderi, där Skellefteå 
socken ingick, att 20 lispund pottaska framställts. Därefter följde små årliga kvanti
teter. Men i början av 1830-talet synes tillverkningen ha ökat snabbt. 

Under en resa förbi Skellefteå år 1834 skrev J. Engström att pottasktillverkningen 
"för några år sen begynt idkas här å orten". Han prisade verksamheten som bekväm 
och fördelaktig, samt ansåg den långt mer lönande än tjärbränning.7 

År 1834 började också assessor C. J. F. Plagemann undervisa allmogen i Väster
botten om bl.a. pottaskbränning. Han var apotekare från Stockholm som hösten 
1833 för grosshandlare Liljevalch konstruerade och byggde en fabrik i Skellefteå 
som av kåda skulle tillverka terpentin, harts och kimrök. Därefter fick Plagemann 
Kungligt uppdrag att lära ut konsten att tillverka pottaska, salpeter och tjära. Plage-
mann var tydligen mycket lämplig för detta uppdrag. Var det hans "starka person
lighet och koncilianta väsen" som så slog an på allmogen att de verksamheter han 
propagerade för starkt ökade i Västerbotten? Plagemann lät trycka flera beskriv
ningar av pottasktillverkning, även på finska och samiska, som delades ut bland 
allmogen. Senare blev Plagemann salpetersjuderidirektör med bostad i Umeå.8 

Säkerligen bidrog de många missväxtåren under 1830-talet till att tillverkningen 
av pottaska snabbt ökade. Nöden var stor och alla möjligheter till inkomster måste 
tas tillvara. 

Om pottasktillverkningen under perioden 1838-42 skrev kronofogden i 2:a fög-
deriet: "Denna näring har under de senare åren drifvits i tilltagande och synes äfven 
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vara förenlig med ortens naturliga tillgångar emedan bränning deraf kan verkställas 
långt upp mot fjällen, der tillgång på passande ämnen finnes utan att transporten af 
denna materia medtar någon betydlig kostnad, dock bör denna näring lika som alla 
andra, hvilka stödja sig på skogstillgången, med mycken vård och noggranhet 
handhafvas, ty i annat fall uphöra dessa näringsgrenar hastigare än man möjligen 
kunnat motse. Skogstillgångarne, ehuru ymniga mot fjällen, fordra likväl en be
stämd beräkning för deras ålitande, grundad på en årlig återväxt, om de skola äga 
framtida bestånd".9 (Anmärkning. De övre delarna av fögderiet, strax nedanför 
lappmarksgränsen, kallades fjället. Jörn ansågs exempelvis ligga i fjälltrakten.) 

Fogden var, som alla myndigheter denna tid, rädd för att skogen inte skulle räcka 
till. Åren 1851-55 ansåg kronofogden att pottaskberedningen avtagit och att den 
minskade årligen av brist på tjänliga bränningsämnen. Han tyckte sig alltså redan få 
rätt — skogen hade börjat "ta slut". 

"1870 års skogskommitté" skulle bl.a. undersöka hur skogen användes och där
för fick länsmännen göra en beräkning av pottasktillverkningen i de olika socknarna 
(kvantiteter i centner à 42,5 kg). 

År Skellefteå Burträsk Lövånger Norsjö Jörn 
1863 108 1 600 12 200 10 
1864 420 1 100 13 ? ? 
1865 10 900 10 200 10 
1866 348 1 500 20 200 10 
1867 144 1 600 32 300 10 
1868 179 1 400 30 200 10 

Den mesta askan tillverkades denna tid tydligen i Burträsks socken. Under nödåren 
1866-67 ökade tillverkningen något, men inte mycket. Perioden 1866-70 rapporte
rade fogden att pottaska tillverkats endast i "obetydlig omfattning" och 1876-80 var 
produktionen i "ständigt avtagande". Till slut uppgavs att pottasktillverkningen 
1881-85 "har så gott som upphört i brist på dertill tjenliga ämnen". Därefter nämnde 
kronofogden inte något mer om pottaska. 

Enligt fogderapporterna ökade alltså pottasktillverkningen i fögderiet fram till 
1842, efter 1851 minskade den stadigt. För perioden däremellan saknas uppgift i 
fogdearkivet, men maximun bör ha legat omkring 1845. 

De enda "säkra" tillverkningssiffrorna jag känner är alltså från åren 1863-68. 
Kvantiteten var då i Skellefteå socken i medeltal 8 500 kg/år. Med denna utgångs
punkt och fogderapporternas beskrivningar kan kanske pottasktillverkningen i sock
nen uppskattas till totalt minst 500 000 kg. Härför bör ha använts omkring 2 000 000 
m3sk lövskog (inkl torrskog och vindfällen) eller ungefär 11 m3 sk/ha skogsmark. 
Hur mycket lövskog som fanns i mitten av 1800-talet är okänt. I dag finns det 13,6 
m3 sk/ha rå lövskog i länets kustland. 

Även om man måste räkna med viss tillväxt under den tid pottaska tillverkades i 
Skellefteå har lövskogsuttaget varit så stort att landskapsbilden väsentligt påverkats 
och åtminstone på vissa platser kan det ha blivit brist på lövved. 
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POTTASKVED 

Rätten att hugga pottaskved varierade. 

Skattehemman: Skogen fick fritt användas till pottaskbränning. Om den var samfälld 
inom byn, vilket var vanligt, måste alla grannar ge sitt samtycke. Ibland var man 
ense om att inskränka askbränningen på byaskogen. Ett exempel: Storkåge byamän 
kom 1838 överens om att ingen fick bränna aska på byaskogen då den "är så illa 
medfaren av slik förbränning, att en del skogsskiften är hart när förvandlade till 
slätta". 

Någon gång var man alls inte överens i byn. Några i Gummark hade fällt lövskog 
till pottaskved utan tillstånd av övriga grannar. De försvarade sig med att dèt varit 
"högst obetydligt" och veden varit "till annat oduglig". Men vittnen hade sett att 
frisk, växande lövskog fällts och bränts. Häradsrätten utsatte ett vite för den som 
fällde sådan skog till pottaska.10 

Ibland kom också utombysfolk in på skogen. Ett par frostkågebor hade vintern 
1847-48 ertappats med att bränna aska av granris på Ostviksskogen. De hade börjat 
på egen skog men tyckte sig fa för lite där och fortsatte på andra sidan råhagen. En
ligt vittnen hade minst tre lass bränts. Ostviks byamän var generösa och avstod från 
ersättning, men häradsrätten utsatte ett stort vite för att förhindra fortsättning.11 

Kronohemman och krononybyggen: Åbon fick fritt avverka skog till husbehov på 
sitt område, men skulle virke säljas måste skogen först utsynas av kronan, vanligen 
länsman. Utsyningsförrättaren skulle se till att inte mer virke avverkades än vad 
skogens framtida bestånd medgav. Häremot syndades ofta och det blev många mål 
på tinget rörande åverkan av sågtimmer och bjälkar. Däremot inga om tagande av 
tjärved eller pottaskved. Och detta berodde på att tjärved fick åbon ta fritt inom sitt 
område från 1830 och pottaskämnen från 1837. 

Kronoallmänning: Här upplät Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå områ
den för askbränning mot avgift. De som tog askved på kronoallmänning utan till
stånd skulle givetvis åtalas av länsman. Men detta var mycket ovanligt. 

