
Skellefteskogen
omkring 1761
Av Per André
Torget 4. 931 31 Skellefteå.

Född 1920 i Göteborg, Örtugstagare 1996,

f.d. revirförvaltare i Domänverket.
Per André

o Härpå svarades att i byarna förruttnar ing-
en tallskog utan användes den till brädsåg-
ning och till hustimmer samt till tjärbrän-
ning, men i sistnämnda fall endast gårtal-
lar och stubbar samt rötter efter uthuggna
timmerträd. Men uppe i socknen 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 bräder och tjära köpes av
städernas handelsmän.

Bräder sågas i socknen vid grovbladiga
sågar till ett för varje såg bestämt antal tolf-
ter. Svedjor brukas inte mycket. Däremot
har barktagande från ung furuskog hittills
skett mer än tillbörligt, men genom lands-
hövdingens förbud något minskat. En del
av allmogen har svag åker och äng så att
om de inte få nyttja byaskogen för tillverk-
ning av bräder och tjära och därigenom få
någon förtjänst skulle de inte kunna bestå
och uthärda, särskilt i krigstider då en sol-
dat kostar flera hundra karoliner att leja.

Så beskrevs skellefteskogen i ett (här för-
kortat) tingsprotokoll den 20 april 1761."

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

r 1761 frågade landshöv-
dingeämbetet allmogen i
Skellefteå om skogarnas

tillstånd och beskaffenhet i sock -
nen. Ä r det så att furuskogarna
förruttna eller mycket användas
till svedjor och sågas till bräder
eller bli omåttligt medtagna av
tjärbränning?

A
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Snitt ur "S G Hermelins karta" över Västerbotten och lappmarken, tryckt 1797.
Skellefteå socken är här särskilt markerad.

Socknen
Skellefteå gamla socken sträckte sig från
Bottenvikens strand 8-10 mil upp till lapp-
marksgränsen. Arealen var ca 60 kvadrat-
mil 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.
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Här blakcis hustimmer med täljyxa. Renbergsvattnet, Burträsk socken inom Skellefteå
kommun. ( Foto Skellefteå Museum ).

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 redogör jag för hur skogen använ-
des omkring 1761, sedan söker jag beskri-
va hur den såg ut.

skellefteskogen var utan tvekan brännved.
Källorna nämner därom inte mycket, vil-
ket 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 skogs-
trakt 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 ved-
brand; Altså friades svaranden från ansvar
härutinnan” . Så dömde häradsrätten/’

Husbehovsvirke
Det vanligaste sortimentet som höggs i
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Det gick också åt skog till hustimmer,
gärdesgårdar, kave1broar m m. Redskap
och husgeråd gjordes till största delen av

Skogsbete
År 1761 fanns i Skellefteå socken ungefär
520 hästar, 4.300 kor och 5.900 får 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 för-
sörjning än den ofta frostskadade åkern.

Byarna hade alla en eller flera fäbodar
och även en del av enstakagårdama. Krea-
tursflockama vaktades av vallhjon, ” geta-
re” . 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
beröras av skogsbetet.

Skogen påverkades säkert inom betes-
området. Särskilt getter konsumerar ju
gärna vedartade växter. Lövvegetation och
barrträdsplantor hölls tillbaka, skogens
föryngring försvårades.

trä.
Några av de större kustnära byarna hade

tydligen redan på 1700-talet brist på lämp-
ligt husbehovsvirke. 1 Storkåge klagades
1737 över att ” onödigt husbyggande” i
byn ödslat med skogen”. Dessutom för-
bjöds 1749 ” furu- och löftäkt samt skaf-
ning” på byns skog.4 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 furu-
träd utödda, påstods det.5’

Storkåge var en stor kustby om ca 25
gårdar med byaskogen 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.

Skogsbetet gav ett mycket viktigt bidrag till folks försörjning.
( Foto 1918, G Renström/Nordiska Museet ).
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Getter var också besvärliga för jordbru-
ket, de var svåra att stänga ute från kornte-
gen. I många byar kom man därför överens
om att förbjuda getter i byn (t ex Sörböle
1790).7)

Tvister om bete förekom ibland inför
rätta. Mest gällde det kanske tidpunkten
för den gemensamma flyttningen till fäbo-
darna.8’ Vid tvister mellan byarna om
betesområden kunde rätten föreskriva att
mulbetet skulle nyttjas "klöv om klöv” ,
dvs gemensamt.'” 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 bräder och tjära i värde.10’

Skogens största betydelse för Skellefteå
1761 var kanske som producent av krea-

tursbete. Om man dessutom räknar slåtter-
myrar och raningar till skogen så kom ock-
så vinterfodret till boskapen från skogs-
marken.

förekom 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 svedje-
fall. om man skulle nyodla det till åker
eller äng eller om ” Skogen behöfwes att
rensas ifrån Mås och annat slijkt befrijas
til förbättring aff Muhlbeten.
passus om mulbetens förbättrande tog man
fasta på i Skellefteå.

