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Tjärubränneri i Skellefteå
socken före 1830
av Per André

De här anteckningarna om tjärhante-
ring inom Skellefteå socken under 1700-
talet och 1800-talets början har som hu-
vudkälla häradsrättens dombok. Denna
innehåller inte bara brottmål och tvis-
ter. Där finns också helt fredliga över-
enskommelser, förordningar som kun-
görs, tingsallmogens svar på myndig-
hetsfrågor osv. Men vill man ha stati-
stik över tjärproduktionen får man söka
sig till andra källor.

Skellefteå gamla socken sträckte sig
från Bottenvikskusten 8-12 mil upp till
Lappmarken. Arealen var ungefar 60

o

kvadratmil. Ar 1700 fanns det endast
omkring 370 gårdar i socknen, förutom
soldattorp och dylikt. De flesta låg i de
relativt stora kustnära byarna. Längre
in i landet var bebyggelsen gles och in-
till Lappmarken var området helt öde
utom vintertid, då samer där betade
sina renar. Hundra år senare hade an-
talet gårdar fördubblats till 750. Då hade
också nybyggen börjat anläggas ända
uppe vid lappmarksgränsen.

Tjära var tidigare en av Sveriges vik-
tigaste exportvaror. På 1600-talet kom
tjäran på tredje plats efter järn och kop-
par. Den förlorade senare i ekonomisk
betydelse, men ända in på 1900-talet
utfördes stora mängder av tjära.

Produktionen skedde till att börja med
mest i södra Sverige och Finland. Un-
der 1700-talet kom Norrland att spela
en allt större roll och sedan Finland

förlorats 1809 dominerade de två nord-
ligaste länen rikets tjärtillverkning.
Exporttjäran användes till stor del inom
örlogs- och handelsflottorna.England och
Nederländerna var ofta destörsta köpar-
na av svensk tjära. Efterfrågan var kon-
junkturberoende och varierade mycket.

I Skelleftedomboken nämns tjära un-
der 1600-talet endast några få gånger.
Den tillverkade kvantiteten syns inte
ha varit stor. I det år 1695 upprättade
roteringsverket, i vilket skogens bety-
delse for vaije by anges, finns tjärbrän-
ning omnämnd endast i fem byar. Un-
der slutet av 1600-talet var istället
Umeåtrakten den stora tjärproducenten
i Norrland.1 Men in på 1700-talet änd-
rades detta successivt, så att Skellefteå
socken blev den dominerande tjärtillver-
karen. Ar 1733 producerades där 2 066
tunnor, medan exempelvis Umeå socken
inte nådde mer än 52 1/2 och Luleå 1 297
tunnor.2

Tjärbränningen var en ren bonde-
näring utan statliga privilegier eller för-
måner. Snarare har myndigheterna
ibland försökt hejda den. Redan 1662
fick landshövdingen i Västerbotten, Jo-
han Grahn, kunglig befallning att ” all-
mogen till andre näringsmedel dispo-
nera” så att skogarna inte måtte bli
utödda och förbrända. * De centrala myn-
digheternas rädsla for att den svenska
skogen skulle ta slut nådde alltså tidigt
även det skogrika Västerbotten.
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Figur 1. Skellefteå socken omkring år 1800. Staden tillkom först 1845.
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Figur 2. Genomskärning av tjärdal enligt ritning av C F Plagemann år 1837.
Plagemann bedrev i bl a Skellefteå socken undervisning i konsten att tillverka tjära,

pottaska och salpeter. Han ritade den terpentinfabrik som grosshandlare Liljevalch
anlade vid Skellefteå kyrka 1833.

uppbyggd. Veden täcktes med granris
och torv, tändes efter ” dalens” kant var-
vid tjära genom hettan torrdestillera-
des fram frän den underliggande veden.
Tjäran sipprade mot dalens botten, rann
ut genom en ränna och uppsamlades i
tunnor.

Landshövdingarna försökte flera
gånger under 1700-talet propagera för
tjärbränning i murade ugnar, som skulle
ge bättre resulat.6 Inom Skellefteå
socken höll man dock fast vid den ” pri-
mitiva” tjärdalen - och gör så fortfa-
rande, när tjära någon enstaka gång
skall brännas.

Att tjärbränning inte var reglerad och
beskattad, som t ex brädsågning, med-
för brist på tidig statistik över tillverk-
ningen inom Skellefteå socken. Piteå
stads tjärförsäljning, som dock kom från
flera socknar, kan ge viss ledning. Klart
är att avsalutillverkningen i Skellefteå
ökade från 1700-talets böijan och sär-

o

skilt från seklets mitt. Ar 1820 var pro-
duktionen uppe i 14 320 tunnor.4 Om-
kring 1850 nåddes toppen och därefter
återtog södra länsdelen ledningen som
större tjärproducent. Men fortfarande
in på 1900-talet var tillverkningen be-
tydande inom Skellefteå.5

Byaskogen
”Tjärutorfwet” , som tjärveden kallades,
togs under böijan av 1700-talet huvud-
sakligen från den skog som låg närmast
byn, dvs den samfällda byaskogen.
Tjärdalarna låg ofta nära gårdarna,
ibland så nära att man var rädd för
vådeld bland husen (Norrlångträsk och
o

Abyn 1787). Varje bonde hade i allmän-

Tjärbränning
Metoden för tjärframställning syns ha
varit ganska oförändrad genom åren.
Kådrik tallved var råvaran. Tallar som
barkats på rot för att bli impregnerade
med kåda, stubbar eller vindfällen fin-
höggs. Veden staplades tätt i en tratt-
formad ” tjärdal” , till hälften utgrävd ur
en backsluttning och med andra hälften



48 SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

het sin egen dal och den användes un-
der många år.