En burviksbo erkände sig ha tagit tre lass pottaskved på kronoallmänningen Bu
reheden och fick böta.12 Många fler tillfällen har inte synts till i tingsprotokollen. 

Länsman var ivrig att åtala olovlig bjälkhuggning på kronoallmänning men av
verkning av pottaskved åtalades alltså sällan. Åverkat virke togs i beslag och åklaga
ren (länsman) fick sin andel av dess värde. Bjälkar var mycket värdefulla, pott
askved var det inte. Var detta anledningen? Att pottaskved åverkades på kronoall-
männingarna i stor skala är helt säkert. 
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HANDEL MED POTTASKA 

Det var handelsmännen i orten som köpte upp pottaska. Kunderna handlade vad 
som behövdes i hushållet och betalade med egna produkter, t.ex. bjälkar, tjära eller 
pottaska. 

Handelsmannen sålde pottaskan vidare, ofta till Stockholm men ibland till andra 
orter, t.ex. Göteborg. Därifrån gick varan kanske på export. 

Ofta exporterades pottaska direkt från Skellefteå. Den dåtida tullstatistiken särre-
dovisade inte detta, men tidningsnotiser anger ibland Skellefteås exportsiffror, t.ex. 
1852: 2 945 lispund (ca 25 ton). 

Enligt L. Tirén13 löste staten in pottaska till ett visst bestämt pris, såsom fallet var 
med salpeter som samtidigt tillverkades i stora mängder. Något belägg för detta har 
jag inte sett till. Kungörelser och annonser om inlösen av salpeter var vanliga, men 
pottaska nämns inte i sådana sammanhang. 

Pottaskpriset varierade mellan åren men höll sig, sett över en längre tid, förunder
ligt konstant. Kostnaden för arbetskraften steg, men inte pottaskpriset, vilket kan 
förklara att tillverkningen minskade och till slut upphörde. Beroende på avstånd till 
utlastningshamn varierade genomsnittspriset i olika socknar. Så här rapporterade 
kronofogden priset 1855 (riksdaler banko per tunna om 12 lispund): 

riksdaler skilling runstycken 
Skellefteå 28 - -

Burträsk 27 - -

Norsjö 15 24 -

Lövånger 28 - -

Nysätra 26 32 -

1 lispund = 8,5kg 
1 tunna, torra varor = 146,5 liter 

SKOGSELD 

Även om man undvek torrtider vid pottaskbränning uppstod ibland skogseld. Ett 
exempel från Norsjö14: Drängen Per Tjernström från Pjesörn hade sommaren 1843 
tillverkat pottaska mellan Långträsk och Bjursele byar när det tog eld i skogen, ett 
område ca 1/8 mil i fyrkant brandhärjades. Tjernström nekade till att ha orsakat el
den. Visserligen hade han bränt några "pottaskkaser" där, men det hade skett sju 
dagar före skogsbranden. När denna uppstod hade han "kokat" aska vid pass 6 böss-
skott därifrån. 

Häradsrätten ansåg inte fullt bevisat att Tjernström var skyldig till skogselden 
utan ålade honom att fria sig genom ed. 
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Vid nästa ting, efter ett halvår, ansåg sig Tjernström dock inte ha samvete att av
lägga den ed som skulle ha friat honom. Som vållande till skogsbranden fälldes 
Tjernström därför till böter. Och kunde han inte betala böterna blev det 23 dagars 
fängelse vid vatten och bröd. 

ETT STÖRRE POTTASKPROJEKT 

Förre soldaten Olof Nordendahl, inhyses i Böle by, fick den 27 augusti 1842 till
stånd av Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå att ta pottaskämnen på kro
nans mark. Tillståndet gällde i fem år och avsåg endast stubbar, torra träd och vind
fällen av lövträd. 

Det upplåtna området var 14 000 tunnland skogbevuxen mark inom kronoallmän-
ning vid och omkring Rörträsk, Degerfors (?), Degerträsk, Melsträsk, Gammelboli-
den, Forsliden och Klöverfors. Den upplåtna vedmängden var 14 000 enbets häst
lass, ett lass per tunnland, vilket verkar vara försiktigt uppskattat. 

Den officiella beräkningen av 10 la ss på varje tunna aska och däremot svarande 
VA lispund kalcinerad pottaska ändrades enligt erfarenhet till bara 1 lispund på varje 
asktunna, alltså 1 400 lispund pottaska. Avgiften till kronan skulle vara värdet av 
1/16 av utbytet eller 87 lispund 10 skålpund pottaska enligt markegångstaxan. 
(Även tjärved från kronoallmänning betalades denna tid med 1/16 av utbytet.) 

Nordendahl tog snart Jonas Lindström, bonde och handelsman från Drängsmark, 
till kompanjon i detta projekt. Denne hade tidigare drivit en pottaskfabrik och var 
kanske expert.15 

Nordendahl lät 1843 utsyna nybygget Klöverberg mitt i det upplåtna området. 
Kanske ville han ha uppsikt över sin pottasktrakt. Bönderna i Klöverfors proteste
rade mot nybygget, skyllde på slåtterängar de skulle äga intill Klöverberg.16 Deras 
invändningar avvisades och nybygget Klöverberg beviljades 1845. 

Hur många som arbetade åt Nordendahl-Lindström med pottasktillverkningen är 
ovisst, men så många var de att en arbetsledare behövdes. Härtill anställdes J. Klipp
ström från By ske (i annat sammanhang benämnd byggmästare). Denne skötte sig 
tydligen inte helt tillfredsställande. Inför rätta anklagade Lindström honom för att ha 
levererat allt för litet pottaska och tagit ut allt för mycket varor till sina arbetskarlar. 
Någon reda i dessa affärer blev det aldrig då Klippström snart försvann från orten.17 

Pottaskföretaget hade uppenbara svårigheter att freda den upplåtna trakten från 
"åverkan". Närboende högg ved och brände aska i stor skala. Nordendahl instämde 
dem till tinget. Det blev nio åtal med inte mindre än sammanlagt 42 rättegångstill
fällen.18 
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En upplåtelse av pottaskämnen på kronoallmänning 1842. Avståndet till Ytterstfors 
glasbruk nere vid Byskeälvens mynning var omkring 3 mil. 

Drängen i Gammelboliden hade exempelvis bränt 2 à 3 hopar askved på mark som 
Nordendahl ansåg höra till sin upplåtelse, alltså småsaker. Nybyggaren i Fällforsli-
den hade haft upp till fem anställda och drivit i stor skala. En bonde från Klöverfors 
hade med sin dräng bränt minst 70 lass ved, och liknande åverkan förekom runt om 
på området. 
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Problemet var ofta att den trakt som upplåtits till Nordendahl var mycket diffust 
angiven. Skogsmark tillhörande nybyggen ingick inte, där fick åbon själv ta pott
askved, men klara gränser fanns oftast inte. Flera åtalade ansågs ha arbetat på egen 
mark och frikändes av häradsrätten. 

Ytterstfors glasbruk hade också fatt tillstånd av KB att ta pottaskved på kronoall-
männing. Även detta område var oklart och kunde delvis vara gemensamt med Nor
dendahls. KB:s beslut överklagades därför till K Kammarkollegiet och det tog 6 år 
innan utslag kom därifrån och dom kunde avkunnas. 

