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Några notiser om bark som föda
Få av oss har smakat barkbröd men vi
känner till att tallbarken för länge sedan
drygade ut mjölet i nödtider. Under senare
år har intresset ökat för skogens mångsi-
diga resurser och deras utnyttjande. Tvär-
vetenskapliga forskningsprogram har
samlat många spridda uppteckningar om
barkens tillredelse och användning. Här
nedan ges några exempel på bark som vik-
tig del i kosthållet och som nödföda un-
der missväxtå r.

Sett ur ett långt perspektiv så är det inte
länge sedan barkmjöl kom till använd-
ning. Det var främst i norra Sverige och
Finland som bruket levde för bara hundra
år sedan. 1938 utfrågades den då 78-årige
Anders Israelsson i Bastuträsk om han ätit
barkbröd i sin ungdom. ” När tallen bör-
jade sava i juni, fällde man sådana som ha-
de släta och gulgröna stammar och fläng-
de av barken som man torkade under tak.
När man så behövde barken, blöttes den
upp och det gulgröna skiktet skrapades
bort med ett speciellt skavjärn. Sedan lä-

des bark ned i lut av björkaska och efter
lutningen sköljdes barken i hett vatten.
Där efter fick den torka, så att den blev
skarp och spröd för att, efter finhackning,
hamna i handkvarn.” Israelsson sade att
om man fick blanda lagom barkmjöl med
rågmjöl blev det inget dåligt bröd. Han
var född 1860 och han sade att under hela
hans uppväxttid torde de aldrig ställa det
så, att de var utan bark för mjöltillverk-
ning. Anda in i 1900-talet kunde man fin-
na ” skävdlågen” runt Bastuträsk, d.v.s.
barkade lågor.

I tidskriften Skogsmannen läser vi föl-
jande ” Våra konjunkturexperter förutspår
även 1978 som ett nödår i skogsnäringen.
Det kan då vara anledning att friska upp
minnet av hanteringen som fordom togs
till när tiderna var hårda. Vår gamle vän
doktor Eric Appelroth i Jakobstad, skrev
häromdagen och berättade hur en skog-
vaktare gjort sig lustig över hans vördade
svärfar när denne första gången dök upp i
skogen med stämpelyxan som nybliven
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träd beskrivs nedan. Barken innehåller
mer mineralsalter, B- och C-vitamin än
säd och fibermängden är stor.

För bondebefolkningen var barkbrödet
hållet för ett nödbröd vilket i olika grad
blandades med råg-, eller mer sällan, korn-
mjöl. Genom att försäkra sig om ett lager
bark till kommande sämre tider så skatta-
de man skogen hårt. Äldre uppteckningar,
bl.a. Modin 1906, nämner upp till 200
tallar för ett hushåll per å r.

Samerna idkade barktäkt huvudsakli-
gen på tall. Till skillnad från nybyggare-
och bondebefolkningen tog de barken
från stående träd och var noga med att
lämna en "livrand'' för trädens fortbe-
stånd. Spåren från samernas täkter finns
fortfarande kvar i landskapet medan den
"brödätande’’ befolkningens skavda lågor

Barkbrödkakor gjordapc7 vete, rågmjöl och
tallbark - stenhårda, och måste blötas i vatten.

revirförvaltare i mellersta Österbotten.
Han hade då frågat hur många pettu-
puita’ som skulle utstämplas, d.v.s. furor
åt lokalbefolkningen att skala barken av
för barkbröd. Det här hände år 1900.
Erics svärfar hade alltså så länge stämplat
pettupuita’. På sitt nya revir hade det

dock inte skett på många år." Även in på
1910-talet gjordes barktäkter på finska si-
dan. Men även i Sverige har bruket upp i
tiden skiftat. När Wilhelm Zetterstedt
1832 beskriver barkbröd som en årligen
återkommande del i kosthållet i södra, då-
tida Västerbotten, så noterar Petrus Lae-
stadius 1827 från dess norra delar att man
far se det som en raritet att nybyggarna
äter barkbröd.

Det var inte bara tallen som fick släppa
till sin bark utan även lövträd såsom
björk, bok, lind, alm och sälg. På vissa
håll i Sverige har även gran använts medan
man i andra grantrakter gått långt för egen
täkt eller köp av tallbark.

Träden falides under savtiden och det
var den vita innerbarken, kambiet, som
var begärligt. Samernas täkt på stående

Samisk barktäkt. Endast skadan är invallad och
på innerveden syns svaga spår av kniven.
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marken. Det är svårare här än i Norrbot-
ten då reservaten är små och skogsbruket
tidigt kunde nå in i de äldsta skogsbestån-
den. Tips sändes till:

Skogsmuseet, Box 176,
921 23 Lycksele,
smg.rydstrom@mail.bip.net
för vidarebefordran till projektet 'Kul-

turgräns Norr” .
Låna gärna nedanstående litteratur som

ger en utförlig beskrivning av vad projek-
tet kommit fram till, både angående bark-
bröd som nödföda och som samiskt kost-
håll. Boken Tjära, barkbröd och vildho-
nung är i övrigt en mycket trevlig bekant-
skap.
Korhonen, Olavi, 1999. Äldre samiskt
bruk av tallens innerbark i norra Sverige.
Laestadius, Petrus, 1831. Journal för
första året såsom missionaire i Lapp-
marken. Kungl. Skytteanska Samfundets
Handlingar 15:1 (Faksimilutg av
originalutgåva 1977, Umeå).
Modin, E., 1906. Nödår och nödbröd i
Norrland, Härnösandspostens julnum-
mer år 1906.
Niklasson, Mats, 1994. Bark som män-
niskoföda ur agrart och samiskt perspek-
tiv. Tjära, barkbröd och vildhonung,
utmarkens människor och mångsidiga
resurser, red. Britt Liljewall, Skrifter om
skogs- och lantbrukshistoria 9. Nordiska
museets förlag, 08-666 46 00.
Zetterstedt, Wilhelm, 1833. Resa genom
Umeå Lappmarker i Vesterbottens län,
förrättad år 1832 (Faksimilutgårva
1980).

Tr\ i
Demonstration 1932 avtäkt. bildtextenanger
att en fura, kvistfri och med ca 15 cm diam.
är den bästa. Efter foto i Museiverkets arkiv,

Helsingfors neg. nr 1689:5960.

nu förmultnat. Professor Olle Zachrisson,
SLU, Umeå har under flera år dokumen-
terat dessa täkter och forskningen har
breddats till ett tvärvetenskapligt projekt
” Kulturgräns Norr” vid Humanistiska In-
stitutionen vid Umeå Universitet. Hittills
har man från Umeälven i söder till Kön-
kämä älv i norr registrerat 352 lokaler.

Man har bl.a. funnit åtta täkter på ett
och samma träd. Professsor Olavi Korho-
nen har, inom projektet, funnit spår i
gamla högstubbar och även i lågor. Han
ser att den gamla lappmarksgränsen utgör
gränsen för vad vi idag har dokumenterat
samiska barktäkter. Men reseskildringar
berättar om dessa samiska täkter även sö-
derut.

Skogsmuseet har dokumenterat en
mellan Lycksele och Fredrika. Skogsvårds-
styrelsens projekt ” Skoglig historia i Väs-
terbottens län” resulterade denna sommar
i en lokal utanför Åsele. Den sydligaste vi
känner till är en barktäkt på en fura i Grö-
velsjötrakten.

Jag avslutar med en uppmaning till lä-
sarna att söka fler barktäkter i södra Lapp-
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