En bit in på 1700-talet böljade man
tydligen ana att tillgången på tjärvirke
inte var obegränsad. För att uttaget
skulle fördelas rättvist mellan gran-
narna träffades överenskommelser, som
ofta antecknades i domboken. Före 1740
delades veden i allmänhet lika, men där-
efter alltid efter gårdens ” tunnland
skatt” , dvs efter dess storlek. I dom-
boken vimlar det denna tid av överens-
kommelser om reglerna for salutill-
verkning av tjära. En vanlig typ gällde
hur många kubikfamnar tjärved som
fick brännas på vaije ” tunnland skatt” ,
en annan om ” tjärutorfwet” skulle tas
från barkad tall eller från stubbar och
vindfällen. Överenskommelserna var
svåra att hålla, då många t ex tog för
mycket ved.Tvister uppkom, vilka mås-

te lösas på tinget. Omkring 1760 börjar
byarnas möjligheter till tjärproduk-
tionen fördelas efter antal tunnor tjära i
stället for famnar ved. Detta ansågs vara
mer rättvist och gick lättare att kontrol-
lera. In på 1800-talet övergick man på
en del håll att sälja tjärveden på bya-
skogen och fördela då inflytande pengar
efter ” tunnland skatt” . De som inte hade
möjlighet att delta i tillverkningen
kunde på så sätt ändå få sin del av byns
tjärvedtillgångar (Drängsmark 1823).

Följande domboksprotokoll om tjär-
ved belyser tänkesättet:

Kusmarksboma hade 1749 träffat över-
enskommelse om fördelningen av tjärved
från byns samfällda skog. Men då ” någon
olikhet byamännen emellan yppats” så
träffades vid vårtinget 1763 en ny över-
enskommelse om att vaije granne årli-
gen fick tillverka 4 tunnor tjära till av-

Figur 3. Reproduktion av dombokssida från vårtinget 1799 (§ 112), som innehåller
en överenskommelse mellan grannarna i Rönnbäcken om uttag av tjärved från den
samfällda byskogen.

Underskrefne Byamän hafwa i godo och wänlighet ö fwerenskommit: att hädan-
efter och på Tio års tid af Byns oskifto skog årligen tilwärka Tjära: fyra tunnor på
hwarje innehafwande tunors skatt, med förbehåll, att om någon grånne ej åstundar
nyttja och bruka sin lott, skal den förut hembjudas ö frige grannarne emot 8 sk för
hwart tunneämne, då han som arenderar den andelen sjelf håller alt arbete, Men
skule den som skogen ej nyttjar och ingen dess granne åstundar ingå uti föreskrefne
Acord, stånde honom sedan fritt handla med hwem han will och gitter:Och på dett
denna wår afhandling må äga full kraft utsättes ett wite, att hwilken som
ö fwerskrider anförde Taxa eller innom tio år tillwärkar mera, skal ö fwerskottet
tilfalla byn och dessutom plikta femtio skn gångbart mynt: Anhållandes i största
ödmiukhet om högtärade HäradsRättens fastställande härå.
Schellefteå Kyrkostad den 13 april 1799.

Wittna

Lars Wallmark
Gustaf Wallmark

Jon Andersson
Herman Andersson
Nils Olofsson
Lars Kiäk
i Rönbäkn
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salu efter varje tunnland skatt. Några
” som stod i mistning” från tidigare år
skulle dessutom få ta det antal famnar
ved de hade att fordra. Därvid räknades
2 tunnor tjära som en famn ved, hälften
rötter, stubbar och vindfällen, andra hälf-
ten av barkade träd. Den senare hälften
borde vara uttagen inom 3 år.

Därefter fick ingen skog barkas till
tjärubränneri. De tre hemman, som inte
kunde delta i den gemensamma sågen,
fick dock barka tallskog även i fortsätt-
ningen, en famn för vaije tunnland skatt.

Överenskommelsen godkändes av hä-
radsrätten och vite utsattes för överträ-
delse. Avtalet gällde ” så länge theras skog
tjärutillwerkning kan tåla utan afsaknad
i hemmans tarfworne” .7

Tillvägagångssättet medförde möjlighet
att snuva kronan på stubbören.

Exempel från domboken om synen på
rätten till tjärved från allmänning:

Vid 1778 års höstting behandlades ett
flertal ansökningar om tjärvedtäkt om-
kring Tåme och Byske byar. K B hade
översänt ansökningarna till rätten för
yttrande.

Intressenterna i Brännfors finbladiga
såg hävdade rätt även till tjärved inom
sitt stockfångstområde på kronans mark
och menade att K B ” som bör förebygga
så wäl Skattemans- som Kronoallmän-
ningskogarnas utödande” inte borde läm-
na åt ” bönder som redan förstört sina
egna skogar” att skövla även allmän-
ningen och ”lämna jordbruket uti wahn-
skiötsel”.

De byar som gränsade mot de önskade
tjärvedsområdena hade ofta oklara rå-
gångar. Deras representanter hävdade,
att där laglig gräns saknades, sträckte
sig byns skog 1/2 mil från större by och 1/
4 från mindre.