Någon gång försökte Nordendahls ombud ta olovligen bränd aska i beslag med 
slagsmål som följd. Brottande karlar brände sig illa i en glödande askhög. 

Hur mycket pottaska Nordendahl & Co tillverkade under de fem år upplåtelsen 
gällde är inte känt. Men säkert är att de inte förbrukade all pottaskved. År 1851, 
långt efter att upplåtelsen löpt ut, brändes olovligen pottaska nära Nordendahls ny
bygge Klöverberg. Nu var länsman åklagare, Nordendahl angivare. Asp hade hu
vudsakligen varit råvara, färdig pottaska beslagtogs.19 Om liknade stora pott-
askupplåtelser på kronoallmänning varit vanliga har inte gått att utröna, alla KB:s 
beslut härom förstördes vid Umeå brand 1888. 

När allmogen var så här ivrig att bränna pottaska inom ett område som var upplå
tet till en entreprenör, hur mycket pottaska skulle då inte brännas på ej disponerade 
kronoallmänningar? 

HAEGGSTRÖM 

En skelleftebo som tillverkade pottaska i stor mängd och som tidigare också förbru
kade en del av den varan var Abraham Haeggström. Han får därför ett eget avsnitt. 
Abraham Haeggström (1785-1850) föddes i Umeå, fadern präst, studerade vid 
Umeå läroverk men avbröt sin skolgång (tre bröder fortsatte, en av dem fick titeln 
jägmästare, en blev läkare och en tredje blev framgångsrik bokförläggare). Haegg
ström gifte sig 1811 med Anna Margareta Renhorn från Skellefteå och de bosatte 
sig först i Ångermanland som lanthandlare, flyttade sen till Skellefteå där de bodde 
hos svärmodern på Prästbordet. Titlarna handelsbokhållare och vice klockare säger 
väl vad Haeggström där först ägnade sig åt. 

Haeggström hade tillstånd att i Skellefteå samla in lump för Rikets Ständers Bank 
(till Tumba sedelpappersbruk?). Allmogen hade ovillkorlig skyldighet att lämna sin 
lump åt honom men gjorde inte så. Han klagade häröver på tinget 1819.20 Kom
merskollegiet medgav 1826 att han fick anlägga en fabrik i Skellefteå för tillverk
ning av såpa och tvål.21 Var fabriken låg är okänt, men då Haeggström bodde på 
Prästbordet är det rimligt tro att den låg där, nära bostaden. Och varför då inte på 
den plats vid Klockarbäcken där senare (1833) en terpentinfabrik byggdes? Haegg
ström tog sig givetvis titeln fabrikör, titlar var ju viktiga denna tid. Redan 1826 var 
tillverkningen igång.22 De första årens produktion är okänd, men därefter finns det 
statistik:23 
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År såpa tvål (allt i skålpund à 0,43 kg) 
1829 lÖÖÖ 30 
1830 600 50 
1831 400 80 
1832 200 100 

Därefter upphörde verksamheten. Haeggström hade inga fast anställda, använde 
troligen tillfällig arbetskraft. Vid driften förbrukades vanlig aska eller pottaska, 
kvantiteter okända. Verksamheten gick tydligen inte bra, minskade år efter år. Re
dan 1829 gick han i konkurs.24 

Senare flyttade Haeggström till Johannestorp. År 1827 hade postförvaltare Johan 
H. Svedberg fått landshövdingens tillstånd att anlägga kronotorpet Johannestorp på 
kronoöverloppsmark nära kustlandsvägen ca 4 km norr om Skellefteå kyrka.25 Hur 
mycket som var odlat och byggt på Johannestorp då Haeggström slog sig ner där är 
oklart, men mycket var det nog inte. Här skrev han sin mycket intressanta "journal" 
1836-39.26 

I denna dagbok beskrivs i detalj hur Haeggström med sitt husfolk tillverkade 
pottaska, brände ved till aska på Johannestorps skog och även på andra håll, inköpte 
också aska, sjöd och kalcinerade. Haeggström förde värdefulla anteckningar om 
bl.a. utbytet av pottaska. Han skaffade sig också inkomster genom att fabricera sal
peter och kimrök, sysslade även med trävaror, högg t.ex. "granknän", plankor och 
spiror samt drev givetvis jordbruket på torpet. På Johannestorp byggde Haeggström 
ett särskilt pottasksjuderi med kalcineringsugn och ett kimrökshus. Som råvara för 
kimrökstillverkningen användes bl.a. "tjärskorpa", vilket torde vara tjära som runnit 
ut på marken från läckande tunnor på Tjärhovet nere vid kyrkan. Till salpeterlada 
använde han löftet ovanför ladugården dit tunnor med urin hissades upp. Han fick 
ibland besök av assessor Plagemann för diskussion om modernaste tillverknings
metoder samt av stockholmsgrosshandlaren Liljevalch som hjälpte Haeggström med 
lån, vilka senare blev svåra att återbetala.27 

Trots stor idérikedom och mycken flit var ekonomin dålig. Men 1830- talet var 
ett svårt årtionde i norra Sverige med missväxt och nöd för de flesta. År 1839 åter
flyttade Haeggström till Prästbordet där han bodde till sin död. 

POTTASKSJUDERIET VID TERPENTINFABRIKEN 

Hösten 1833 byggde grosshandlaren C. F. Liljevalch nära Skellefteå kyrka en fabrik 
som av insamlad kåda skulle framställa terpentin, harts och kimrök (se härom ovan 
s. 46 ff.). Liljevalch ville genom initiativ till nya verksamheter, grundade på landets 
naturtillgångar, lindra den nöd som rådde i norra Sverige under 1830-talets miss-
växtår. 

Vid fabriken fanns också ett pottasksjuderi, uppfört av liggande timmer, 7,4 x 5,6 
m, med två stora inmurade pannor. Någon kalcineringsugn fanns till att börja med 
inte.28 
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Liljevalch hade tydligen omfattande planer på att lägga under sig en stor del av 
pottaskmarknaden i norra Sverige. År 1836 begärde han hos Kungl. Maj:t att fa oin
skränkt rätt att på kronoallmänningar i de norra länen hämta ämnen för pottasktill-
verkning. Men hans ansökan beviljades inte. 

År 1841, när Benjamin Fyhn övertagit terpentinfabriken, uppgav denne att en 
kalcineringsugn nyligen uppsatts där med "Jern Hella, dito dörrar och 36 gjutna 
råstgaller".291 fögderiets produktionsstatistik finns pottaska redovisad vid terpentin
fabriken:30 

1842 2 100 skålpund à 0,43 kg 
1843 1 200 
1844 1 100 

Sålunda ganska små kvantiteter. Varför verksamheten därefter upphörde är okänt. I 
en fabriksbeskrivning från år 1845 är kalcineringsugnen inte upptagen. Pottasksju-
deriet är däremot kvar, exakt likadant som tidigare. 

