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F ö r o r d .

Närvarande skrift är ett försök att utreda till
ståndet af en ibland vårt lands vigtigaste industri
grenar. För sin uppkomst har densamma att tacka 
ett, med anledniug af väckt fråga om vår skogsindu
stri i allmänhet, mig i Nåder tilldeladt förordnande, 
a tt på en resa omkring landet (om sommaren 1860) 
åtfölja Chefen för Kejs. Senatens Finance-Expedition, 
Baron Langenskjöld. Såsom allmänt är kändt, gällde 
denna resa framförallt en granskning af våra skogars 
beskaffenhet. Tillfälle erbjöd sig derföre äfven för 
mig, a tt såväl, glgenom beröring med allmogen inom 
särskilda tjärudistrikter, lära känna den ifrågavarande 
handteringen, som ock, att under talrika vandringar 
genom skogarne, vinna en på omedelbar åskådning 
grundad föreställning om de hjelpkällor till allmän 
förkofran, dessa skogar, ehuru intill sednaste tider be
handlade med obegränsad vårdslöshet, ännu fortfara 
a tt hysa. Det är frukten af sålunda föranledda när
mare undersökningar, hvilken härmedelst vördsamt^ öf- 
verlemnas till allmänheten.

Uti sjelfva, skriften har ock, såsom följd af dess 
ursprung, fe tt och annat uttryck infunnit sig,^bevitt
nande att [ densamma främst var ämnad att utgöra en 
reseberättelse. Då den nu uppträder i annan form samt 
med anspråk att åter rigta en allmännare uppmärksam
het på skogens^ alltför ofta misskända värde, kan det lätt 
hända, attfen ellerjannan, för saken specieltfintresse
rad läsare finner framställningen för litet utförlig i 
den praktiska tillämpningen. — Jag måste derföre er-
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inra, a tt ändamålet med de teknologiska betraktelser, 
hvilka här och der influtit, icke varit a tt lemna prak
tisk handledning i skogstekniken, utan endast, a tt ge
nom framställning af några dess vigtigaste principer, ori
entera läsaren på det ifrågavarande tekniska området. 
— På speciel dithörande L itteratur är också ingen 
brist, ehuru det svenska och i synnerhet det finska 
språket, ännu hafva föga deraf a tt uppvisa.

Men i afseende å tillämpningen af vissa i skriften 
påpekade, till en del utm ärkt förmånliga förhållanden, 
skall det snart erkännas, a tt det mindre är en grundlig 
Skogsteknologi, vi till en början behöfva, än grundliga 
Skogsteknologer, eller — tills dessa hinna framstå — 
personer med lust och förmåga, hvilka egna sig åt 
detta fack, för a tt sedermera uti landet jemna vägen 
för de reformer, vår skogsindustri otvifvelaktigt på
kallar.

Då under den nämnda resan kring landet, ett 
längre uppehåll å enskilda orter inom tjärudistrik- 
terna icke kunde komma i fråga, då således mina 
observationer öfver tjäruindustrien i landet mera äro 
tillfälligt samlade, än för ändamålet särskildt hop- 
sökta, så smickrar jag mig icke med något hopp, att 
hafva undgått alla origtigheter i det speciella. Må
hända skola i skriften äfven svårare brister upptäckas. 
I sådant fall vore det önskvärdt, a tt dessa offentligt 
uttalades; förutsatt, naturligtvis, a tt omdömet hvilar 
på undersökning af sakförhållandet. Ty sanningen, 
men endast denna, kan vara af vigt för sakens ut
veckling i sin helhet.

Helsingfors i December 1861.
F ö r f a t t a r e  n.



D e i landet förekommande slagen af kemisk skogs- Allmäna för
industri äro : hallanden,

beredning af . Tjära.
„ Beck.

„ „ Näfverolja.
„ „ Terpentinolja.
„ „ Harts.
„ „ Kimrök.
„ „ Pottaska.

Bland dessa utgör tjärubränningen den ojemför- 
ligt mest idkade; ett allmänt kändt förhållande, hvilket 
äfven bestämdt antydes af Tullkamrarnes årsberät
telser:

Total-exporten af nämnde varor utgjorde nemligen:
1

Tjära ................................
B e c k ................................
P o tta sk a ...........................

1858.

Qvantum. Värde 
, i Bubel.

128,345 T:r. 
2,915% T:r. 

24,181 L ® 1 2 ®

403,517.35.
14,622.25.
28,633.56.

Summa 446,773.36.

1859.

YärdeQvantum. i Rubel.

Tjära ................................ 142,785% T:r. 462,353.75.
B e c k ................................ 3,503% T:r. 20,024.25.
Pot t aska. . . . . . 29,191 L© 17® 36,137.07.

Summa 518,515,07.



Uttryckt i procenter af total-qvantum belöper sig på 
Tjära . . . 90 °/0 
Beck . . .  4 </0 
Pottaska . 6 o/0

Exporten af Harts stiger vanligen icke ens till 
500 L® årligen, och Terpentinolja, Näfverolja samt 
Kimrök produceras alldeles icke till utförsel.

Tjäran deremot utgör och har sedan äldre tider 
utgjort en af landets förnämsta exportartiklar. Dess 
betydelse i detta afseende kan aftagas ur följande 
Tullkammar-uppgifter för sednare tider:
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1840 2 ,780,582.42 372,320.25 13,3 162,890 2 .28V a
1845 2,337,986.86 383,449.68 16.4 16 7,217 % 2.30
1850 2,372,420.29 390,479.68 16.45 151,936 2.57
1855 1,614,330.44 443,111.00 34.3*) 152,965 3.48
1857 4,145,851.85 549,102.50 13.25 182,16 9 3/4 3.01
1858 3,302,164.22 403,517.35 12.2 128,344% 3.22
1859 3,823,762.12 462,353 .75 12.1 142,684% 3.31

Om total-produktionen af tjära i landet, d. ä. 
hembehofvet inberäknadt, torde det blifva lika omöj
ligt a tt erhålla någon uppgift af värde, som att upp
visa en historisk början af sjelfva industrien. Denna 
industri är nemligen, i sin äldsta form, lika enkel som 
kolbränningen; och hos vårt folk, som redan från bör
jan  kände en jernhandtering, kan man antaga, a tt de

*) Krigsår.



tusen sjöarne, på hvilka man behöfde färdas i båtar, 
likaledes från början frammanade tjärubränning. Bå- 
tarnes bestrykande med tjära utgör i denna stund ett 
af de väsentligaste hembehofven, och af dessas all
männa bruk, äfven på de minsta insjöar, kan man 
sluta, a tt tjärubränning till hembehof är så godt som 
öfverallt i landet, känd och idkad.