På skattehemmans skog skulle den till-
tänkta svedjan 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 tillståndet skulle dessutom
inhämtas från Konungens Befallningsha-
vande (KB) i Umeå.

Ett fåtal svedjefall synades och anmäl-
des till häradsrätten omkring och efter
sekelskiftet 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 får den
” släckta” svedjan att blossa upp och elden
sprider sig till skogen. Just då råkar lands-
hövding Grundel passera på landsvägen.
Han organiserar släckningsarbetet. Vid näs-
ta ting åtalas bönderna i Bäck för olaga
svedjande. De döms till böter och mister
skörden på svedjan, om den blivit besådd.

Därefter blir svedjesynema fler. De fles-
ta 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 allmän-
het påpekas att skogen ” från måss och
annat till mulbetes förbättrande rensas

” 11 ) Denna

Svedjebruk
Svedjebruk innebar att skogen fälldes
inom ett lämpligt område varefter träden
fick torka före bränningen. På svedjan såd-
des råg, någon gång kom 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,

SKATTEHEMMAN: Självägd bond-
gård vars ägare betalade skatt för sitt
hemman till Kronan.

KRONOHEMMAN: Kronan tillhörig
gård vars åbo betalade avgift för hem-
manet och var underkastad viss kon-
troll av Kronan.
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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. Fort-
farande får 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,
beskriver svedjelandet samt anger längd
och bredd. Som tidigare påstås alltid plat-
sen vara bevuxen med ” små oduglig gran"
el dyl. Det gäller tydligen att beskriva
området så värdelöst som möjligt.

Exempel på årliga svedjesyner:
Å r Antal byar Svedjor Areal, ha

1737
1749
1767
1772
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, får
svedjeland utsynade. Synerna godtas av
häradsrätten och skickas till KB för god-
kännande.

Alla syner talar om mulbetets förbätt-
rande, vilket dock inte hindrade att råg
såddes på svedjan. Detta kommer ibland
fram i förbigående. I ett mål 1765 om
okvädningsord har hela byalaget, 12-13
personer, skurit råg på en svedja när okvä-
dandet försiggick.,5) Även andra antyd-
ningar om råg på svedjor förekommer.

Svedjebruk var alltså vanligt omkring de
stora kustbyarna. Men när skellefteprosten
Pehr Högström 1765 talade inför Veten-
skapsakademin 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.

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 Swedje-
fall tienlig Skog, emedan den är gles och
jordmånen dertil obeqväm” .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 få 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” .I8>

Efter 1793 upphörde nästan alla mål om
svedjande i tingsprotokollen. Säkert min-
skade svedjelandet. Mycket få skogseldar
är exempelvis under 1800-talet rapportera-
de till tinget orsakade av svedjebränning.
Men ända fram till början av 1900-talet lär
svedjor ha förekommit inom Skellefteå
socken.

4 13 109
27 ca 1006

1 16 159
4 42 176

Renmossa
Renmossan (nu kallad renlav m m) använ-
des 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 moss-
täkt.19’

År 1770 hade nybyggaren i Ullbergs-
träsk - då helt ensamliggande uppe mot
lappmarksgränsen - inte hittat renmossa
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Boviken: endast odugliga tallar eller ristal-
lar fick nyttjas till furutäkt /4'

Men första gången barktagande från tall
nämns i domboken (1652) var inte befarad
skogsbrist orsaken. Anders Östensson i
"Rembelswattnet" fällde en tall för att ska-
la av barken. Tallen föll så olyckligt att
den träffade en torrtall varav ett stycke föll
ned på hans moder "hwaraf hon blef strax
död".25’

Skogsordningen från 1734 förbjöd "saf-
wande på tallar" (§ 31), men "förklaringen”

1739 medgav barktagande om det var ound-
gängligt eller om det förr varit tillåtet (§ 17).