Terpentinfabriken köpte flaskor från Ytterstfors glasbruk som emballage. Giss
ningsvis betalades med pottaska som behövdes i stora mängder för glastillverk
ningen.31 

DRÄNGSMARKS POTTASKFABRIK 

Jonas Lindström, han som var kompanjon med Nordendahl om det tidigare relate
rade pottaskprojektet, hade i Drängsmark affärer med Liljevalchs filial i Skellefteå. 
Lindström köpte där gängse handelsvaror och sålde mest lappmarksprodukter, ren
skinn, renhorn, lappskor och renhår men också mindre partier pottaska.32 

I november 1833 betalade Liljevalch till Lindström ersättning för en av denne på 
samfälld skogsmark i Drängsmark uppförd "pottaskcalcinerugn" (dagsverken, tegel, 
kalk, annat byggnadsmaterial, murarmästare, kostnad 147 rdr). Ugnen tillhörde 
alltså Liljevalch och firman bokförde i juli 1834 VA k annor (9 liter) brännvin för 
utdelning till Drängsmarks byamän (invigningskalas?). I maj 1835 spenderades yt
terligare en kanna på byamännen. 

Lindström krediteras 1835 och 1836 i Liljevalchs avräkningsbok för arbete med 
kvantiteter pottaska, bl.a. 270 lispund sjoskadad pottaska som kalcinerats. Men om 
driften vid ugnen är i övrigt intet känt. Något fabrikstillstånd finns inte i Kom-
merskollegiets arkiv. 

Innan Liljevalch avvecklade sina intressen i Skellefteå såldes pottaskfabriken i 
Drängsmark till Jonas Lindström. Kontraktet härom tecknades den 13 december 
1835 och affären bokfördes ay Liljevalch den 12 juli 1836. Priset var 200 rdr och 
samtidigt såldes 5 tackjärnsgrytor för 199 rdr. En järnhäll hade tidigare inköpts. 
Lindström hade inga arbetare skattskrivna på fabriken utan använde troligen mer 
tillfällig arbetskraft. I 
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År 1837 sålde Lindström till Liljevalch 1621 lispund pottaska. Till annan köpare, 
troligen Ytterstfors glasbruk, gick därefter 1838 2 500 lispund, 1839 1500 och 1840 
2 500 lispund. År 1841 uppger Kommerskollegiet i sin fabriksförteckning att pott-
askfabriken i Drängsmark är nedlagd. 

För pottasksjudning och kalcinering åtgick stora mängder ved. I februari 1837 
upplät en del av byamännen i Drängsmark rätt för Jonas Lindström att mot ett visst 
pris ta brännved på den samfällda byaskogen av tullar, toppskatar och vindfällen. 
Dock endast sådant som inte kunde begagnas till tjärved eller sågtimmer. Denna 
överenskommelse bestreds dock av andra drängsmarksbor som stämde Lindström 
till tinget.33 "Pottaskverkstaden" förbrukade minst en famn ved om dagen påstods 
det. Men med skogen borde hushållas "sparsammeligen". Möjligen var det 
"vedbrist" som medförde att fabriken nedlades och inventarierna såldes till Ytterst
fors glasbruk.34 

Drängsmarksfabriken blev inte gammal, bara 7 år. Var den låg är okänt, den finns 
inte markerad på tillgängliga kartor. Någon tradition om fabriken lever inte kvar, 
den nämns inte i byaböckerna. Däremot finns en tradition om att Lindström sålde 
sand för glastillverkningen i Ytterstfors. Kalcineringsugnar kan möjligen ha funnits 
även på andra platser inom socknen.35 

YTTERSTFORS GLASBRUK 

År 1836 började ett glasbruk byggas intill den stora finbladiga sågen vid Ytterstfor
sen i Byske älv. Tillstånd erhölls den 18 oktober 1837. Huvudägare i företaget var 
landskamrer Eric Lindemark. Bruket drevs, med vissa avbrott, till 1876. 

Anläggningen skulle förbruka mycket brännved och Lindemark räknade med att 
använda sågens bakar och virkesavfall samt de avverkade timmerträdens tullar 
(toppar) som skulle medfölja flottningen till bruket. Men ved från närbelägna bya-
skogar måste också nyttjas. 

Häradsrätten, som 1836 yttrade sig över förslaget, fann detta förmånligt, helst 
som verksamheten skulle medföra "en förut i orten icke befintlig biförtjänst för 
daglönaren".36 

Brännved köptes från byarna närmast anläggningen, högst 1 à 2 mils transportväg. 
Frostkåge by var en av de större vedleverantörerna. (Kanske var det därför jägmäs
tare Grahl 1871 kunde påstå att byaskogen där inte räckte ens till brännved för byns 
eget behov.) 

I stockholmstidningen "Nya Dagligt Allehanda" fanns den 5 februari 1838 en no
tis som förmälde att skellefteallmogen nu kunde fa förtjänst genom leveranser av 
"granaska, vitsand och kvarts till Byske nybyggda glasbruk". Och härav var nog 
askan viktigast. Pottaska nämns inte i tidningsnotisen, men 1839 levererade Abra
ham Haeggström pottaska till Lindemark. Säkert också många andra. 

Enligt bevarade räkenskaper hade bruket i början av 1840 talet inte mindre än 
120 leverantörer av pottaska samt björk-, asp- och granaska. Leverantörerna fanns 
från Kinnbäck i norr till Boviken i söder med Hedfors längst in i landet. Således ett 
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inte alltför stort område med högst 2-3 mils avstånd till bruket. Glasbruket köpte 
också pottaskved "på rot" från kronoallmänningar. Veden höggs och brändes av 
brukets anställda eller av entreprenörer. 

Redan i december 1839 framhöll Lindemark att man behövde en pottaskfabrik då 
priserna på pottaska "uppjagats" alltför högt. Enligt protokoll 20 december 1840 
beslöt bruksägarna att inköpa inventarierna från Drängsmarks pottaskfabrik till 
verksamheten, som skulle börja snarast möjligt. Bruksåret 1842-43 var den i full 
gång, vinsten var då 216 rdr rgs. En särskild pottasksjudare fanns anställd jämte 
medhjälpare.37 Pottaskfabriken är markerad på en brandförsäkringskarta från 1852, 
den skulle dock ej försäkras så den beskrevs inte. En liknande anläggning vid 
Sandöns glasbruk uppgavs 1847 ha två inmurade grytor av järn om vardera 90 kan
nor (234 liter) samt en kalcineringshäll av tackjärn under ett valv av eldfast tegel.38 

Troligen var fabriken i Ytterstfors ganska lik denna. Här kunde aska urlakas, sjudas 
och kalcineras — förädlas till pottaska. 

Den lokala marknaden kunde inte förse glasbruket med aska. Från 1846-47 köpte 
Ytterstfors, liksom andra norrländska glasbruk, aska från Roslagen, ofta "spisaska" 
som var renare än aska bränd utomhus ("skogsaska"). Enligt bevarad bokföring 
gjordes följande askinköp (tunnor och kappar):39 

År Aspaska Björkaska Granaska Pottaska Roslagsaska 
1842/43 786.12 169.90 658.00 1.045.30 -

1843/44 570.29 202.14 681.14 110.16 -

1844/45 996.27 324.10 1.308.90 33.16 -

1845/46 1.218.14 468.50 975.12 21.00 -

1846/47 1.173.26 495.17 326.21 69.70 873.00 
1847/48 227.26 156.13 89.16 9.50 1.848.00 
1848/49 131.80 61.30 63.16 9.50 2.441.00 
1849/50 112.40 148.14 135.60 9.50 1.715.00 
1852 60.26 302.28 88.27 - 2.450.00 
1853 23.20 165.20 80.21 - 3.084.00 
1854 18.40 142.28 40.19 - 3.654.00 
1855 8.00 109.12 28.22 - 4.239.00 
1856 - 86.5/8 2.00 - 3.712.00 
1857 - 706.5/8 7.3/8 - 3.345.00 
1858 - 800.1/4 200.5/8 2.445.00 
För år 1860 och 1861 är kontona ej uppdelade på resp. asksort, utan mängderna an
ges i ett konto benämnt "Askas konto" och är då 1.659 XA resp. 1.480.-. 