Sättet a tt bereda tjäran är likaledes, med obe
tydliga undantag *), öfverallt i landet ett ursprungligt 
och enkelt. Hvarken hembehofvet eller den stora pro
duktionen för handel och export, vet hos oss af någon 
annan tjäruberedning än den, som verkställes i jord
gropar eller s. k. tjärudalar. Och härtill sällar sig, 
nästan öfverallt der fabrikationen bedrifves i stort, 
den likaledes ursprungliga åtgärden, a tt såsom mate
ria1 ^gagna unga växande tallstammar. Dessa förbe
reda or ändamålet genom s. k. k a tn in g , samt kunna 
derpå med mindre möda tillgås, än den man anser 
erfordras vid insamlandet af trädrötter och stubbar, 
ehuru de sednare lemna ett lika godt material. E tt 
betydligt öfverflöd på skog har länge vållat, a tt rä tt
mätigheten af detta förfarande icke blifvit satt i frå
ga; men detsamma innebär ett slöseri såväl med ar
betskraft, som isynnerhet med m aterial; och då det 
numera visar sig, a tt genom tjärubränningen i vissa 
delar af landet, en verklig sköfiing af skogarne, utan 
deraf uppstående välmåga hos allmogen, utan mot
svarande vinst i allmänhet, blifvit verkställd, så är en 
möjligast noggrann undersökning af hela industriens

*) Såsom ksådana må anmärkas de murade tjäruugnar, 
hvilka inom sednare år blifvit uppförda å några större gods
i Wiborgs län, en Kamfinfabnk i Kangasniemi, och en 
större dylik i Nykyrka socken.
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beskaffenhet, af nöden högeligen påkallad. Vi försöka 
till en början en omständlig skildring af vår tjäru- 
industri, sådan den för det närvarande bedrifves i stort 
och for utförseln.

Omkring 20 af landets vid kusten belägna stä
der utskeppa tjräa; ungefär hälften ef dessa dock en
dast i qvantiteter af några tiotal eller några hundrade 
tunnor. Den ojemförligt största tjäruhandel bedrifver 
Uleåborg, hvsrs årliga export utgör 50 å 60,000, nå
gongång t. o. m. 80,000 tunnor. Dernäst följa Kristi- 
nestad (med circa 20,000 t:r), Jakobstad, Gamla- och 
Ny-Karleby, Brahestad och Wasa, hvarje med 5 å
10,000 t:r. Exporten från landets södra kust uppgår 
vanligen knappt till några hundrade tunnor.

Att tjäran till dessa utskeppningshamnar måste 
nedhemtas från den inre landsorten, ä r naturligt. Här
vid faller dock genast det förhållande i ögonen, a tt 
det endast undantagsvis ä r en n ä r a  hamnen belägen 
socken, som levererar varan. Långsåt hela Österbott
niska kusten tillverkas numera inom 10 mils afstånd 
från kusten, endast en obetydlig mängd tjära. Här 
har industrien, såsom vi skola se, under tidernas lopp 
gjort sig sjelf omöjlig. Deremot fortgår densamma 
mera eller mindre lifligt i de delar af Wasa och Uleå- 
borgs län, som ligga 100 till 200 verst från kusten. 
Men särskildt ä r detta fallet inom Uleåborgs län, der 
betydliga vattendrag underlätta transporten. Den lifli- 
gaste tjärutrafik i hela landet förefinnes här, vid Ijo 
elfs och isynnerhet vid Uleå-elfs vattendrag, nemligen 
i Pudasjärvi och vestra delen af Kuusamo socken samt 
i socknarne af Kajana härad. Den tjära, som årligen 
passerar genom slussarne i Kajana stad, utgör, enligt 
officiela uppgifter, allena omkring 10,000 tunnor. En
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del af detta qvantum kommer från det aflägsna Kuh- 
moniemi vid landets östra gräns. Den tjära, som ned- 
flötas på Ijo elf, transporteras från dess mynning till 
Uleåborg för a tt utskeppas, och skall utgöra årligen 
omkring 10 eller 12,000 tunnor.

I de nordligaste delarna af landet brännes tjära 
utmed Torneå-, Muonio-, Ounas- och Kemi-elfvar; dock 
är total-produktionen, jemförd med den vid Uleå- och 
Ijo-elfvar, alldeles obetydlig. Från Torneå utskeppa
des t. ex. 1858, enligt Tullkammarens uppgift, endast 
2427 tunnor tjära *). Yid Ounasjoki produceras en
dast omkring 100 t:r årligen.

De nordligaste orter (inom Finland) der tjära pro
duceras till utskeppning äro Muonioniska, samt Kit- 
tilä vid Ounas elf. Sodankylä och Rovanniemi produ
cera ingen tjära till utförsel. I det inre landet, vid 
Päjänens och Saimens vattensystemer brännes tjära 
likaledes nästan öfverallt endast till hembehof. Den 
obetydliga mängd, som uppköpes i Wiborg för att, 
efter förvandling till beck, utskeppas, dithemtas mest 
på landväg från några närbelägna socknar (Savitai- 
pal, Klemi, Lappvesi). I nejden af Ladoga sjön, lika
som på Åländska öarna. förekommer ingen tjärubrän
ning för afyttring.