I Västerbotten förbjöd landshövdingen
den 20 dec 1759 att tallar barkades för kre-
aturen och därefter lämnades att ruttna.
Men fortfarande 1788 ( Bure) förekom
furutäkt varefter träden lämnades kvar.
Detta straffades med hänvisning till nämn-
da förbud.2'”

Ibland framhölls att ” furumiöl” måste få
användas till livets uppehälle - härom råd-
de inga delade meningar inför rätta. Och
detta gällde inte bara vid missväxt, även år
med normal skörd blandades ofta bark i
brödet.2*’

När bark togs från asp och björk till kre-
atursfoder 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
(Bodan 1798).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.

närmare än en mil hemifrån. Där hade
samemas renar gjort skada på den "tagna
och hopförda” renmossan, åtta hästlass,

hävdade ägaren, två medgav samema.20’
Bönderna i Kvavisträsk och Svanselet

var 1774 oense om ett renmossaland.2"
Man tycker att det borde finnas tillräckligt
med sådana i det glesbcbyggda 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 samemas renar
som tog mossan här utan folk från tre sto-
ra grannbyar nära sockenkyrkan.22’ Räckte
inte renmossan på den vidsträckta Medle-
heden 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 få 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 ” fummiöl” vid bröd-
bak. Sedan tallama barkats fick de ofta lig-
ga kvar i skogen och ruttna.

Furutäkt synes ha varit en vanlig hante-
ring i Skellefteå under 1700-talet. Den
påstås redan tidigt ha tärt hårt på tallsko-
gen 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.231 År 1753 i

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
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Stör med band, rester av en gammal lövhässja?
(Kulbäcksliden, Västerbotten, foto 1934, Skogshögskolans bildarkiv, Umeå).
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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 del-
ägare i byaskogen. kunde helt förbjudas ta
löv (Lillkågeträsk 1769. Falmark 1756).29'
Rättvis fördelning mellan gårdarna i byn
kunde nås genom begränsat antal dagsver-
ken för lövtäkt efter gårdens skattekraft
(Stämningsgården 1771, två dagsverken
om året på varje tunnland skatt).30’ Eller
också förbjöds helt enkelt all lövtäkt
(Innervik 1765, god tillgång på ängar var
här motivet ).3"

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
eller 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 skogs-
eld vid Östanbäcks fäbodar 1736, när han
sysslar med att ” stryka löv i skogen” .32’

Enligt § 31 i 1734 års skogsförordning
var det förbjudet att fälla träd för lövtäkt
om inte stammen togs tillvara som ved
eller dyl. Men endast i enstaka fall hänvi-
sar häradsrätten till denna paragraf (Sun-
nanå 1769)"’, som alldeles uppenbart var
skriven för andra delar av landet. Den för-
bjöd t ex ” Löfsalars uppsättiande, samt
löfwande i Kyrckior” .

att inhysemän och soldater förbjöds att ta
näver på byaskogen (Falmark 1756)."'

Ren stöld av näver förekom ( Burvik
1745, 4 "båhlar” )36’, straffades som åverkan.

Vid utsyning av nybyggen kommentera-
des inte bara tillgången pa hustimmer och
slåttermyrar utan också möjligheten att
finna näver (Åselet 1762, ” ringa näver-
täkt” ).373

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.38'

rp••*Tjara
Tjärbränning var den viktigaste binäringen
till jordbruket i socknen. Redan på 1600-
talet var tjära en skattepersedel, men till-
verkningen 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 upp-
byggd.

Sedan veden täckts med granris och torv
tändes den efter ” dalens” kant varefter tjä-
ra genom hettan torrdestillerades fram från
den underliggande veden. Tjäran sipprade
mot dalens botten, rann ut genom en ränna
och uppsamlades i tunnor.

Tjärveden togs tidigast från byns sam-
fällda skog, den låg ju närmast. Hemma,

nära intill gården, hade bonden sin tjärdal
dit veden kördes. Någon enstaka gång var
dalen sä 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.

Nävertäkt
När björken savade togs näver från ståen-
de 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 delägare
lämna sitt samtycke, vilket inte alltid blev
fallet ( Ragvaldsträsk 1782).34' Vanligt var
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Tjärdal vid Jörn inom Skellefteås gamla socken. Foto 1907, Tekniska Museets samlingar.