De första årens askinköp är som framgår av tabellen inte kända, inte heller åren efter 
1861. Var roslagsaskan billigare eller var skellefteallmogen ohågad att bränna aska i 
tillräcklig mängd när 1830-talets nödår var över? De trävaruskutor som tomma gick 
norrut förbi Roslagen medförde troligen att frakten till Ytterstfors blev mycket bil
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lig. Aspaska var tidvis den största asksorten men försvann helt på 1850-talet. Var 
aspskogen slut inom närområdet? 

Granaska torde oftast (kanske alltid?) vara risaska. Granris med barr gav större 
mängd aska än stamved och inget värdefullt gagnvirke förbrukades vid risbränning. 
Inköpen av pottaska upphörde vid mitten av 1840-talet. Det blev väl billigare att 
förädla inköpt aska vid brukets egen pottaskfabrik. Med det egendomliga är att på 
en brukskarta från 1859 finns pottaskfabriken inte längre markerad. Kunde aska då 
renas tillräckligt i de två askugnar som fanns vid glashyttans smältugn? Den dyra 
pottaskan behövdes kanske inte till det enkla fönsterglas som denna tid var huvud
produkten. 

När glasbiåsarna själva, efter ett driftsuppehåll 1865-67, arrenderade bruket 
kompletterades askan med importerad soda (natriumkarbonat) som blev billigare. På 
1870-talet övergick man helt till soda som råvara och ingen aska användes. 

Hur mycket pottaska och aska som Ytterstfors glasbruk totalt inköpt från trakten 
är osäkert. Men om all aska, utom roslagsaskan, brändes inom 3 mils radie från bru
ket kan beräknas att det förbrukades något tiotal kubikmeter virke från varje hektar 
skogsmark under de 30 år sådana inköp ägde rum. Dessutom tillkom från byasko-
garna brännvedsleveranser av okänd volym till glasbruket. Skogen måste alltså ha 
påverkats i mycket hög grad inom glasbrukets närområde. 

SAMMANFATTNING 

Pottaska tillverkades i Skellefteå socken från 1820-talet till omkring 1885 med in
tensivare produktion från 1830 till 1870 och med ett maximum omkring 1845. 

Som stöd för det svaga jordbrukets binäringar tog Hushållningssällskapet i länet 
initiativ till information om bl.a. pottasktillverkning och utdelade belöningar för 
denna verksamhet. 1830-talets många missväxtår medverkade säkert till att pottask-
bränningen ökade, och att instruktören Plagemann ofta fanns i socknen beroende av 
hans intresse för terpentinfabriken på Prästbordet kanske också hade betydelse. 

I socknen sjöds och kalcinerades pottaska i särskilda fabriker i Drängsmark samt 
vid terpentinfabriken. Även hos Abraham Haeggström på Johannestorp sjöds och 
kalcinerades, troligen också på andra håll. Ytterstfors glasbruk hade en pottaskfabrik 
för eget behov. 

Hur stor kvantitet pottaska som totalt tillverkades inom socknen har inte gått att 
utröna med någon säkerhet varför det är ovisst hur mycket pottaskbränningen betytt 
för bygden. Särskilt under missväxtår bör dock verksamheten starkt bidragit till 
folks försörjning. Säkert är att skogen påverkats genom mycket stora uttag av löv
träd. 

Inom ett område omkring Ytterstfors glasbruk har skogspåverkan varit särskilt 
stor. Där höggs ved inte bara för askbränning utan såldes också brännved från byar
nas skogar till glasbruket. På 1870-talet ersattes dock askan helt av soda vid glastill
verkningen. 

68 



Priset för pottaska har varit nästan oförändrat genom åren medan kostnaden för 
arbetskraft starkt ökat. Detta kan helt förklara att produktionen blivit olönsam och 
upphört. Men dåtida myndigheters ständiga klagan över vedbrist kan givetvis på 
vissa platser haft fog för sig. 
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38 Fogelberg 1968. 
39 Meddelande från SCA, Merlo Arkiv, Timrå. 
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"Det förödande sparrhygget" 
Dimensionslagen 1882-1924 

I det skogrika Västerbottens län var det redan i början av 1800-talet " brist på skog". 
Främst kring många av kustbyarna ansågs skogen "helt utödd" enligt landshövding
ens 5-årsberättelser. Längre in i landet beskrevs skogstillgången däremot som 
"ymnig". 

Med dåtidens dåliga transportmöjligheter och stora förbrukning av husbehovs
virke är det inte svårt att förstå att den gemensamma byaskogen många gånger 
kunde bli hårt medtagen. Dessutom tillverkades tjära för avsalu i stor utsträckning. 
Exempelvis rapporterar skeppsbyggaren af Chapman från en resa 1758-59 att i 
Skellefteå till och med 20 tums tallar katades till tjärved (Toivanen 1985). Salpeter 
och pottaska började tillverkas i större skala en bit in på 1800-talet och dessa verk
samheter slukade virke. Till detta kan läggas ett intensivt skogsbete runt byar och 
fäbodar, vilket förstörde föryngringen. 

Inom kustområdet fanns små grovbladiga vattensågar. De hade liten kapacitet, 
men timmerfangsten påverkade givetvis skogen i omgivningen. Avverkning av 
skeppsvirke o.dyl. förekom lokalt. När de finbladiga, större sågarna började sin 
verksamhet — den första privilegierades år 1760 i skelleftetrakten — tog de sitt såg-
timmer huvudsakligen från kronoskogarna uppefter älvarna. Här uppstod närmast 
flottleden en brist på grov skog, vilket ledde till att stockfangstområdena på 1820-
talet utsträcktes ovan lappmarksgränsen. Landshövdingens klagan över "skogsbrist" 
fortsätter åren framöver och det finns nog skäl tro att skogstillståndet är dåligt vid 
1800-talets mitt inom kustnära delar av länet. 

SKELLEFTEÅ REVIR 

År 1857 inrättade staten de tre första reviren i Västerbotten. Det nordligaste fick en 
chef med titeln överjägare, vilken bosatte sig i Skellefteå. Han hade till sin hjälp två 
skogsuppsyningsmän i det 60 kvadratmil stora reviret. Efter några år ändrades 
tjänstebeteckningarna till jägmästare och kronojägare samtidigt som antalet med
hjälpare ökades något. Reviret kallades så småningom Skellefteå revir. 