Några ansökningar som rörde områ-
den så avlägsna att inga byar kunde be-
röras tillstyrktes av rätten, som också
ansåg att närboende skulle ha företräde
till tjärveden. Tveksamma trakter borde
inte upplåtas förrän gränserna blivit
klara genom skogsawittring.8

Efter 1825 finns inte många tvister
om tjärved från byarnas samfällda sko-
gar, då man sedan länge hade funnit ett
vidare fält för tjärtillverkningen, näm-
ligen kronans skog.

Kronoallmänningen
All den mark, som vid awittringen inte
tillförts någon by eller något nybygge,
var kronans allmänning. Första gången
tjärvedhuggning på kronoallmänning
nämns i domboken är 1758. Då ville
några bönder mot ” stubbören” till kro-
nan ta tjärved ovanför Varuträsket, nå-
gon mil från sockencentrum. Konung-
ens befallningshavande (K B) skulle upp-
låta tjärvedsrätten, men remitterade
frågan till tinget för yttrande. Rätten
avstyrkte med motivering att där troli-
gen snart skulle anläggas nybyggen och
att nybyggarna behövde tjärbränning
for sin forsöijning.

Men snart böjade tjärvedtäkt i stor
skala upplåtas på kronoallmänningama
och genast debuterade tvisterna vid
tinget. Vanligt var att en person ankla-
gades för att ha blandat tjärved från
byaskogen med ved från allmänningen.

På 1830-talet synes 1/16 av tjärutbytet
ha varit en vanlig avgift till kronan, när
tjärved fick tas på kronoallmänning.
Även om denna råvarukostnad är låg
(6.25%), så visar dess existens att tjär-
vedtäkt ingalunda var någon helt ” fri”
nyttighet på kronans mark.

Barkning
För att framställa tjärved barkades
stora, friska tallar så långt upp från
marken som man nådde med yxa. På
andra håll kallades detta att ” kata” el-
ler ” väcka” , men i Skelleftedomboken
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Tallar barkade omkring 1870 for att bli tjärved. Tack vare ” livranden” har de överlevt och den
barkade stamdelen är till stor del övervallad. ” Naturminne” , Renbergsvattnet , Burträsk socken.
Foto: Per André, 1992.

skriver man bara barka. I andra trakter
var det vanligt, att man lämnade en
smal barksträng for att hålla trädet vid
liv, en ” livsrand”. Men i häradsrättens i
Skellefteå protokoll nämns under aktu-
ell tid ingen sådan rand, inte ens då
barkningen någon gång beskrivs i de-
talj.

dade han den 20 december 1759 en all-
män kungörelse med förbud häremot.
Kvistiga, krokiga eller eljest vanväxta
furor skulle i stället användas jämte
” gårtallar” , stubbar och lågor.

I byöverenskommelserna om tjärved
hade man redan tidigare börjatförbjuda
barkning. Landshövdingens kungörelse
syns dock inte blivit allmänt känd.

Ar 1771 upprepade nästa landshöv-
ding, von Kothen, kungörelsen och 1783
kom ett nytt förbud mot barkning av
timmerduglig skog. Det sistnämnda
hade nogsamt studerats av vice lands-
fiskalen Carl Gustav Biörn. Till höst-
tinget samma år anmälde han ett fler-
tal bönder, som barkat furuskog använd-
bar till sågtimmer. I byarna Bäck, Bur-
vik, Innervik och Medle hade han vid
syner hittat sådana barkade tallar. I
många fall hade stämningen dock skett
för sent eller också hade de anklagade
inte kallats till synerna, varför härads-

Sedan den barkade tallen fått stå
några år användes den kåddränkta de-
len som tjärved, medan resten av trädet
fick ligga kvar i skogen och ruttna.
Skeppsbyggaren af Chapman, som för
flottans räkning sökte virke i Väster-
botten 1759, klagade över att 20-24 tum
grova träd barkades för tjärbränning.9

Detta sätt att tillverka tjärved var
arbetsbesparande jämfört med stubbryt-
ning, men ansågs ändå vara ett stort
virkesslöseri. När landshövding Funck
hade ”försport” att tallar, som kunde
duga till master eller sågstockar, barka-
des vid roten för tjärubränneri, utfär-
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rätten på formella grunder inte tog upp
målen. Vice landsfiskalen verkar att ha
varit nyböijare i yrket. Barkningen fort-
satte därfbr på många håll.

Redan i 1734 års skogsordning för-
bjöds frisk furuskogs fällande till
tjärubränneri, men i ”förklaringen” från
1739 medgavs att på orter som var av-
lägsna eller oländigt belägna fick träd
” väckas” till tjärved.

Så här kunde det gå till när barkad
tall skulle användas:

missgärningsbalken böter motsvarande
tre gånger den stulna vedens värde. Dess-
utom skulle veden betalas till ägaren Jo-
han Matsson. Varjämte Anders fick un-
derkasta sigen söndags ” uppenbar kyrko-

plikt” .10

När timmerskogen så småningom fick
större värde upphörde barkning till tjär-
ved. I Renbergsvattnet, strax utanför
Skellefteå socken, finns dock fortfarande
de sista resterna kvar av denna hante-
ring. Ett 30-tal tallar, som barkades
här omkring 1870 står fortfarande kvar.