Yxhuggen stock kvarligger, stubben uppbruten till tjärved. två rotben har blivit kvar.
Domänresenat Bränntiden, Skellefteå kommun, 1984. ( Foto Skogsmuseet, Lycksele ).
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brändes ca 2.000 tunnor kalk under denna
tid41’ och det förbrukades så mycket ved att
byarnas skogar inte räckte till. Kalkugns-
ved flottades därför till området på Skel-
lefteälven. Den första mer omfattande
flottningen där var nog inte sågtimmer (till
Lejonströms såg som startade 1782) utan
kalkugnsved långt tidigare.'’71

Tegel brändes av tradition under 1700-
talets mitt endast i byn Ostvik421 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.

I landshövdingeberättelsen 1755-56
meddelas att, på anmodan av Krigskollegi-
et, ett par salpeterlador hade uppförts i
länet, men någon salpeter var ännu inte
tillverkad. (Salpeter användes vid kruttill-
verkning). Pottaska hade också varit på tal,
men ” folkbrist” hade förhindrat bränning.
Dessa två binäringar kom inte igång i stör-
re omfattning förrän på 1800-talet.

Vanligen överenskoms då att gårdarna
fick ta lika stor kvantitet. Från omkring
1740 började tilldelningen i stället ske
efter gårdens skattekraft, ett visst antal
kubikfamnar tjärved på varje tunnland
skatt.

Snart började man, med eller utan till-
stånd av KB i Umeå, hugga tjärved på
Kronans skog. Tjärbrännandet ökade ända
fram till 1800-talets mitt, minskade däref-
ter. Men fortfarande in på 1900-talet var
tjärtillverkningen betydande inom Skellef-
teå 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-
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.
Åtgångstalet räknat i barkade stammar per
tunna tjära är anmärkningsvärt varierande.
Tirén anger 12-15 träd,’” medan finska
uppgifter pekar på 50 medelstora stammar
per tunna.40' För 3.000 tunnor tjära kanske
det årligen behövdes 40-150.000 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.

(Mer detaljer om tjärbränning i Skellef-
teå socken kan läsas i Skogshistorisk Tid-
skrift nr 2, sid 45).

Bjälkar, sparrar och
skeppsbyggnadsvirke
Bjälkar var grova, fyrkanthuggna och ofta
långa (9 m vanlig längd). Sparrar var sam-
ma sak, men klenare. År 1761 och därom-
kring synes tillverkningen i Skellefteå ha
varit ringa, åtminstone var utförseln från
Piteå stad obetydlig.

Senare, under 1800-talet, skulle sparr-
huggningen inom socknen öka och den
blev mycket omfattande. År 1882 infördes
t o m en ” dimensionslag” som skulle hin-
dra att ung och växtlig skog avverkades till
sparrar.

Skeppbyggnadsvirke höggs efter kusten
till de skepp som bl a piteåborgare byggde
där. Under 1700-talet var verksamheten
liten, men den skulle senare öka väsentligt.

Kalk, tegel m m
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
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Sågblad till en grovbladig såg, i detta fall en "slingsåg” där bladet arbetade
horisontellt, inte vertikalt som i en vanlig ramsåg.
( Storsandsjö, Västerbotten, foto 1936, Skogshögskolans bildarkiv, Umeå).
Grovbladiga sågkvamar
Den första kända vattensågen i Skellefteå
socken anlades 1573 på order av Johan III,
men försvann redan efter ett par år.43' Möj-

ligen fanns någon bondeägd såg redan vid
denna tid, men först i början av 1700-talet
blev sågarna flera. Det var grovbladiga
vattensågar med ett enda centimetertjockt,
smitt blad i sågramen.
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Finbladiga 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 bräder med betyd-
ligt bättre kvalitet.

De finbladiga sågarna var större och tek-
niskt 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 Brännfor-
sen i Åby älv. Kronoskogen, som skulle
förse sågen med timmer, ” synades” innan
tillstånd gavs och man beräknade hur
många sågtimmerträd. som årligen kunde
huggas utan att skogens framtida bestånd
äventyrades. Sågen byggdes 1761-62 med
två ramar.

I slutet av 1700-talet tillkom ytterligare
fyra fmbladade sågar i socknen, alla place-
rades nära mynningen av var sin älv. Såg-
timmer flottades och kunde därför huggas
långt in i landet över ett stort område.

Årlig medgiven huggn.
på kronoallm.
antal träd
2.000
2.493
1.658
2.000
1.509
9.660

Tillåten stockfångst från kronoallmän-
ning 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 all-
mänhet inte. Detta antal delades med växt-
tiden för att uppnå timmerdimension, ca
165 år, och resultatet blev att 1.658 träd
kunde avverkas vaije år.