Den viktigaste uppgiften var att försöka fa slut på de allt för vanliga stölderna av 
kronoskog. Sedvänjan att ta virke, där det var billigast och enklast kunde inte längre 
godtas, när skogen nu började få ett mycket högre värde genom sågarnas ökande 
exportmöjligheter. Men det var svårt att övertyga sågpatroner och annat folk om 
detta. Särskilt svårt tycks staten ha haft att hävda sitt ägoanspråk inom Skellefteå 
revir, som ofta hade den största årsmängden beslagtaget, stulet kronovirke i hela 
landet. 
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En annan uppgift för reviret var att utsyna sågarnas priviligierade timmerträd på 
de stora kronoallmänningarna. Dessutom hade man ansvar för skogen på krono
hemman, krononybyggen och boställen. Men på sådana skattehemman, som vid 
avvittringen fatt sina rågångar fastställda, hade man inte detta bekymmer. Där fick 
markägaren avverka fritt. 

I Skellefteå fanns tidigare, innan reviret försvann för några år sedan, ett arkiv 
vars gamla handlingar har varit underlag för följande framställning. Händelserna 
beskrivs alltså så som revirförvaltaren såg dem. Andra inblandade hade troligen helt 
andra uppfattningar. 

För skatteskogen hade reviret alltså inget ansvar. Trots detta kan jägmästaren 
1870 inte låta bli att påtala den "skogsbrist" som där blir allt större. Han nämner 
särskilt den stora byn Frostkåge. Den känner han väl, då han äger flera gårdar i byn. 
Vedbrand för husbehov finns inte längre i tillräcklig mängd och byggnads virke 
måste köpas lång ifrån. 

Att skattebönderna under 1860-talets nödår avverkar och säljer av sin skog, det 
finner landshövdingen i sin 5-årsberättelse både nödvändigt och riktigt. Men under 
de bättre åren borde skogen ha sparats. Nu hotas den av "fullkomlig ruin". 

En statlig utredning anser 1870 också att grovskogen i stort sett är slut inom lä
nets kustland och att, särskilt inom Skellefteå socken, även yngre skog nu avverkas i 
stor skala flera mil in i landet. Alla beskrivningar tyder på att skogstillståndet i 
skelleftetrakten blir allt sämre under 1860 och 1870-talen. 

DET FÖRÖDANDE SPARRHYGGET 

I januari 1875 skriver jägmästaren i Skellefteå revir: 
Den sedan fiere år tillbaka påbörjade afverkningen af omoget virke på enskildas sko
gar inom vissa delar af länet och synnerligast inom Skellefteå revir har under d e sista 
åren fortgått i en utsträckning, som hos hvarje person med öppet sinne för ortens och 
inbyggarnas bästa, måste väcka de allvarligaste farhågor för framtiden. 

De goda virkeskonjunkturerna och det jämförelsevis höga värde äfven smärre 
virkesdimensioner ega, föranleda de många virkesuppköparna härstädes att fö rskaffa 
sig afverkningsrätter under ett eller annat år äfven å skogslotter, som äro beväxta med 
endast de minsta i marknaden afsättningsbara dimensioner, hvarefter förödelsen ge
nast och med kraft tager sin början. Träd som kunna lemna en 3 à 4 tums sparre på 16 
fots längd tillgrips utan betänkande. Ofta händer att en hemmansinnehafvares e nda 
och obetydliga skogsskifte lemnas till pris för dylik sköfling. Lettheten att genom 
upplåtande af skogen för afverkning under några år erhålla ej obetydliga summor, 
hvilka dock ofta bortslösas på onyttiga saker utan att på något sätt komma hemmanet 
tillgodo, gör en del af allmogen tyvärr alltför böjd att antaga trävaruhandlarens lock 
ande anbud. 

Dessa trävaruhandlares sköfling af skogen, i förening med en under flera år pågå
ende, öfverdriven afverkning från befolkningens sida, har äfven förorsakat, att d e en
skildas skogar inom nedre delen af Skellefteå socken nu äro till större delen ut
huggna. Det förödande sparrhygget, som sålunda saknar näring i närheten af kusten 
har därför sökt sig väg högre upp i reviret, der det nu fortgår i största skala. 
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Nyckelordet i den mångordiga skrivelsen är "det förödande sparrhygget", dvs. för 
tidig avverkning av unga, växtliga träd. Och jägmästaren kan med statistik visa 
sparrexportens ökning. Från trakten utskeppades 1859-63 565 000 sparrar, 1864-68 
1.607 000 och 1869-73 3.654 000 stycken. Denna våldsamma ökning drog med sig 
brist på arbetskraft och häftigt stegrade arbetslöner. 

När avvittringen omkring 1870 var helt genomförd inom reviret fick också ny
byggarna skattemannarätt och kunde fritt disponera sina skogar (Almqvist 1928). 
Ofta såldes då avverkningsrätten till bolag under viss tid, längst 50 år. Trävarukon-
junkturen var efter fransk-tyska kriget 1870-71 mycket god med 1874 som ett pris
mässigt toppår. 

Sparrhuggning hade blivit en specialitet för skelleftetrakten. I södra länsdelen 
ägnade man sig mer åt kransågning när det gällde att ta vara på klenvirket, men om
kring Skellefteå bilade man sparrar och skickligheten satt i länge. Fortfarande i slu
tet av 1940-talet bilades sliprar i trakten av Myrheden i konkurrens med klingsågen. 
Detta var troligen SJ:s sista handbilade sliprar. 

DIMENSIONSLAGEN 

Omkring Pite och Lule älvar i Norrbottens län höggs också mycket sparrar. För att 
skydda den omogna skogen infördes där 1874 ett förbud mot avverkning av 
ungskog (Waern 1874). Detta ökade trycket mot norra Västerbotten. Sparrexportö-
rer som såg sin rörelsefrihet minskad i norr sökte sig söderut. Trots önskemål från 
många håll blev det inget förbud i Västerbotten och ungskogsavverkningarna fort
satte. 

Jägmästaren i Skellefteå framhöll 1881 att "de rika sparrskördar som tagas efter 
Byske och Åby älvar" inom kort tid skulle "bära bittra frukter för ortens befolk
ning". Och från Jörns socken, ända uppe mot lappmarksgränsen, rapporterade läns
man samma år om "sköflingen" av de enskilda ungskogarna, men tillade tröstande 
att inget hemman ännu saknade vedbrand. 

Den 1 oktober 1882 infördes så äntligen även i Västerbottens kustland en lag mot 
"överdriven avverkning av ungskog". Detta var en "dimensionslag" som innebar att 
barrträd med en diameter mindre än 7 decimaltum under bark 16 fot från stubben 
ansågs vara undermåliga. Virke från sådana träd fick inte införas till hamnar och 
lastageplatser för skeppning eller till sågverk. Till husbehov fick de dock användas 
fritt. 

Gränsen för undermåliga träd var satt så högt att träden måste vara bortemot 100 
år gamla för att överskrida denna. Det var alltså både ung och medelålders skog som 
skyddades. Men virke från undermåliga träd kunde fa transporteras till såg och 
hamn, om det var förenligt med god skogsvård att träden avverkades. De måste då 
först utsynas på rot och förses med kronans stämpelmärke. Och detta skulle reviret 
utföra. 
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Bjälkar och sparrar 

Bjälkar och sparrar var fyrkantbilat virke (senare också sågat). Bjälkar var grövre med 
minst 9 engelska tums sida, sparrar klenare, ända ner till 3 tum. Längden kunde vara 
ansenlig, över 50 fot långa sparrar förekom. Bilade bjälkar och sparrar höggs med 
skarp kant åtminstone till mitten, därefter fick de ha en viss vankant samtidigt som de 
kunde vara något klenare mot toppänden (Örtenblad 1894). 