Sättet att bereda tjäran är, såsom redan nämn- Förfarandet 
des, öfverallt enahanda och ursprungligt. Såsom en i allmänhet, 
skiljaktighet af vigt kan likväl anföras, att, medan

*) Siffran är såtillvida osäker, som både svensk och 
finsk tjära, i följd af transaktioner allmogen emellan, ned- 
föres, allt efter de gängse prisen å kusten, än till Torneå 
än till Haparanda. A f sakkunnig person erfara vi dock, att 
den årliga produktionen vid Torneå elfs båda stränder till
sammans icke skall öfverstiga 5000 tunnor.
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Katandet.

öfver hela landet söder om Kemi elf, tjäran brännes 
af katade, unga tallstammar, in v id  denna elf och i 
Lappmarken, katandet är en okänd sak *) och råäm 
net utgöres af rötter, stubbar och skatar.

Men antingen det ena eller andra vedslaget be
gagnas, så verkställes bränningen uti den redan nämn
da jordgropen, ”tertoafyauta”, i den gamla Svenska la
gen benämnd ”tjärudal”, hvilken består uti en konisk 
ingröpning i jorden, der veden uppstaplas i mila och 
öfvertäckes med mossa och jord samt påtändes. En 
urholkad stock, nedbäddad under gropens botten tje- 
nar såsom ledningsrör för tjäran, hvilken vid rörets 
mynning uppsamlas uti tunnor.

Det följande skall närmare redogöra för de sär- 
skildta momenter, hvilka vid denna handtering kunna 
vara af någon betydelse.

Katandet (bleckandet, folominen) består deruti, a tt 
tallarne om våren, då de safva och barken lätt lossnar, 
afbarkas ifrån en mans höjd ända ned nära roten. 
Endast ett smalt band (af 2 eller 3 tums bredd) qvar- 
lemnas på stammens norra sida, för a tt bibehålla trä 
det vid lif och växtlighet under de påföljande åren. 
Såsnart barken blifvit afklädd vidtager en ökad kåd- 
bildning uti stammen och trädet förvandlas inom 2 
eller 3 år uti egentlig t jä rv e d . Denna nedhugges lik
väl först efter den s. k. a n d ra  k a tn in g e n , hvilken 
oftast verkställas 3 å r efter den första, stundom likväl 
mycket sednare. Den andra katningen utföres sålun-

*) Det eger sitt intresse att anmärka, det de anförda 
orden böra tagas bokstafligt. Tjärubrännare påträffades i Lapp
marken, som icke ens liade liört katnings-processen o m ta la s . 
Man kunde förmoda att bruket af stubbar och rötter är lika 
okändt i Pudasjärvi och Paldamo.
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da, a tt de till behandling tagna trädstammarna ytter
ligare afbarkas, till den höjd (af 10 till 12 fot), en 
man kan nå med sitt dertill begagnade redskap (ett 
krökt knifblad vid ett långt skaft, en yxe o. s. v.)
Någongång verkställes på samma sätt en t r e d je  kat- 
ning. Af detta arbete anses vid hvardera katningen 
ett dagsverk motsvara 1 famn tjärved, på sätt som i 
nedanför lemnade beräkningar tydliggöres. När kat
ningen är afslutad fällas, efter något års förlopp, de 
kådhaltiga stammarne, lågt nere vid roten. Den af- 
barkade delen afhugges och utgör allena den äskade 
tjärveden. Stubbar, skatar och qvistar qvarlemnas på 
den sålunda sköflade skogsmarken. Nedhuggningsarbe- 
tet anses erfordra ungefär 1 dagsverk för hvarje famn 
af den erhållna veden. Tjärveden har en längd af 
10 till 12 fot. Den forslas om vintern till tjärudalen, 
som stundom kan befinna sig på ett afstånd af 5 
eller fiere verst; ty fördelen af en förut begagnad 
dal ersätter eller anses ersätta mödan af en längre 
transport. Vedens spjelkning företages sedermera, små
ningom, nära sjelfva gropen som skall fyllas.

I Lappmarken, der, såsom redan nämndes, kat- 
ning icke kommer i fråga, hopsamlas under den snö
fria årstiden lösa, kådhaltiga trästycken, vindfällen, 
skatar, qvistar, lä tt åtkomliga rötter. De uppstaplas 
i högar, spridda omkring i skogen, och släpas under 
påföljande vinter till den utsedda tjärudalen. Äfven 
denna kortare och oregelbundna ved splittras seder
mera med yxe, i så små stycken, som det lämpligt 
låter sig göra. Särskildt redskap till rötternas upp
brytande eller splittrande känner man här icke.

Tjärudalen (tjärgropen, terma^auta). Vi försöka i Tjärudalen. 
det följande en fullständig beskrifning af en af dessa
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tjärudalar, hvilka i landets nordliga delar, till ett an
tal af 5 till 7000 hvarje sommar, utsända sina rök
moln öfver den fattiga skogsbygden. Under en resa 
i dessa trakter kan man lätt, på en enda dag, utan 
a tt lemna den allmänna landsvägen, få se en sådan i 
hvarje stadium af operationen. Ymnigast förekomma 
naturligtvis gropar, redan begagnade och för tilfället 
toma.

Närstående fig. 1 föreställer en sådan tom tjär- 
grop i profil, fig. 2 i plan. Dess dimensioner variera 
betydligt allt efter vedmängden för tillfället. En tjär- 
grop, beräknad för 40 famnar ved har en radie, a c, 
af ungefär 22 fot och i midten ett djup c d, af 4 fot. 
Bottnen eller sluttningen a d, 0 a är beslagen och

Fig. i.



faststampad med lera, hvilken under bränningen snart 
impregneras med tjära och småningom hårdnar till 
en asphaltartad glänsande massa, ett golf, som är 
ogenomträngligt äfven för den heta smälta tjäran, 
hvilken sedermera kommer att beskölja det *). d f  
är ett rör, förfärdigadt af en stock, som först blifvit 
klufven och urholkad, samt sedermera hopfogad och 
nerbäddad under en dertill lämplig sida af gropen. 
Dennas plats utses nemligen alltid nära ett sluttande 
ställe af marken, så a tt vid dess sida med lätthet 
åstadkommes ett tappningsställe h på lägre nivå. g 
är ett öppet djupt tråg, hvilket emottager den första 
(våldsamma) strömmen af het tjära då tappen f  öpp
nas. En annan tapp å, i ändan af tråget, öppnas öf- 
ver en tunna, försedd med en bred tra tt af träd. 
Tappningsstället är vanligen uppstyltadt med några 
stockändar och brädor k.