Men även sedan barkning av tall upp-
hört förbrukades frisk granskog vid
tjärtillverkning. För att täcka bottnen
av tjärdalen användes granbark, ” löpe” ,
som flängdes från färska granar. Till en
dal om 50 tunnor uppges behovet ha
varit 100 ” fullvuxna” granar. Någon en-
staka gång anges även att björknäver
lades i bottnen av tjärdalen (Storkåge
1793).

I byn Innervik hade bonden Johan Mats-
son 1767 på den samfällda skogen rund-
barkat tallar på vanligt sätt till 3 alnars
höjd. Tallarna hade märkts med hans
bomärke /\. Grannen Anders Persson
hade samtidigt barkat tallar i närheten
och hans bomärke var /\ .

Tre år senare upptäckte Johan Mats-
son att en del av hans tallar var fällda
och några lass tjärved hoplagda för hem-
köming till tjärdalen vid byn. Tillsam-
mans med två vittnen undersökte han
vedhoparna och upptäckte då att bomär-

ket A v^r ändrat till A eller Dessa
märken tillhörde Anders Perssons söner.

( Det var vanligt att söner antog faderns
märke med vissa tillägg eller ändringar).
Det syntes tydligt att skåran mitt på och
ovanför A var huggen senare än grund-
märket. Några veckor därefter, när snö
fallit och det blivit slädföre, hade den
ommärkta veden körts hem till Anders
Perssons tjärdal . Denne hade inte varit
med då veden synats. Johan och hans två
vittnen hade inte vågat säga ett ord till
honom av rädsla att då bli ” överfallna” .

Vid tingsförhandling medgav Anders
att han på några träd sett streck ovanför
sitt märke, skyllde på misstag och bör-
jade tala om förlikning. Länsman på-
minde då om att målet rörde tjuvnad,
erinrade om att byalaget länge klagat
över Anders ” vanart” och att han för 4 år
sedan anklagats för en höstöld - vilken
dock inte kunnat bevisas.

Straffet för Anders Persson blev enligt

Tjärhandel
Eftersom Skellefteå socken hörde till
Piteå stads ” handelsgebit” hade borgar-
na där monopol på att köpa upp tjära
inom socknen. Detta gällde till 1779, då
även umeåbor och andra handelsmän
fick vara med och konkurrera. Men
skellefteborna hade också en möjlighet
att själva segla söderut med sina varor,
en rätt som dock var starkt begränsad
och flitigt diskuterad. Med tiden släppte
dock många av restriktionerna för
” bondeseglationen” . Från 1786 fick ex-
empelvis däckade fartyg om högst 50
svåra läster (90 nettoregisterton) an-
vändas i Västerbotten.11

Det fanns dock ytterligare handels-
restriktioner. Före 1765 fick bottenviks-
skutorna inte segla med varor till orter
söder om Stockholm, ”bottniska handels-
tvånget” . Men även sedan detta upp-
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Småhuggning av tjärved , Ulriksberg, Jörn. 1930-talet. Foto: Skellefteå Museum.

1. Nils Olofsson från Norrlångträsk
hade i sin leverans 7 tunnor som inte
hållit sitt fulla mått och 8 tunnor där det
varit sand i tjäran. Tingsombudet för Nils
förklarade att denne inte ville ha större
tunnor och sanden hade kommit med när
tjära runnit ut ur tjärdalen.

2. Nils Jacobsson i Drängsmark an-
klagades för ” vanmått” med en tunna
tjära. Han sade sig inte veta hur stor
tunnan borde vara.

3. Per Olofsson i Drängsmark hade
också en tunna som inte höll fullt mått.
Han försvarade sig med att denna tunna
skulle användas till ” packtjära” för de
andra tunnorna, dvs påfyllnad när tjär-

hört fortsatte man att skeppa mesta
tjäran till Stockholm, varifrån större
delen sedan exporterades. Ett tjär-
kompani hade här under 1600-talet haft
monopol på tjärhandeln, en rätt som
dock upphörde år 1715.

Kåge marknad verkar tidigt ha varit
en plats där tjära utbjöds till salu. Så
här gick det till 1708:

Hösten detta år var ”Stadz tiäruwrä-
karen” Olof Pärsson från Piteå vid Kåge
marknad och granskade den tjära som
där skulle säljas till stadens handelsmän.
Han fick mycket att anmärka på.



54 SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT

viks by för att köpa upp tjära från trak-
tens bönder.

Föregående sommar hade hustrun till
borgaren Martin Simonis överenskommit
med bonden Anders Jonsson från Sjöbot-
ten om leverens av 6 tunnor tjära och
givit 6 plåtar i förskott. Men samtidigt
hade Anders lovat all sin tjära till borga-
ren Samuel Degerman.

När Simonis hustru nu frågade Anders
efter sina 6 tunnor svarade han att hon
fick märka bara 3 tunnor, resten skulle
Degerman ha. Trots Anders protester
märkte hustru Simonis dock till sig 6
tunnor och sa: ”Jag märker väl hur jag
vill!”

När Degerman senare anlänt och An-
ders berättat vad som hänt, strök den
förre ut Simonis märke på 3 tunnor och
satte dit sitt eget. Anders Jonsson försva-
rade detta senare i rätten med att han
visserligen tagit emot 6 plåtar, men alls
inte lovat bort 6 tunnor till hustru
Simonis.