När den riktigt grova skogen började ta slut, blev bjälkar sällsynta och sparrar do
minerade tillverkningen. Vid flo ttning ansågs båda sortimenten mer svårhanterliga än 
rundvirke. En bjälke likställdes i vissa flottningstaxor med 4 sågtimmer, en sparre 
med 2. 

Bjälkar och sparrar exporterades, främst till England och Danmark, men också 
till andra länder inom och utom Europa, t.ex. Egypten. De användes vid bostads- och 
industribyggen, brokonstruktioner o. dyl. 

Även kontrollen vid sågar och hamnar blev revirets uppgift. Några extra beva-
kare måste därför anställas och tullvaktmästare vid hamnar och lastageplatser enga
gerades. Om undermåliga sparrar eller allt för klent sågtimmer påträffades togs det i 
beslag, förklarades av domstol förbrutet och försåldes. Av intäkten gick 2/3 till åkla
garen, som i allmänhet var jägmästaren. Denne kunde således njuta av betydande 
extrainkomster, ifall "brottsligheten" var utbredd. 

Strax innan lagen började gälla blev det givetvis en häftig slutspurt i avverk
ningen av undermåliga träd. Jägmästaren beräknade att 1.000 000 sådana avverka
des sommaren 1882. 

Den nya lagen medförde att sparravverkningen minskade, till vilket också en 
vikande konjunktur bidrog. Länsmannen i Jörn var nu helt nöjd i sin rapport: "Sedan 
lagstiftningen ingripit och hämmat den förut allmänna skogssköflingen kan man nu 
säga att denna näring används på ett mera förståndigt sätt". 

I hamnar och vid sågar var det svårt att inte fa med undermåligt virke. Under alla 
år gjordes beslag, varpå åtal följde. Antalet syns ha uppgått till 20-30 st de första 
åren efter 1883. När en storhandlare råkade illa ut, kunde det bli invecklade proces
ser genom alla rättsinstanser. T.ex. i ett mål från 1885 om 3479 undermåliga sparrar 
i Kåge hamn. Frågan var om sparrarna var upplagda i hamnen för skeppning eller 
om de var avsedda för annat ändamål, t.ex. reparation av kajen. "Hela syftet med 
lagen förfelas och all övervakning omöjliggöres, om det inte blir fällande dom" 
hävdar jägmästaren i inlagor till Svea hovrätt och Högsta domstolen. Men sparrarna 
kunde inte dömas förbrutna i brist på bevis. 

Undermåliga träd fick alltså säljas om de av revirpersonal på rot försågs med 
kronstämpel. Det kunde då vara frågan om torra eller vindfällda träd, träd uttagna 
som skogslikvid vid laga skifte, träd på mark som skulle odlas till åker eller äng 
eller "tvinande granskog i grankälar och syrligt morland, som aldrig kan frambringa 
fullmåligt virke, men genom vars avverkning marken bör kunna så småningom ge
nom blottläggning blifva torkad samt beredas för sjelfsådd". Även vanlig gallring 
förekom någon enstaka gång. 
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Avtryck från falak at ämpalhammara 
aom lär vara amidd av Ätbart Carla-
tan, Lundbäck, Byaka. Skallaftai mu-
aaum. 

Avtryck från falak a tämpalhammara. 
Av nigon anladnlng har amadan bara 
tlllvarkat an årtalsaiffra. Ågara: Par 
Andri. 

Avtryck från falak atämpalhammara 
tlllvarkad av mäaalng och mad 5:an 
av koppar. Siffran är trollgan utbyt
bar, an akarvayna till vänatarom alff-
ran. Ågara: Skogamuaaat I Lyckaala. 

FALSKSTÄMPLING 

För att slippa revirets utsyning av undermåligt virke började man använda falska 
kronstämplar. År 1888 rapporterar jägmästaren till domänstyrelsen att han åtalat 
några personer för falskstämpling, men att den är nästan omöjlig att bevisa. Han tror 
att det skulle bli bättre om stämpelhammarna vore svårare att efterlikna. Nu består 
de av en krans vassa taggar omkring en krona med årtalets sista siffror och kan 
"efterapas af hvilken bysmed som helst". Han får tillstånd skaffa nya stämplar och 
låter ett gjuteri göra sådana där kransen består av texten "Skellefteå revir" omkring 
krona och årtalssiffror. 

Dessa nya stämplar borde ha varit svåra att efterlikna, men uppgiften var på intet 
sätt omöjlig. Snart är falska stämplar av den nya modellen i farten och i juli 1891 
finns det minst 20 olika varianter i användning inom reviret. Året därpå konstateras 
att falskstämplingen bara ökar, att de hemsmidda stämplarna blir allt mer lika de 
äkta och att man börjat med många knep för att undvika upptäckt. Ibland låter man 
de falskstämplade träden stå något år i skogen, så att stämpeln kådar igen och blir 
svår att skilja från en äkta, eller också låter man sparrarna ligga någon tid i flottleden 
för att göra stämpeln otydlig. 

Att bevisa vem som utfört falskstämplingen var svårt, men när det lyckades blev 
straffet alltid hårt. Här några falskstämplingsmål. 

Åsyna vittnen 
År 1896 dömer häradsrätten två bröder för förfalskningsbrott till 2 års straffarbete. 
De har setts av två vittnen då de falskstämplat. Vittnena såg hur de "bleckade i trä
den (dvs. borthöggo bark och saf) samt att de sedan, i den däraf uppkomna bleckan 
å trädet, anbragte de falska kronomärkena". 

Domen överklagas till Svea hovrätt med påstående att vittnena var brödernas 
uppenbara ovänner och därför jäviga. Dessutom påstås att jägmästaren givit ena 
vittnets hustru 10 kr för att hon angivit brottet vilket jägmästaren med harm förne
kar. 
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Hovrätten sänker straffet till 8 månaders straffarbete. Strafftiden avtjänas i Umeå 
cellfängelse utan avkortning. 
Sparrar i Kåge 
År 1892 stämplar reviret för en skogsägare ett antal undermåliga träd. Även tidigare 
år har sådana träd stämplats. Träden avverkas, bilas till sparrar och körs till Kåge 
hamn för skeppning. Där upptäcks 40 falskstämplade sparrar i leveransen och hä
radsrättens dom blir två års straffarbete. Skogsägaren förklarar i Hovrätten det stora 
antalet undermåliga sparrar med att tidigare är utsynat virke kommit med. Men jäg
mästaren visar att alla varit försedda med 1892 års stämpel, såväl äkta som falska. 

Hovrätten mildrar straffet till ett års straffarbete. Domen överklagas, men Högsta 
Domstolen fastställer: ett års straffarbete för 40 falskstämplade sparrar. 

Bristande bevisning 
En hemmansägare far 1896 utstämplat 170 undermåliga träd. Han levererar virke på 
flottled och där uppräknas 250 undermåliga sparrar med kronstämpel. 80 måste 
alltså vara falska. Dessutom har vid "bilplatsen" i skogen, där sparrarna tillverkats, 
hittats ett sparrämne med falsk stämpel. Några av de till flottled nerkörda sparrarna 
med falska stämplar har också kunnat inpassas med motsvarande stubbar på skogs
skiftet. De kom alltså säkert därifrån. 