Dessa sågar hade mycket låg kapacitet
och en stor del av stocken gick bort som
bakar och spån. Brädemas kvalitet blev
dålig, de blev ” ludne som biörnar” 44' och
priset sattes därefter.

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
hade antalet vuxit till 23 stycken. Därefter
minskade antalet så att 1804 endast 15
grovbladiga sågar var skattlagda, de fin-
bladiga sågarna började ta över.

De grovbladiga sågarnas årsproduktion
var 1771 knappt 200 tolfter bräder i
genomsnitt eller ca 70 mJ sågad vara per
såg. Sammanlagt alltså ca 1.600 m’ bräder
per år när det var som mest. Inte mycket i
den stora socknen.

Någon gång hamnade sågägama 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 kronoutskyldema.

Sågarna låg vid bäckar, som hade till-
räckligt med vatten för driften bara under
vårflod eller regnig höst. Större vattendrag
kunde den dåtida vattenbyggnadstekniken
inte bemästra. De flesta sågar fanns nära
byarna och kusten, i inlandet var de säll-
synta. Då flottning i allmänhet inte var möj-
lig i de små vattendragen måste sågtimmer
hämtas inom köravstånd och skogen påver-
kades säkert omkring sågplatserna.

Såg

Brännfors
Ytlerstfors
Holmfors
Lejonström
Bureå delvis från

Burträsk s:n
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Brännfors finbladiga såg började byggas just år 1761 vid Åby älv med två ramar och 6
blad i varje. Var först av alla de sågverk som dominerade Skellefteås industri ända fram
till gruvepoken, som började på 1920-talet.
( Foto efter ombyggnad 1882, Skellefteå Museum ).

Av de timmerträd som fanns redan vid sele och Degerfors, som började 1843, och
inventeringen skulle de sista alltså avver- som handlade om samma sak.
kas först om ca 165 år. Om de då inte för Men detta var långt efter 1761.
länge sedan var av ålder torkade eller röt-
fällda. En rent obegripligt restriktiv Renskötsel
avverkningspolitik.

Skellefteås sockenrå i väster var lapp-Som väl var började alla sågarna att
marksgränsen som blev exakt inmätt förstsnart överskrida sina avverkningstillstånd.
1751-52. Där ovanför låg skogssamemasExempel: Lejonströms såg vid Skellefteäl-
lappskatteland - ett av dem. Kåtesoen,ven hade medgivits att hugga 2.000 träd
kom att delvis ligga nedanför. Inom sittinom Skellefteå socken. På 1820-30-talen
lappskatteland bedrev samefamiljen envar den verkliga avverkningen där ca
småskalig men intensiv renskötsel och för-10.000 träd per år, fem gånger den tillåtna.
söijde sig dessutom på fiske och jakt.Och med denna ” skogsskövling” märktes
Under en årlig kretsgång flyttade mansäkert timmerhuggningen i skogen.
mellan ett antal fasta visten inom landet.**’åtminstone närmast flottlederna.

I ett KB-förordnande, som inte kunnat
I fallet Lejonström ingrep länsman och återfinnas i arkiven men som refereras i

åtalade sågägama som dock undkom straff flera domar, medgavs samer vid 1700-
genom formella fel vid den elvaåriga rätte- talets mitt att ” för svagt renbetes skull”
gången.47’ Strax därefter utlånades åklaga- valla sina renar vintertid även på allmän-

länsman Olof Bjuhr, till de mer ning nedanför lappmarksgränsen.491 Påren.
omskrivna Baggbölerättegångama i Lyck- enskild mark fick dock renar inte beta utan
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genom skinnförsäljning.
BJÖRN fanns i hela sock-

nen, ända nere vid kusten

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 ren-
hjordarna torde ha varit små.
Tvister med bofasta jordbru-
kare var inte många och före-
kom endast i inlandet. De öka-
de 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 sär-
skilt intensivt.

( Burvik 1723).5" 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 bjömkött 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.56' År 1713 sköt
samer vildren på Norsjösko-
gen52’ och 1750 hade norsjö-
bor skjutit renar i tron att de
var vilda - vilket renägarna
inte fann helt orimligt.1" I
mitten av 1700-talet torde

Betad rävtång ( även kallad rävsax, rävtana), Järns socken, Skellefteå kommun.
Foto omkr 1948, Per André.

vilda renar alltså ha funnits åtminstone i
övre delen av socknen. År 1662 hade bys-
kebor haft ” rengårdar” där en häst ska-
dats,54’ vilket tyder på att vildren då fanns
ända nere vid kusten.