Så länge tjärskogens närhet tillåter det, begag
nas, såsom redan nämndes, en tjärgrop af detta slag 
gerna upprepade gånger. Man undviker då genom en 
lindrig reparation, hvilken den gamla gropen vanligen 
erfordrar, ett betydligt arbete, och förlusten af tjära 
genom insugning i lerbottnen blir i detta fall obe
tydlig. Beredningen af en ny tjärgrop af ofvannämnde 
dimensioner, med omgifvande öppen plats i skogen, 
anses erfordra omkring 25 dagsverken. Sedan veden 
forslats till tjärudalen, spjelkas den med yxe till en 
tjocklek af högst 2 å 3 tum, samt uppradas i trafvar

*) Vid Torneåelf, der lera och lergrund är sällsynt, 
åstadkommes en ogenomtränglig botten medelst stora styc
ken af granbark, hvilka fjällartadt bäddas öfver hvarandra. 
På brandens resultat lärer detta förfarande icke utöfva nå
got kändt inflytande.

9



omkring gropen, för att sedermera, då den skall ord
nas och fyllas, ligga möjligast beqvämt till hands. 
Spjelkning och radning af l l/2 lamn ved utgöra ett 
dagsverk.

Man skrider till vedens inradning uti gropen ti
digt på sommarn, då veden hunnit blifva lufttorr och 
man kan vänta lugn väderlek. Början göres med gro
pens rensopning, hvarefter trattöppningen d löst be- 
täckes med en större flat sten, för a tt hindra kol att 
falla deruti och nu radas den spjelkade veden, stycke 
efter stycke, i radiernas riktning (££, fig. 3) samt något 
sluttande åt midten, omsorgsfullt och så tä tt som möjligt.

Fig. 3.



Veden höjer sig sålnnda snart öfver jordytan och bil
dar omsider en något konisk stapel af omtrent 10 fots 
höjd, hvilken öfverst fylles med kortare ved, så a tt en 
hvälfning uppstår öfver det hela; kort sagdt man byg
ger en  m ila . Denna betäckes nu med mossa, hvil
ken sättes uppå de utstående ändarne af veden och 
fastpackas till en tjocklek af några tum. Denna mossa 
tjenar såsom underlag för en ytterligare betäckning 
af mull och sand, hvarmed det hela omges. Endast 
nertill, utmed marken, lemnas^en obetäckt smal rand, 
der veden sedermera från alla sidor påtändes och luf
ten får inströmma till elden.

Vid en större tjärudal och särdeles under stormig 
väderlek, erfordrar sjelfva bränningen å arbetarnes 
sida en viss skicklighet och vaken uppmärksamhet. 
Vid brandens början, då elden först väl uppflammat 
och mulltäcket ännu icke hunnit vinna i täthet ge
nom deruti aflagrade tjäru-ångor, är faran af eldsvåda 
icke ringa, och någon gång skall det inträffa, a tt den 
med svår möda förberedda produktionen inskränker 
sig till — en askhög. Medan den lugna branden un
der de påföljande dygnen med lätthet skötes af en, 
två eller tre man, tillkallas för det första dygnet 10 
eller än flere personer; ung och gammal hjelper då 
till samt är tillreds a tt med spador påösa mull och 
dämpa lågan, såsnart denna visar tecken till ett våld
sammare utbrott- genom mulltäcket. Den öppna ran
den vid milans fot täppes så snart elden omfattat hela 
vedstapeln, och sedermera fortledes branden vanligen 
långsammare om dagen samt raskare om nattetid, då 
luften är lugnast och förändringarna i eldens styrka 
skönjas tydligast. Man iakttager, a tt veden nedbrinner 
långsamt och jemnt samt finner möjlighet a tt reglera

^ II



densamma medelst jemkning af mulltäckets tjocklek, 
samt nu och då genom öppnande eller täppande af 
hål, stuckna igenom detta täcke med tillhjelp af ett 
spadskaft.

Elden fortskrider från periferien och milans fot 
åt dess midt eller axel, och värmet som utvecklas från 
de brinnande delarna förorsakar en stark upphettning, 
en destilation af veden innanföre. Ur denna utdrifves 
först vattnet i ångform och kådan utsmälter, äfven- 
som ur kådan afsöndras terpentinolja. Härtill sälla sig 
snart sönderdelningsprodukter af sjelfva trämassan: 
träsprit, träsyra, gaser, en mängd oljor samt vid
brända hartser. Dessa produkter fram träda till stör
sta delen i gas- eller ångform och spridas derföre i 
betydlig mängd, uppblandade med förbränningspro
dukterna, såsom rök uti atmosferen. En annan del 
hinner dock kondenseras i milans mindre heta delar 
och på dess botten, hvarifrån de i form af en tunn
flytande brun vätska nedrinna uti ledningsröret.

Yid en större tjärudal börjar egentlig tjärar att 
rinna först på tredje dagen efter vedens påtändning. 
Den är i början mycket tunn och vattenhaltig äfven- 
som ljus till färgen (tjärgalla); vattnet minskas dock 
småningom och tjäran  blir tjockare och mörkare un
der processens fortgång. Sedan den afsvalnat i trå- 
get och tunnorna, har den ytterligare tjocknat och är 
nu till sin konsistens jemförlig med *sirup. Efter nå
gon tid skiljer sig likväl ur densamma ett brunt, half- 
klart vatten, s. k. t r ä s y r a  (hufvudsakligast en oren lös
ning af ättiksyra); och först sedan detta vatten blifvit 
aftappadt, återstår den tjockflytande mörkbruna bland
ning af oljor och vidbrända hartser, hvilken man 
egentligen betecknar med namnet T jä ra .
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Tappen f  hålles stängd under branden och öpp
nas endast tid efter annan (t. ex. hvarje qvarttimme) 
för a tt uttappa den i röret samlade tjäran.