Morgonen därefter var Degermans 3
ommärkta tunnor välta, tappen utslagen
ur sprundet och tjäman utrunnen. Deger-
man anklagade Simonis för att ” af harm
och ondsko” under natten ha varit på
tjärplatsen och vält om tunnorna.Simonis
nekade.

Vid tingsförhandling härom hördes en
stor mängd vittnen. Minst fyra fartyg
från Piteå hade legat på redden. Besätt-
ningarna, arbetskarlar från trakten och
bybor i Yttervik hade mer eller mindre
klara minnesbilder av vad som skett.
Tjärtunnor hade bokförts, rullats ner till
stranden, rotts ut till fartygen i flottar
och hissats ombord. Man hade haft fullt
upp med arbetet och inte sett så mycket.
Men klart var att Simonis under hela
dagen varit ombord medan hans hustru
skött tjäraffärerna i land. Först i skym-
ningen hade han med sitt skeppsfolk rott
till stranden och arbetat med sina tun-
nor, som delvis legat blandade med
Degermans. Någon hade sett honom flytta
på ett par av dennes tunnor, men om
tappen då suttit i, det hade ingen sett.

vatten och pärma avtappats. Men detta
hade han inte nämnt för tjärvräkaren.

4. Lars Andersson i Kusmark kom med
en tunna som var för liten. Detta hade
han berättat för tjärvräkaren, vilket med-
gavs. Men enligt K Majt:s plakat skulle
alla salutunnor med for små mått vara
förbrutna.

Alla felaktiga tunnor förklarades av
rätten förverkade och värdet fördelades
med en del till Piteå stad, en del till
hospitalet och den tredje delen till
beslagtagaren. Exakt så som det står i
1699 års plakat om tjärtunnors rymd.12

Man får vid läsningen av domboken
intrycket att dessa fyra tjärleverantörer
varit nybörjare. Kan det ha varit så, att
försäljning kommit igångförst vid denna
tid?

Leveransplatser
Många platser for tjärleverans finns an-
tecknade i domboken. Kåge var den van-
ligaste, men även andra gängse lastage-
platser är nämnda såsom Byske, Ren-
holmen, Frostkåge och Bureå. Tjära
kunde också levereras var som helst
efter kusten. I Morön låg en tjärdal ett
” bösskott” från stranden. En ensam tjär-
tunna rullades 1746 ner till vattnet för
att ros ut till handelsmannens skuta.
(Detta skedde på en söndag så skeppa-
ren fick böta for sabbatsbrott - varför
händelsen bevarats till eftervärlden.)
Boviksborna fick 1741 leverera tjära från
egen strand och på Sunnanå klagade
boställsinnehavaren, löjtnant Schildt,
1825 över att tjärtunnor lades upp på
hans mark for flottning nerför älven till
Bockholmens lastageplats.

På en större tjärvräkningsplats vid
kusten hände följande:

I augusti 1762 hade flera handelsmän
från Piteå med sina fartyg samlats vid
den vanliga tjärvräkningsplatsen i Ytter-
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5000 tjärtunnor upplagda i Byske 1905 i väntan på skeppning. Även på 1700-talet skeppades tjära
från Byske. Foto: Skellefteå Museum.

Rätten ansåg Simonis skyldig till att
tjära runnit ur 3 tunnor och dömde ho-
nom därefter.13

mål och vikt” , § 13, skulle tunnor juste-
ras med vatten. Från godkända mät-
kärl fylldes vatten i tunnan. Det var
särskilda av K B utsedda tunnkrönare
som nu hade denna uppgift. När tun-
nan var kontrollerad skulle ett kron-
märke brännas in och krönarens bo-
märke tecknas. Detta måste alltså ske
innan tunnan fylldes med tjära. Att ha
tjära i okrönta tunnor var straffbart.

o
Ar 1773 beslutade K B att tunnkrönar-

na på tinget med ed skulle lova att sköta
sin syssla med oväld. Nästa år svor
därför 11 tunnkrönare samtidigt på
skelleftetinget sin tunnkrönareed ” med
hand å bok” . Krönaren hade vissa byar
som sitt område, och när han ibland
abetade utanför detta fick han böta.
Under åren framöver svor nya tunn-
krönare då och då sin ed vid tinget.

Tunnkrönare
Tjäran förpackades i tunnor som skulle
hålla volymen 48 kannor eller 125.6 li-
ter. I 1699 års stadga om tjärtunnors
mått påpekas, for att ” ingen flärd eller
bedrägeri må förelöpa och förspöijas”
skulle städerna tillsätta edsvurna per-
soner för kontroll av tunnvolymen.

Tunnorna tillverkades vanligen av
tjärbännarna själva hemma på gården
under vintern. De skulle ha vissa di-
mensioner, men viktigast var ju voly-
men. Denna kontrollerades 1708 i Kåge
av Piteås stadsvräkare. Hur kontrollen
skedde anges ej.

Enligt 1739 års förordning om ” Mått,
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Så här kunde det gå till om tunn-
krönaren inte skötte sitt arbete:

kostsam transport var det ju bekym-
mersamt om tjäran underkändes.

Vårtinget 1741 anmälde handelsman
Hans Warg i Piteå bonden Lars Anders-
son i Boviken för att han i juli 1739 sålt
en tunna tjära som varit oförsvarlig och
oduglig. En av de 15 tunnor Lars lämnat
hade av tjärvräkaren i Stockholm blivit
vrakad för att tjäran varit uppblandad
med vatten. Warg ville ha ersättning för
tunnan och frakten samt krävde dess-
utom böter.