BÄVER fanns åtminstone i inlandet. I
Norsjötrakten tvistades om ” intrång i Biur-
fanget” vid Malån 1742.55'

FÅGEL, Pehr Högström anger: tjäder.

Jakt
” Jagt och djur-fänge böljar räknas ibland
de svagare näringar” påstår skelleftepros-
ten Pehr Högström i sitt tal 1765 inför
Vetenskapsakademin.501 Det var alltså bätt-
re förr! Men särskilt för inlandsboma
betydde jakten fortfarande mycket, både
som mat för dagen och som inkomstkälla
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Fågel- eller harstock. ( Västerbottens Museums bildarkiv ).

•« #orre, jarpe, ” snöripa” . Svan nämns som
jaktbart vilt samt "änder" och ” vildgäss.

SKINN som under 1760-talet utskeppa-
des från Piteå stad och som delvis bör ha
kommit från Skellefteå socken: Björn,

bäver (även bävergäll ), ekorre, (” grå-
verk"), hare, hermelin, järv, lo (” varglo” ),
mård, ren (troligen mest tamren), räv och
korsräv, utter, varg.57)

Jakten efter småvilt skedde mest med
flakar, giller och snaror, under senare
delen av 1700-talet också med slagjäm.
Regler bestämde när redskapen fick sättas
ut, vanligen först efter Mikacli. Under
annan tid skulle de ” pålysas", risk fanns
att hemkreatur eljest kunde fastna eller
skadas. Och på tinget förekom några mål
då hundar fastnat i snaror eller får kommit
under en ” flaka” .

Men jakt med hund förekom tydligen
också, fågelhund nämns och ” skogshund” .

År 1759 klagade samer på tinget i Arvid-
sjaur över att en nybyggare på allmänning

i Skellefteå socken sysslat med ” gilldrande
med Spiut, Pilar och Skåttjem, hwarige-
nom Renar fångas och dödas” .51”

” 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 före-
kom samer inblandade. Någon gång ankla-
gades de också för annan jakt på bönder-
nas skog.

Då älg och rådjur helt saknades och vild-
renstammen 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.

» » »i
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tingshusdörren. Dessutom skulle skade-
stånd erläggas. Senare dömdes brandan-
stiftare enligt ByggningaBalken i 1734 års
lag, men straffet blev ungefär detsamma.

Brunnen areal verkar vara ganska oin-
tressant. 1 x 3/4 mil vid Petiknäs 1788 tor-
de vara den största redovisade. År 1736
var det värsta brandåret i domboken, där-
efter kom 1788.

När länsman genom budkavle kallade
till skogseldsläckning måste alla män
inställa sig, eljest böter.

Hur stor areal som årligen härjades av
brand kan inte utrönas ur skriftliga källor.
Efter Vindelälven, inte så långt från Skel-
lefteå, fann Zackrisson att tiden mellan två
skogseldar i stort genomsnitt var ca 80 år
( brandljudsundersökning).60 '

Skogseld
Att skogen brann var vanligt och satte i
allmänhet inga spår i hävderna. Men om
det blev skador på privat egendom, hus,
gärdesgårdar el dyl, togs händelsen ofta
upp på tinget. Och om någon uteblev när
länsman budat till släckning så blev han
stämd och bötfälld.

Skogsbrandorsaker som nämns vid tinget:
Bränning av ris eller torrt gräs pä 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 uppsättandet av gär-
desgårdar. År 1672 antändes kyrkobyhu-
sen 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.59' Getare
var förbjudna att medföra elddon. De
misstänktes ofta som eldorsak, men inga
ller fall har jag sett där de bevisligen orsa-
kat eld i skogen.

Åskantändning, som troligen var vanli-
gaste 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 spö-
slitning eller fängelse vid "vatten och
bröd". Getarpigan härovan, som tände
eldar mot verkliga eller inbillade odjur,
fick plikta med hudstrykning framför

Myndigheterna och skogen
Några särskilda skogliga myndigheter
fanns inte (Skellefteå revir med en överjä-
gare 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 myn-
digheter på skogen i Västerbotten. Visserli-
gen erkändes att i inlandet, uppe mot lapp-
marksgränsen, var det överflöd på skog,

men den kunde inte utnyttjas då den låg för
långt bort.