Hela branden räcker, allt efter milans storlek, 6 
å 8 till 10 å 12 dygn. Då tjäran slutat rinna bar 
också vedmassan blifvit nedbränd till en hop glödande 
kol, utgörande efter volym inemot hälften, efter vigt 
omkring y6 af den ursprungliga vedmängden.

Uti den stora t järnindustrien, om hvilken h ä r är 
fråga, hafves föga afseende på k o le t. Det begagnas 
af nejdens smeder; men en transport till hafskusten 
lönar det icke, och vid masugnarne, då sådane fin
nas i närheten, anses det i qvalitet vida sämre (porö
sare och lättare) än kol som beredes särskildt för des
sas behof. Följdeng_är att tjärubrännarne oftast icke 
ens underkasta sig mödan a tt släcka den återstående 
kolglöden, utan får denna i ro nedbrinna till aska.

Redan en ytlig undersökning skulle gifva vid han
den a tt det här beskrifna tjärubränningssättet icke 
kan höra till de fullkomligaste. Innan vi dock inlåta 
oss uti någon pröfning deraf, är det nödigt a tt när
mare betrakta några momenter, hvilka dels höra till 
en skildring af industrien i sin helhet, dels åter ingå 
såsom faktorer uti sluträkningen. Hit hörer a tt börja 
med:

Tjäriltransporten. Vill man ej anlita någon för detta Tjämtrans- 
och dylika fall särskilt uppgjord definition af fö rä d lin g s -  porten, 
a rb e te ,  så torde det blifva svårt, a tt såsom sådant 
anse vår tjärubränning. Den utgör snarare en för
vandling af ett råämne, hvilket är för tungt a tt löna 
transporten, uti ett annat, lättare, af hvars forslande 
man kan påräkna någon vinst. I sjelfva verket lärer 
ock en icke obetydlig del af den finska tjäran i ut-
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landet uppköpas såsom rå ä m n e  för vidare bearbet
ning (på terpentin, kresot, beck m. m. *) Dock nam
net betyder föga. Det väsendtliga är, a tt tjäran eger 
ett så ringa handelsvärde, a tt möjligheten af dess be
redning blir i hög grad beroende af transportlägen
heten. Och ur denna synpunkt är det intressant att 
observera huruledes numera, sedan kuststräckan långsåt 
Bottniska viken blifvit blottad på skog, tjärubrännings- 
orterna bilda en ked parallel med denna kust; för
nämligast belägen omkring 10 mil ifrån densamma. 
Endast vid de förutnämnda vattendragen i norden 
sträcka de sig djupt in uti landet; och t r a n s p o r t 
k o s tn a d e n  allena torde det varit, som uti andra 
skogrika trakter af det inre landet förhindrat tjäru- 
industriens uppkomst, eller' tillbakaträngt de dermed 
gjorda försöken.

Den ifrågavarande transporten verkställes för öf- 
rigt i norden af landet på 4, i sina detaljer afvikande 
sätt, hvilka här må närmare beskrifvas.

1. Från Torneå elfs stränder, äfvensom från Kit- 
tilä vid Ounasjoki, nedflötas tjäran sålunda, a tt sjelf- 
va tjärtunnorna nedläggas i vattnet och hopbindas till 
flottor, hvilka, under behörig ledning af några arbe
tare, föras af strömmen ända till dess utlopp. Detta 
tillgår på följande sätt. Man samlar ihop, vanligast 80 
eller 100 fyllda tjärtunnor, hvilka skola utgöra en flotta. 
Dessa ordnas sida mot sida, till ett antal af 8 eller 
10 stycken i en rad samt hopfogas i detta läge med 
tillhjelp af en lång och stark tvärslå af björk, hvil
ken lägges öfver tunnorna och vid hvilken hvarje

*) Detta är fallet med en fabrik i London (Hughes, 
Flocton & Bannan) hvilken årligen skall förarbeta omkring 
10000 tunnor finsk tjära på nämnde produktion.
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tunna fastbindes medelst en vidja, som äfven omger 
sjelfva tunnan. Stundom lärer äfven under tunnorna 
en annan dylik tvärslå anbringas. På detta sätt bin
das fem rader, hvarje bestående af samma antal,8 eller 10 
tunnor, och dessa rader förenas nu med hvarandra 
medelst ytterligare tvärslåar, så att af det hela upp
står en fyrkantig flotta, af 5 tunnor i bredd samt 8 
eller 10 i längd. Tunnorna komma således att flyta 
sidlänges, hvarigenom de mindre lätt fasthållas eller 
skadas då de, såsom mycket ofta skall hända, komma 
i beröring med stenig grund uti forsarna. Flottans 
kosa måste emellertid styras af några, vanligen 3, per
soner, hvilka medfölja i båt; 2 af dessa ro båten, den A
tredje, sittande i styret, håller med händerna uti ett 
långt vidjerep bundet vid flottan. Styrandet består 
nu deruti, a tt båtens bana bestämmer kosan i stort, 
medan forsarnes stener, så godt sig göra låter, undvi
kas genom ett skickligt förlängande eller förkortande 
af vidjerepet. Resultatet af denna flötning skall i all
mänhet vara såtillvida lyckligt, som endast ganska 
sällan en h e l sådan flotta eller ens större delen at 
tunnorna sönderkorssas i forsarne. Lika sällan skall 
dock å andra sidan hända, a tt icke åtminstone någon 
eller några tjärtunnor uppoffras under resan.