Lars förnekade att det varit oduglig
tjära. Han hade brännt den starx innan
Warg kom med sitt fartyg till Boviken
och hade inte hunnit "avtaga vattnet”.
F ö kunde Warg inte bevisa att den var
just en tunna från Lars Andersson som
blivit underkänd. Uppskov till nästa ting
för inkallande av fler vittnen. Men målet
återkom inte.15

På gården hos tunnkrönaren Nils An-
dersson i Skråmträsk fann länsman vin-
tern 1787 12 okrönta tunnor fyllda med
tjära. När han senare återkom med ett
vittne var bara 8 tunnor kvar, 3 av dessa
var krönta, 4 var okrönta och en ”ej till-
fyllest krönt, som om krönjärnet sval-
nat” . Alla tunnorna togs i beslag.

Vid tinget dit tunnkrönaren och tun-
nornas ägare kallats, försäkrade ägaren
att tunnorna höll måttet, men att han
inte tidigare fått dem krönta, därför att
krönaren i Gammelbyn, Burträsk sock-
en, nyligen avlidit. Nils Andersson i
Skråmträsk hade mätt dem utanpå, an-
sett dem riktiga och brännt in kron-
märket.

Länsman hade försökt mäta tunnorna
med vatten, men tjäran hade stelnat i
kölden och kunde inte fullständigt
urtappas nu under vårtinget. Målet upp-
sköts.

Vid hösttinget anmäldes att tunnorna
blivit mätta av edsvuren krönare och hade
alla befunnits hålla måttet. Trots detta
dömdes den felande tunnkrönaren Nils
Andersson till böter. Men då han intyga-
des vara ganska fattig beslöts att straffet
i stället skulle bli 4 dagar i häkte vid
vatten och bröd. Ägaren miste alla sina 8
tjärtunnor.14

Tillverkaren skulle alltså själv sna-
rast efter bränningen avtappa tjär-
vatten. Och så har det väl alltid varit,
transport av värdelöst vatten måste ju
undvikas.

Fram på 1800-talet vräktes tjäran re-
gelmässigt innan den skeppades. Ed-
svurna lokala tjäruvräkare avskilde då
vatten och pärma samt bedömde tjä-
rans kvalité.

TjärkontraktTjärvräkare
Den person som enligt 1699 års tjär-
stadga skulle kontrollera tunnornas
rymd hade också till uppgift att grans-
ka tjärans kvalité. Inget vatten eller
någon orenlighet fick finnas, så att tjä-
ran ” utomlands derigenom råkar i wan-
wördnad, blifwer wräkt och förkastad” .

Pitehandlarna hade alltså egna tjär-
vräkare med sig när de i böijan av 1700-
talet tog emot tjära i Skellefteå. Men
ibland kontrollerades tjäran inte förrän
den kom till Stockholm. Och efter en så

Tjärtillverkning var ingen kapitalkrä-
vande verksamhet som t ex sågning vid
de finbladiga sågverken. Men ofta be-
hövde tjärbrännaren förskott från han-
delsmannen innan han kunde leverera
tjäran. Därför måste kontrakt skrivas
och borgen ställas.

Ett exempel från 1824:

Sågverksägaren Jonas Brännström, Kus-
mark, hade skrivit tjärkontrakt med
nybyggaren Nils Andersson, Jörn, men
inte fått utlovad leverans.
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” Miniatyrtjärdal” 1990, byggd helt enligt traditionell modell, Djupfors, Jörn. Foto: Thure Lund -
ström.

Ett annat sätt att ställa säkerhet för
förskott på tjärleverans var att sälja
den uppbrutna tjärveden eller hela tjär-
dalen till handelsmannen, vilket föl-
jande kontrakt exemplifierar:

Till Herr Löjtnanten J L von Walter eller
dennes rättsinnehavare upplåter och för-
säljer jag undertecknad all den ” tjärutorT
och ämne till tjära, som jag denna som-
mar och höst upptagit i trakterna av
Abborrtjärnheden samt förbinder mig att
detta virke till tjära förädla nästkom-
mande sommar, år 1833, som bör utgöra
femtio tunnor packad och väl conditio-
nerad tjära, kostnadsfritt avlämnad på
den så kallade Körran å Prästbordets
ägor, under loppet av vintern och sist den
1 april 1834, mot nu kontant erhållne
250 Rdr rgs, som således kvitteras.

För att trygga Herr Löjtnantens ägan-
derätt till nämnda tjärdalen sedan den
blivit färdig tillåtes Herr Löjtnanten, att

I rätten företeddes avräkningsbok, kon-
trakt och borgensförbindelse. Kärande
krävde ersättning för att leveransen ute-
blivit jämte betalning av Nils Anders-
sons skuld.

Enligt avräkningsboken hade Nils
1816-21 hos Brännström gjort inköp som
omfattade allt som en nybyggare inte själv
kunde producera: hammare, spik, liar,
österbottensråg, kom, ärtor, lin, kattun,
indigo, knappar, sirap, tobak och bränn-
vin, samt som största post en silkes-
klänning för 34 riksdaler rgs, vilken dock
återlämnades året därpå (34 rdr = ca 50
dagsverken). Varorna hade delvis betalts
med tjära och dagsverken, men Nils An-
derssons skuld var fortfarande förhållan-
devis stor.

Borgensförbindelse för Nils hade teck-
nats av grannarna i nybyggena Högheden
och Strycksele.