Omkring städer, kyrkor och tätare bebyg-
gelse var det "af stark åderlåtning, storm och
fiendens härjande mångenstädes nästan
skoglöst” . Ständiga kungörelser och påmin-
nelser från landshövdingarna uppmanade
därför allmogen att inte ödsla med skogen.
Ett exempel: Landshövdingen skrev 17 febr
1762 till kronobefallningsman Björn i Skel-
lefteå att han ” ... genast måtte widtaga kraf-
tiga mått till hämmande deraf att Furu Sko-
game här i länet dels förruttna, dels miss-
brukas till Swedjor, dels sågas till Bräder
och dels en stor myckenhet Furuträn årligen
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consumeras lill tjärubränneri med mera ...
och den 14 sept 1764 ” ...jag förmärkt at en
stor del af landets Inwånare hafwa ringa
ömhet för skogames bestånd

Den 20 febr 1765 sände landshövdinge-
ämbetet till kronofogdarna några på publik
bekostnad tryckta ” Korta beskrifningar om
vilda träns plantering” , vilka skulle utdelas
till ortens invånare.6" 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 skogsskifte.
Då skulle skogen skötas med större omtanke
om framtiden, ansågs det. Men först måste
avvittring skapa klara rågångar mellan bon-
deskog och kronoallmänning samt mellan
byarna.62’ Och denna goda tanke skulle inte
bli fullt genomförd förrän över 100 år senare.

Var skogsbristen en idé som landshöv-
dingarna hade med sig från södra Sverige,
där 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 skogsutnyttjan-
det hårt. Så nog upplevde de det som brist på
vissa sortiment inom byaskogen. Men sett
över hela socknen fanns det ju mycket gott
om skog i Skellefteå.

” 61) Exakt samma sträcka av kustlandsvägen
färdades i juli 1799 engelsmannen E D Clar-
ke och han beskrev den så här: ” The forests
were full of rocks, and large loose stones,
menacing an etemal sterility” . Så olika kan
man se på skogen.“ ’

Det är eljest inte många som tecknat ner
sina intryck av just skellefteskogen under
denna tid. Men ytterligare en finns det,
bergshauptman Bernhard Bemdtson, som
1781 reste mot Nasafjäll. Han skrev att land-
skapet i socknen "wisar ej något owanligt
om icke det at utsikten är mera behagelig än
å de flästa skogsorter i riket. Jemte wattu-
dragen ligga de wackraste hedar med utwald
furu skog bewäxte, hwarefter medelmåttigt
höga berg widtaga, hwilken mark i slutt-
ningame 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

. Det 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.

Häradssynema, med domare och nämnde-
män samt Kronans ombud skulle beskriva
skogen och beräkna möjligheterna för tim-
merhuggning åt planerade sågverk.

Synen 1760 för den första finbladiga
sågen i socknen, Brännfors, ger dock inte
mycken kunskap. Skogen inom ett område
” 1 1/2 mil i bredden och några milar i läng-
den” beskrevs som ”ej tätväxt utan gles samt
en del föråldrad, väderbråkad och spruck-
en” , dessutom konstaterades att ” skogarna
äro fulla med vindfällen” .6*’

” 61)
•••

” 63)
•••

Skogsbeskrivningar
” Skogarna äro härliga av tall, gran och
överflödig björk, varav ingen ort är ange-
nämare i Sverige att resa genom om som-
maren. Invånarnas mesta pengar göra de
av bräder å 16 styver samt för tolften och
tjära 6 dir kpmt tunnan” .

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

7 aln = 0,59 m
1 svensk tum = 2,47 cm
1 tunnland = 0,49 ha
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Denna 400-åriga fura, 27 m hög, 90 cm ub i stubbskäret, skulle dugt till mastämne åt af
Chapman om den k\’istfria stamdelen varit något längre. (Ur domänstyrelsens årsberät-
telse för 1893).
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De fyra syner som kom närmast därefter
var mer utförliga. Marken utefter flottleder-
na indelades i trakter inom vilka antalet såg-
timmerträd (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 tim-
merdimensionen (genom årsringsräkning på
fällda träd). Resultat:
År Flottled Timmerträd/ha

"dugelig ”
skogsmark

1795 Kåge älv 5.9
1795 Byske älv 7.6
1802 Skellefte älv 7.8
1814 Åby älv 7,8

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. 1 de
många olika trakterna är den dock mycket
varierande.

Inom Västerbottens län nedanför lappmar-
ken finns i dag (enl. riksskogstax.) 0,6 tal-
lar/ha skogsmark av den dimension som
dugde 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 slutavverk-
ningsskog. Underskattade synerättema tim-
mertillgången?