2. På Ijo elf (och förmodligen på dess biflod Li- på Ijo-elf. 
vajoki) nerflötas tjäran till Ijo på flottor byggda af 
sågstock eller bjelkar; flottorna likasom tjäran forslas
sedan till största delen från Ijo till Uleårorg på prå
mar, tillhörige handlande i denna stad. Om egenhe
terna i dnnna transport på Ijo elf sakna vi alla när
mare uppgifter. Mängden af den nerfraktade tjäran 
skall årligen uppgå till minst 10 å 12,000 tunnor.

3. På Uleåelfs vattendrag forslas tjäran i b å t a r  på Uleå-elf.
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af egendomlig, efter detta speciella ändamål lämpad 
konstruktion; flottor, sådana som de ofvannämnda, 
kunna här, i anseende till de många strida forsarne 
icke komma i fråga. Dessa tjärubåtar äro byggda af 
särdeles tunnt virke, samt mycket långa och smala; 
de äro nemligen beräknade vanligtvis för 24 tunnor, 
hvilka uti endast 2 rader, af 12 i hvardera raden 
nedläggas på båtens botten, sålunda, att de likasom 
bilda tvänne långa och smala cylindrar samt intaga 
det minsta möjliga rum i bredden. En på detta sätt 
lastad båt föres vanligast af 2 personer, försedda med 
årar och stakar och placerade en i hvardera ändan 
af båten. — Genom denna anordning, hvilken bringar 
lasten så nära båtens botten som möjligt, blir farkosten, 
hvilken i oinvigda ögon företer ett äfventyrligt, böj
ligt och rankigt utseende, särdeles egnad a tt vigt och 
lätt glida, man kunde nåstan säga slingra sig, utför 
forsarnes ofta trånga, steniga och/ ganska våldsamma 
farleder. Man kan lätt föreställa sig lifligheten af 
denna trafik på Uleå-elf, då omkring 40,000 tunnor 
årligen skola nedforslas och de i Uleåberg tömda bå
tarna åter stakas uppför elfven; medan den dertill 
lämpliga årstiden är nog kort. I Juni och Juli må
nader skall man i Uleåborg dagligen se ”båt på båt” 
passera den stora forsen straxt invid staden ; och sedan 
höbergningstiden, hvilken alldeles afbryter rörelsen, 
är väl förbi, fortfar densamma, till en del, åter i Sep- 
tem bar och Oktober. Olyckshändelser skola här icke 
vara alldeles sällsynta, dock skildras den af folket 
allmänt ådagalagda nautiska skickligheten såsom be
undransvärd. Den vore värdig en tacksammare arbets
produkt än — tjäran.
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4. Om det fjerde och minst lönande sättet a tt Landt-trans- 
transportera tjäran, nemligen till lands, är föga mera porten, 
a tt anmärka, än a tt den företrädesvis verkställes om 
vintern. En vanligt stark häst förmår släpa ett lass 
af 3 tunncr *). Besinnar man att fraktaren med ett 
sådant lass (frukten af en hel månads arbete!) icke 
sällan får tillbringa inemot en vecka på sin färd 
till staden, för a tt förvandla det till knappa 9 Rubel, 
från hvilka ännu reseutgifter måste afdragas; så 
inser man huru betungande landtransporten af denna 
produkt måste vara samt huruledes densamma, på ett
afstånd af 15 å 20 mil, kan omöjliggöra sjelfva in
dustrien.

Försäljningen. I en omständlig beskrifning af vår Försäljniu-
tjäruindustri torde några ord böra nämnas äfven om Sen-
det sätt, hvarpå uti de österbottniska städer, der tra 
fiken är betydligast, handeln afslutas emellan köp
mannen och bonden. Detta sätt lärer nemligen, en
ligt flere af allmogen anförda berättelser, innebära en 
ytterligare reduktion af den för tjärubrännaren beräk
nade dagspenningen, ehuru ett element af detta slag 
icke kan bestämmas i siffror. Bonden anländer till 
staden med sina tjärtunnor och öfverlemnar dem till 
”Yräkaren”, en edsvuren man, hvilken undersöker tun
nornas beskaffenhet, och på hvars utsago de emotta- 
gas af den köpman, till hvilkens kunder säljaren hö
rer. Det för tillfället gångbara priset lärer i de fle
sta fall bestämma dennes betalning; dock berättades 
äfven, a tt slutliqviden ofta göres beroende af det be
lopp, varan kommer att inbringa då den föisäljes i 
utlandet. Yräkaren erhåller emellertid ett arfvode af

*) En tunna innehåller 15 lisp. tjära och väger om
kring 20 lisp.
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Tjärtunnor
na.

1 y2 kop. per tunna, och säljaren förses med biljett eller 
polett, för hvilken han erlägger 2 kop. per tunna, och 
hvilken han framter i handlandens kontor, såsom tec- 
ten till motsvarande kredit. Härvid är nu att märka, 
a tt hans tjärtunnor, om äfven efter volym innehållande 
det vanliga m åttet, likväl icke omedelbart antagas så
som ren vara, utan man förutsätter städse den möj
lighet, a tt tunnan ännu innehåller ett större eller 
mindre qvantum t j ä r v a t t e n .  Sakförhållandet kan, i 
anseende till skakningen under den nyss verkställda 
resan, icke för tillfallet utredas; utan åligger det vrä- 
karen a tt efter någon tid (t. ex. 14 dagar) genom en 
ny aftappning bestämma, om och huru mycket tjär
vatten ännu finnes i tunnan. Differensen införes se
dermera i räkningen. För tillfället liqvideras emel
lertid icke hela det belopp som motsvarar full tunna, 
utan endast största delen deraf. Hvad åter sjelfva 
utbetalningen vidgår, så skall denna vanligtvis ske i 
varor, icke i reda penningar, en omständighet, hvilken, 
likasom genom en aldrig fullt afslutad liqvid, engång 
för alla fäster säljaren vid den gifna köparen; och 
detta så mycket säkrare, som den förre ofta nog lä
rer upptaga varor äfven i f ö r s k o t t  emot nästa tjäru- 
dal. Men genom ett sådant förhållande torde den 
trälande producenten gå miste om vissa fördelar, som 
eljest åtfölja den fria konkurrensen.