Svaranden ålades att omedelbart be-
tala sin skuld.1 '
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Figur 4. ” Fraktsedel” for tjära som Jon Brännström medförde till Stockholm 1807.

” Med Bonden Jonas Brännström ifrån Kusmark och nedanstående socken för-
sänder jag undertecknad Sextjo Sex tunnor Tjära at försäljas i Stockholm eller
Göteborg för min Räkning och vid lycklig återkomst mig godtgöras. Schellefteå den
20 Junij 1807.
attestera
Ferd Sundström
Jon Jonsson
Nyholm

Sven Andersson
Åselet

Transport
Tjära brändes normalt vid midsommar-
tid och skulle om möjligt levereras
samma sommar. Transporten från tjär-
dalen till den plats där handelsmannen
tog emot tjäran borde alltså ske på bar-
mark, vilket med det mycket dåliga väg-
nätet var möjligt endast helt nära kus-
ten.Tillverkare längre in i landet måste
köra sina tjärtunnor på snöforet. Denna
tjära kallades vintertjära och var sämre
betald än sommartjäran.

när honom så önskas låta sig märka tjä-
ran då den blivit tunnad.

Försäkras, Risön den 2 december 1832

Jon i Svanheden Bomärke20

Efterfrågan och pris på tjäran varie-
rade mellan åren. Att bölja bryta stub-
bar sommaren 1832 för leverans av tjära
1834 utan någon prisgaranti var en risk
som tillverkaren måste ta, handels-
mannen tog den inte.
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Varuträskboma krävde 1789 att byamän-
nen i Degerbyn skulle hjälpa till med att
förbättra deras kyrkväg som gick över
Degerbyns mark. Inför häradsrätten över-
enskoms då bl a att tjära inte skulle få
forslas på vägen sommartid. Barmarks-
transport slet för hårt på den säkert
mycket dåliga vägen.16

och i Bure skedde av någon anledning
lastbyte med skepparen Dynesius, då
Brännström mottog 80 tolfter bräder och
lämnade 50 tunnor tjära. Enligt skeppa-
rens med bomärke undertecknade besked
bestod lasten på TVÅ BRÖDER därefter
av:
270 tunnor tjära (=33 912 liter)

9 tolfter 2 tum grovsågade furubräder
80 tolfter 1 tum d:o
30 lispund smör (=225 kg )

350 harskinn
1 rävskinn
18 timmer gråverk ( =720 st ekorrskinn )

Flottning av tjärtunnor fbrekom på
andra håll, men inom Skellefteå socken
endast undantagsvis över någon sjö.
Från kyrkan ned till Skellefteälvens
mynning flottades dock i större skala
tjärtunnor hoplagda i flottar.

Det vanliga var att handelsmännen i
Piteå, senare också Umeå, köpte upp
tjäran och transporterade den till Stock-
holm. Men även böndernas egna skutor
svarade tidvis för en stor del av transpor-
ten. Enligt sjötullen i Stockholm ankom
1780 5 fartyg från Skellefteå socken,

1797 19 stycken och 1812 32 stycken.

Sistnämnda år var seglationen direkt
från Skellefteå större än från Piteå (21
fartyg) och Umeå (31 stycken).17

Ett domboksexempel på en handels-
resa med tjärlast 1807:

32-årige bonden-skepparen Jon Bränn-
ström från Kusmark företog med galea-

TVÅ BRÖDER handelsresor till bl a
Stockholm. Han var inte handelsman, fick
inte köpa och sälja varor. Det fick bara
städernas handelsborgare göra denna tid.
Om bönder köpte eller sålde varor kalla-
des det landsköp, och det var förbjudet.

Jon Brännström fick alltså inte handla,
men han fick segla inrikes med varor om
lasten var ” egen avel” , dvs produkter från
den egna gården. Vid riksdagen 1789,
där böndernas ställning väsentligt för-
bättrades, hade medgivits att även ” gran-
nars avel” fick medföras.

Vintern och våren 1807 mottog Bränn-
ström i Kusmark en stor mängd varor för
försäljning där bäst pris kunde ernås,
antingen i Stockholm eller i Göteborg.
Varorna lastades på TVÅ BRÖDER i Kåge

Lasten var nog ganska typisk för Skel-
lefteås utförsel vid denna tid. Huvudde-
len var tjära, som kom från en mängd
olika tillverkare, många i inlandet. Så
hade t ex nybyggaren Nils Andersson i
Jörn lämnat 25 tunnor, Sven Andersson i
Åselet 66 tunnor, Anders Johansson i
Kåtaselet 30. Från lappmarken kom 18
tunnor från Johan Andersson i Glommers-
träsk och 14 från Johan Larsson i Lapp-
träsk. Men de flesta tunnorna kom från
tjärdalar närmare kusten.

Samtidigt med leveransen hade be-
ställts varor att köpas hem till Skellef-
teå, oftast spannmål och salt, men även
hampa och ” kramvaror” . Några leveran-
törer hade Brännström givit förskott.

Förutom skepparen hade TVÅ BRÖ-
DER 2 mans besättning. Den 2 juli kas-
tade man loss och den 21 kom man till
Danvikens tull vid Stockholm, där lasten
kontrollerades och tull betalades.Tjärlas-
ten lossades vid tjärhovet på Beckhol-
men där tjäran vräktes. Skepparen satte
genast igång med att sälja lasten.