På Kulbäcksliden, nära Vindeln, avverka-
des vid mitten av 1800-talet i tidigare orörd
skog ca 25 timmertallar/ha.6* Kan detta vara
ett riktigare antal än synerättemas 6-8 tim-
merträd/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 motsvarande 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 några få i sock-
nen (25 tum grova 5 alnar från nedre änden
och 25 å 30 alnar till första kvist). Klagade
över att mänga grova tallar var katade till
tjärved och givetvis var många träd odugli-
ga p g a röta, ” väderkiöror” o dyl.66'

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

SAMMANFATTNINGSVIS kan väl häv-
das 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 tjärda-
larna. Och nog överskreds det tillåtna tolfte-
talet vid de grovbladiga sågarna. Det är möj-
ligt att svedjandet minskat sedan fordom,
men fortfarande brändes i stor omfattning.

Skogen kring byarna var säkert något sli-
ten av skogsbete och husbehovshuggning.
••Aven de grovbladiga sågarnas timmerav-
verkning märktes närmast sågplatsema och
tallar barkade för att bli tjärved var nog inte
svåra att hitta. Men en stor del av socknens
skog var ganska orörd. Dock inte så tät och
full av grova och långa träd som man kanske
skulle tro. Den beskrevs ofta som gles med
stora avstånd mellan timmertallama. 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 sko-
gen hafwa sin fömämnsta bärgning".

Lägsta
ålder vid
tim.dim.

165
160
185
165
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NOTER
Skellefteå häradsrätts dombok kallas hämedan ” domboken” , VT och HT betyder vårting resp höstting,
siffran efter årtalet är paragraf, eller där sådan saknas, sidnummer.

38. Domboken HT 1789:255
39. Tirén 1937 s 235
40. Villstrand 1992 s 45
41. Hulphers 1789 s 104
42. Hulphers 1789 s 105 och Högström 1765 s 14
43. Nordlander 1934 s 90
44. Vetenskapsakademins handl 1741
45. Sågkommissionens protokoll 1740,

kammarkoll arkiv
46. Domboken HT 1791:387

1. Domboken VT 1761:364
HT 1795:59
VT 1737:67
HT 1749:558
HT 1748:230

2.
3.
4.

n5.
6. Westin 1953 s 355
7. Domboken HT 1790:312

HT 1756:218
HT 1748:231

10. Övre Norri hist III 1947 s 421 o. 483
11. 1664 års skogsordn § XXI
12. Domboken VT 1728:8

VT 1728:46 och 47
14. 1734 års lag BB XIV § 2
15. Domboken HT 1765:724
16. Högström 1765 s 10
17. Domboken HT 1737:192
18. 1793 års skogsförordning § 53 och 54
19. Domboken HT 1763:719

HT 1770:421
HT 1774:516
HT 1754:286 0. 1771:297
VT 1771:154
VT 1753:570

1652:569
VT 1788:147
VT 1798 extr prot 33

28. Engström 1834, förra delen, s 40-41
29. Domboken VT 1769:296 o. HT 1756:285

VT 1771:154
VT 1765:661
HT 1736:206
VT 1769:288
VT 1782:206
HT 1756:285
HT 1745:527
HT 1762:189

8.
9.

HT 1833:443 o. ett flertal rätteg
tillf till VT 1843:12

n47.

48. Aronsson 1991
49. Domboken HT 1770:421 o. 422 samt

VT 1788:132
50. Högström 1765 s 13
51. Domboken VT 1723:311

VT 1714:19
VT 1750:177

1662:384
VT 1742:105

56. Högström 1765 s 13
57. Landsh.ber. 1769-70, Vb 1, sid 216, export

från Piteå
58. Arvidsjaur, tingsprot 18/1 1759, § 17
59. Domboken HT 1693:657
60. Zackrisson 1977 s 28
61. Skellefteå kronofogdearkiv LAH
62. Landsh i Vb 1 skriv till K Maj:t 6/8 1759
63. Bemdtson Bernhard 1781: Relation om Nasa

Fjälls Grufwor och Adolphs Ströms Silfwer
Wärk, Handskrift, RA

64. Syneprotokoll 25 o. 26 juni 1760
65. Tirén 1937 s 206
66. Toivanen 1985
67. Domboken HT 1784:305
68. Clarke 1824 s 302

13. ii

52. ii

53.
54. »•20.

i*55.21 .

22.
23.
24.
25.
26.
27.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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