Med afseende å nedanför meddelade beräkningar 
af tjäruproducenternes dagspenning, må här i förbi
gående anmärkas, att fö r lu s te n  genom  ”v rä k 
n ing”, hvilken någon gång kan vara ganska betydlig, 
likväl i medelbelopp af allmogen uppskattades till 
endast 2 procent af hela den inlemnade varan.

Tjärtunnorna äro öfverallt i landet af enahanda



lagligt fastställea dimensioner samt inrymma 48 kan
nor. De göras af furu och förses (äfvenledes enligt 
lag) med fyra band på hvardera ändan. Dessa band 
göras af gran, och till denna skenbart obetydliga ar
tikel åtgå årligen i landet omkring 1,200,000 stycken 
unga friska granar; ty endast sådana begagnas och 
hvarje stam skall gifva endast ett band. Tillverknin
gen af tunnor utgör i tjärudistrikterna en af de van
ligaste vinterslöjderna, och man beräknar, a tt en  man, 
då virket är förut insamladt, förfärdigar tvänne tun
nor om dagen, hvaremot en tunna erfordrar ett helt 
dagsverk, då virketsV insamlande inberäknas. Då ny 
tunna säljes och köpes allmogen emellan, beräknas 
dess pris vanligen till 25 kop. Skall en tjärudal brän
nas, så måste ett tillräckligt förråd af käril vara för- 
beredt, och jgsåframt tjäran är ämnad a tt utföras i 
handeln, tillkallas, då färrådet är fullt, distriktets ju 
sterare för att förse tunnorna med vederbörlig stämpel 
(namn, årtal och krona). Hans arfvode utgöres med 
3 kop. för hvarje tunna.

De vid tjärudalen fyllda tunnorna qvarlemnas 
vanligen på stället (under skjul) tills transport företa
ges. Innan de vid detta tillfälle rubbas i sitt läge 
verkställes en aftappning af tjärvattnet (träsyran), hvil- 
ket emellertid hunnit afskilja sig från den egentliga 
tjäran. I ena bottnen borras då ett litet hål, hvarige- 
nom vattnet, under varsam lutning af tunnan, utrin
ner — på marken; hålet stänges derpå med en tapp, 
som sedermera gagnar äfven ”vräkaren” vid kusten. 
Tomrummet som uppstår fy lies med tjära  ur en re
dan aftappad tunna. Hela detta arbete betraktas så
som nog mödosamt, och man anser, att 2 man,
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Vedmåttet.

Afkastnin-
gen,

hvilka dertill erfordras, icke lätt hinna med fiere än 
20 tunnor om dagen.

Mängden af detta tjärvatten är olika, allt efter 
vedens torrhet, väderleken under brandtiden o. s. v., 
men kan i medeltal anslås till V3 af hela mängden, 
så a tt 15 vid tjärudalen fyllda tunnor utgöra endast 
10 tunnor tjära, sådan den aflemnas till vräkaren vid 
kusten.

Vedmåttet. Vedmängden i en tjärudal beräknas 
vanligen efter fa m n a r , stundom äfven (nemligen i Lapp
marken) efter antal hästlass. Med en famn menas då 
(åtminstone i Österbotten) ett kubikmått, som uppstår 
af 6 fot i höjd och bredd, samt vedens längd i djup. 
Vi hafva redan antydt a tt denna längd icke är noga 
bestämd, men den kan i medeltal uppskattas till a l-  
d ra  m in s t  10 fo t; hvadan ifrågavarande famn kom
mer att innehålla minst 360 kub. fot eller l 2/3 kub. 
famnar. Den utgör ofta i sjelfva verket fulla 2 kub. 
famnar. En famn tjärved anses vanligtsvis utgöra 6 
ä 8 hästlass. Tjärudalens storlek är mycket omväx
lande; den inrymmer 10 till 50 famnar ved.

Afkastningen. Medel-förhållandet emellan använd 
vedmängd och deraf producerad tjära uppges å olika 
orter olika. Och detta är naturligt; ty fiere omstän
digheter, såsom tjärvedens beskaffenhet och milans 
storlek, utöfva inflytande på utgången, och redan 
sjelfva methoden gör att densamma, i ordets egentliga 
mening, blir beroende af väder och vind. Afkastnin
gen blir således i sjelfva verket omväxlande. Vanli
gast omtalas väl 2 tunnor tjära af hvarje famn ved, 
såsom ett medeltal; men dermed menas än 2 vatten- 
haltiga tunnor, såsom de omedelbart erhållas vid tjäru
dalen, än åter, och måhända oftare, 2 tunnor netto

8 0
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produkt, eller tjära, sådan den aflemnas i handeln. Vi 
antaga det sednare beloppet såsom utgångspunkt 
för efterföljande jemförelser emellan särskilda tjäru- 
orter inom landet och anse detta så mycket mera till
börligt, som 2 tunnor vattenfri tjära per famn tvif- 
velsutau äfven utgör det maxi mum,  hvilket kan åbe
ropas till den så knappt fördelaktiga industriens försvar.

Hänföres åter afkastningen till kubikfamnar, så 
blir (då 1 famn ved =  l 2/3 kub. famnar) iy 5 tunna 
per 1 kubik famn, den siffra, hvilken (såsom maxi
mum) måste förmedla den längre fram meddelade jem- 
förelsen emellan tjärudalen och andra ,  i utlandet 
brukliga, tjäruberedningsmethoder.

Det ligger nära a tt här i förbigående framkasta 
frågan, huru många tallar ungefär kunna åtgå för att 
producera 1 tunna tjära? Uppskattningen måste nöd
vändigtvis blifva osäker, då 1 famn ved, allt efter de 
begagnade trädens ålder och tjocklek — hvilken sist
nämnda varierar emellan 3 och 8 tum i diameter — 
måste innehålla ett mycket omväxlande antal stam
mar. Följande betraktelse leder dock till en nöjaktig 
approximation: Veden mätes såsom spjelkad. Anta
ger man då såsom ett sannolikt maximum, a tt de 
oregelbundna mellanrummen som förefinnas uti en upp
radad famn, göra det omöjligt, a tt inom en bredd af 
6 fot, inrymma mera ved, än den af 10 stammar; så 
fås 2 tunnor tjära af 100 stammar, eller 1 af 50 
stammar.