Handlarna i Umeå och Piteå hade nog
länge sett Brännström som en allvarlig
konkurrent, som det gällde att stoppa.
Nu ansågs tillfället lämpligt. Två han-
delsmän från vardera staden anmälde
Brännström hos överståthållareämbetet
i Stockholm för landsköp och begärde be-
slag på lasten. Vid förhör visade Bränn-
ström att större delen redan var såld,
endast några tunnor tjära återstod. På

sen
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fraktsedlarna for dessa var det andra
märken än de som fanns på tunnorna och
detta ansågs visa att de var uppköpta av
Brännström, alltså landsköp. Polisen fann
28 sådana tunnor vilka belädes med
” sequester” . Brännström överklagade
inte.

men socknens skog, sedd som en helhet,
blev säkert inte utödd av de 30 000 träd
som 1733 års tjärbränning behövde om
all tjärved togs av barkade tallar (12-15
tallar per tunna).22

Ärendet kom så småningom till tinget i
Skellefteå. Vittnesförhör med många som
fraktat varor med TVÅ BRÖDER visade
att ingen sålt tjära till Brännström, inget
pris var avtalat utan vad som kunde er-
hållas i Stockholm eller Göteborg skulle
gälla.

I sitt utslag måste häradsrätten till
slut konstatera att Brännström till Stock-
holm fraktat mer tjära än summan av
fraktsedlarna och sin egen tillverkning.
Men då bevisskyldigheten inte ålåg
Brännström som svarande i målet och då
käranden ej gittat visa att Brännström
upphandlat den tjära som överståthål-
lareämbetet belagt med ”sequster” skulle
detta beslag omedelbart hävas.

Brännström hade alltså vunnit målet.
Man kan gissa att han fortsättningsvis
blev mer exakt med sina fraktsedlar.18

Betydelse för bygden
När prosten Per Högström 1765 talade
infor Vetenskapsakademien om Skellef-
teå socken framhöll han skogens stora
betydelse för allmogen genom tjärbrän-
neri och brädsågning. Och då ställde
han tjäran före bräderna.23

Jordbruk och boskap gav ju sällan
tillräcklig bärgning i socknen. Binäring-
ar blev en nödvändighet och tjärtillverk-
ning var länge den viktigaste. Den kunde
mycket väl passas in i jordbrukets års-
rytm, råvara fanns spridd över bygden
och verksamheten var arbetsintensiv.

o
Ar 1733 är veterligen det första år då

mängden tillverkad tjära i Skellefteå
redovisas. Av tingsprotokollen framgår
att de flesta gårdar då brände tjära. Om
man antar att 3/4 gjorde så innebar
detta statistiskt en årstillverkning av 7
tunnor på var och en av dessa gårdar.
Detta betyder i storleksordning 100
dagsverken, eller ca 13 procent av hus-
hållets potentiella tillgång på manlig
arbetskraft. Senare steg relationstalet.
För närbelägna Degerfors socken under
senare delen av 1800-talet beräknas att
var tredje arbetsdag ägnades åt att pro-
ducera tjära.24

Av de skogsbaserade binäringarna
bibehöll sigtjärhanteringen längst. Pott-
askebränning, kransågning av bräder,
bilning av bjälkar och sparrar osv hade
alla stor betydelse, men inte under så
lång tid. Tjärbränning förekom från
1600-talet långt in i innevarande sekel.
Man kan möjligen förundras över det
faktum att tekniken under dessa 250 år
synes helt oförändrad.

Skogens utödande
Myndigheterna skrev under 1700-talet
gärna om befarad skogsbrist även i Väs-
terbotten och framhöll ofta att skog bor-
de sparas. Landshövding Funck lycka-
des dock inte år 1760 förmå väster-
bottningarna att bygga stenhus för att
spara på trävirke!21

Men också bönderna själva var ibland
rädda för att byskogen inte skulle räcka
till för deras behov. De ville således nå-
gon gång helt förbjuda tjärtillverkning
för avsalu (Innervik redan 1733) och
reglerande även annan träförsäljning
från sin gemensamma skog. Till och med
lövtäkt eller barktagande för deras eget
husbehov måste de vid flera tillfällen
inskränka. Den samfällda byskogen led
uppenbarligen ibland av ”skogsbrist”
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Noter
Skellefteå häradsrätts dombok kallas här nedan ” Domboken” , VT och HT betyder
vårting respektive höstting, siffran efter årtalet är paragraf eller, då sådan sak-

nas, sidnummer.
13 Domboken VT 1763:486 m fl
14 Domboken VT 1787:196 m fl
*Domboken VT 1741:532
lfi Domboken VT 1789:144 m fl
17 Nyström 1982, sid 213
1M Domboken HT 1807:52 m fl
19 Domboken VT 1824:438
20 Domboken VT 1834:401
21 Landsh.ber. 1760
22 Tirén 1937, sid 235
23 Högström 1765, sid 13
24 Bunte m fl 1982, sid 114

1 Tirén 1937, sid 228
2 Landsh.ber. 1734, bil I
3 Nordlander 1938, sid 21
4 Tirén 1937, sid 233
5 Borgegård 1973, sid 80
6 Landsh.ber. 1734 och 1755
7 Domboken VT 1763:495

Domboken HT 1778:302
9 Toivanen 1985

10 Domboken VT 1770:255
11 Nyström 1982, sid 82
12 Domboken VT 1709:11-14

8
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