Hemmansägaren har inte kunnat förklara dessa förhållanden men nekar till falsk-
stämpling. Häradsrätten anser inte bevisat vem som utfört denna och frikänner, vil
ket även hovrätten så småningom gör. 

DIMENSIONSLAGEN ÄNDRAS 

Redan 1888 anpassas dimensionslagen till metersystemet. Gränsen för undermåligt 
virke ändras till 21 cm diameter, 4,75 m från storänden. 

År 1904 är det dags för en ny ändring. Stambanan blev färdig genom länet i bör
jan av 1890-talet och en ny leveransplats blev därigenom aktuell. Dessutom plane
rades massafabriker som skulle komma att efterfråga klenvirke. Lagen justeras för 
dessa förhållanden, men är i övrigt oförändrad. 1903 års skogsvårdslag, som var en 
ren "återväxtlag", infördes således aldrig i Norrbotten och Västerbotten. 

Utsyning av undermåliga träd på skatteskog samt kontroll vid sågar och hamnar 
är in på 1900-talet revirets utan jämförelse största arbetsuppgift. År 1901 utsynas 
86 000 undermåliga träd på 108 hemman, 1906 500 000 träd på 349 hemman och 
1915 1.093 000 träd på 427 olika hemman (att jämföras med 250 000 träd på krono
parkerna samma år). Och alltid är det svårt att hinna med, trots att alla resurser sätts 
in mot årsslutet. Extra jägmästare måste då letas fram och "utexaminerade skogsele
ver" far ofta duga. Yxkarlar hålls däremot av skogsägarna. 

De gamla stämpelhamrarna var stora och tunga. De användes tillsammans med 
rödfärg, som skulle vara fuktig. Vatten var ibland svårt att fa tag i på hedlanden och 
färgen frös på förvintern. Man började därför omkring 1910 införa "hålyxor" med 
kronan som vassmärke och årtalssiffran som stuk. 
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Att avverka undermåliga träd var inte förbjudet, det var först när ostämplat virke 
från sådana träd infördes till såg eller hamn som man gjorde något olagligt. Det var 
här som revirets kontroll satte in. 

SVÅRT ATT KONTROLLERA 

Det fanns nu, in på 1900-talet, 50-60 småsågar inom reviret som, åtminstone tidvis, 
sågade på export. Alla skulle kontrolleras. Kronojägarna räckte givetvis inte alls till. 
Extra bevakare måste anställas, t.ex. 34 stycken år 1910. Givetvis skulle även de 
större exportsågarna granskas, men där sågades mest grövre virke. 

När ostämplat, undermåligt virke upptäcktes togs det alltså i beslag, dvs. försågs 
med beslagsstämpel, och lades för sig vid sidan av annat virke. Reviret arrenderade 
från 1909 vid Skellefteälvens mynning en särskild upplagsplats för beslagtaget 
flottgods. Sedan virket i domstol förklarats förbrutet såldes det, oftast mot anbud. 
Hela detta förfarande blev så vanligt att reviret tryckte upp särskilda formulär för 
stämning till domstol. År 1907 blev det exempelvis 248 sådana mål. Något straff 
utöver virkets förlust, blev det inte vid brott mot dimensionslagen. 

Ofta var det inte så lätt att vara revirets kontrollant. I januari 1906 skriver jäg
mästaren: "Vid Stensjöns och Selets sågar i Byske socken där sågning oftast äger 
rum både natt och dag och där befolkningen uppträtt på ett särdeles våldsamt sätt 
mot bevakarna, med våld återtagande beslagtaget virke, nekande dem bostad i 
grannskapet av sågarna m.m.". Och på detta vis fortsätter det genom åren. 

Beslagen var väl oftast små, några enstaka sparrar eller sågtimmer som ägaren 
"köper tillbaka" sedan de förklarats förbrutna. Men när det var större partier blev det 
ibland omfattande processer. Man kunde t.ex. i hovrätten ha olika meningar om vad 
som var "sågplats". Hur långt sträckte den sig från sågen? Vanligt var att lägga un
dermåligt, ostämplat virke dolt en bit från sågen och så, när kontroll inte väntades, 
snabbt rycka fram det till sågbänken. 

De samlade beslagen av undermåligt virke var stora inom Jörns revir (som Skel
lefteå revir nu kallades). Jämfört med andra revir var de ofta störst. Var skellefte-
borna särskilt företagsamma eller var revirpersonalen ovanligt nitisk? Dimensions
lagen ansågs av många vara helt olämplig. År 1921 skriver jägmästaren: "Skogs
staten ingriper först sedan skadan redan skett, sedan ungträden redan äro framförs-
lade och apterade till sågning eller bilade till sparrar. Risken som löpes — virkets 
förlust — är ingen verkande påföljd. Därom talar daglig erfarenhet både tydligt och 
tröstlöst". 

SKOGSVÅRDSOMRÅDEN 

År 1916 överfördes tillsynen av dimensionslagen till särskilda skogsvårdsområden 
inom domänverket. Reviren blev helt fria från verksamheten. Samtidigt skärptes 
lagen så att det nu blev förbjudet att avverka undermåliga träd utom till husbehov. 
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Chefen för ett skogsvårdsområde fick den fina titeln skogsingenjör och han hade 
till sin hjälp ett antal tillsyningsmän. Alla dessa skulle, förutom utsyning av under
måligt virke, även verka för en god skogsvård på enskilda skogar. Förhoppningsvis 
blev samarbetet med skogsägarna nu bättre än det varit, när reviret haft hand om 
dimensionslagen. Länets hushållningssällskap hade från 1905 och framåt delat ut 
lite skogsvårdsbidrag samt ordnat med exkursioner och föredrag om skogens skötsel 
och vård. Någon sådan verksamhet hade reviret, av arkivhandlingarna att döma, inte 
ägnat sig åt. Man syns inte alls ha gjort något för att övertyga skogsägarna om di
mensionslagens nytta och nödvändighet. 

DIMENSIONSLAGEN UPPHÄVS 

År 1925 var det slut med dimensionslagen och skogsvårdsområdena försvann. En 
skogsvårdsstyrelse fick i stället tillsyn över de enskilda skogarna i Västerbottens 
läns kustland enligt 1923 års skogsvårdslag, alltså samma ordning som gällde i 
större delen av landet. 

Dimensionslagen stred givetvis helt mot grunderna för vad som i dag kallas 
skogsvård. Den tog ju ingen som helst hänsyn till beståndet, marken o. dyl., och 
ledde till utglesnade, lågproducerande restskogar. Men det gjorde ju också den 
"timmerblädning" som här ansågs vara det enda riktiga och möjliga sättet att sköta 
skog under 1800-talet. Så lagen gjorde säkert nytta under denna tid. Men när massa
ved började finna avsättning i Skelleftetrakten efter 1908 kunde man börja med 
trakthyggesföryngring. Därmed inriktades så småningom skogsskötseln mot förny
else av skogen. 

Dimensionslagen är en numera tämligen bortglömd skogsvårdslag. Den 
"sparade" säkert en mängd yngre träd, men skogsägare, sparrexportörer och sågpat-
roner verkar inte ha haft någon förståelse för nyttan med lagen och den ledde därför 
till häftiga kontroverser med skogsadministrationen, åtminstone inom Skellefteå 
revir. 
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