Landets total-produktion af circa 150,000 tunnor 
erfordrar således sannolikt minst 7,500,000 tallstam
mar. Lappmarkens tjärumängd, utgörande endast ett 
par tusen tunnor, och hvilken icke konsumerar vä
xande tallstammar, skulle förminska denna betydliga
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Dagspennin
gen,

siffra med endast 100,000, eller l l/3 °/0\ men denna 
förminskning uppväges rundligt af den mängd färsk 
furu, som åtgår till förfärdigande af de till saken hö
rande tunnorna.

Dagspenningen. För att utreda den vigtiga frå
gan om folkets arbetslön vid tjäruindustrien, inhemta- 
des, så ofta tillfället det medgaf, erfarne tjärubränna- 
res utlåtanden om arbetsåtgången i detalj. Systema
tiska iakttagelser voro dervid icke att tillgå, och redan 
deraf, a tt uppgifterne städse uttrycktes i hela och en
kla tal, kan man sluta, a tt de måste vara endast ap
proximationer. I några fall visade sig äfven benä
genhet a tt öfver- eller underskatta det rä tta  förhål
landet; men i serien af, i allmänhet godtroget och ä r 
ligt uttalade meningar, blef det lätt a tt skilja det 
osanna ifrån det sannolika och sanna.

Vi försöka i det följande att uppställa en nog
grann beräkning af ekonomien vid tjärudalen och 
välja för detta ändamål någru typiska exempel *) och 
främst ett för de trakter, der varans transport till 
kusten måste ske till lands.

*) Frågans vigt torde rättfärdiga att vi till den sak
kunnige läsare, som tilläfventyrs önskar pröfva riktigheten 
af den följande beräkningen, här addressera en närmare re
dogörelse för de grunder, på hvilka densamma hvilar. Det 
bör då främst erinras, att i ingen händelse förmådde allmo
gen att uppgifva hvad  en tunna tjära slutligen kostar oc<: i 
dagspenning inbringar. Icke ens elementerna (posterna) som 
böra ingå i beräkningen, förmådde någon ibland de flere 
tiotal af tjärubrännare, med hvilka vi hade tillfälle att öf 
verlägga 0111 saken, att sjelf uppräkna. Först genom en 
fortsatt jemförelse af de vid olika tillfällen samlade anteck
ningarna, hafva dessa elementer så fulltaligt framträdt, som 
de i beräkningen anföras. De funna siffrorna böra visser
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Till en tjärudal (t. ex. i Reisjärvi kapell af Uleå- 
borgs län) af 50 famnar katad ved och 100 tunnors 
afkastning, hvarvid antages a tt sjelfva gropen kan be
gagnas 5 särskilda somrar, samt a tt 50 stycken toma 
tunnor återstå från en föregående brand, erfordras:

D
agsverk.

Ö
ke-

dagsverk.

R
ubel.

kopek.

Till första bleckningen . . . 
Till andra d:o . . .  
Sista barkbandets afskalande . 
Tallarnes fällande och qvistande 
Forsling på ett medel-afstånd

af 2 v e r s t ................................
Vedens klyfning och upprad- 

ning kring gropen . . . .  
y5 af gropens första anlägg

ning ..........................................

50
50
25

100

75

5

115

|
ii
1
i
I
i

j

305 115

ligen betraktas såsom approximationer och något variabla 
qvantiteter; dock gifva sjelfva de insamlade uppgifterna vid 
handen, att resultatets osäkerhet icke bör anslås högre än 
10 o/0  ̂ d. v. s. den funna dagspenningen kan anses säker 
på 2 a 3 kop. nära, och antalet af dagsverk, motsvarande 
en  tunna tjära, på omtrent 1 dag nära. I afseende å de 
enskilda posterna gäller för öfrigt, att de i ett par fall bero 
pä en g o d ty c k l ig  uppskattning, men i öfrigt äro dels me
deltal af de erhållna uppgifterna, dels direkte öfverensstäm- 
mande uppgifter. Godtyckligt uppskattadt är antalet af dags
verk för brandens skötsel. Uppgiften härom är den, att 
branden af en 50 famnars tjärudal första dagen erfordrar
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Transport 305 115

Gropens sopning och iståndsät-
tande för tillfället . . . . 2 i i

Vedens inradning uti gropen . 33
Anskaffandet af mossa och mull

samt milans täckning . . . 5 7
Brandens skötsel första dygnet

(10 p e r s o n e r ) ........................... 15
D:o d:o af 3 personer de föl

jande 9 dygnen ..................... 41
100 nya tunnors förfärdigande . 100
Dessas justering och stämpling

(å 3 k o p . ) ................................ 2 3
Deras släpning till tjärudalen,

a n ta g l ig e n ................................ 2
V® af reservtunnornas förfärdi

gande ........................................... 10
Vattentappningen ur 150 tjär

tunnor ..................................... 15
Således inalles till produktion

af 100 tunnor tjära . . . . 528 124 3 l
omkring 10 personer och sedermera skötes af 3 ä 4 per
soner i 8 ä 12 dagars tid, allt efter väderleken. Men ar
betet fortsattes genom dag och natt, och hvila kommer der- 
vid föga i fråga. Skall na ett dygns arbete beräknas så
som 2 dagsverken? Vi hafva antagit det utgöra 11/2, Ved- 
släpningens afstånd äfvensom den vigtiga posten af trans-
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Transport 528 124 3 —

Härtill kommer försäljnings
kostnad som följer:

Transport till kusten omkring
100 verst, 3 tunnor utgörande
ett lass; 1 berednings och 5
resedagar för hvarje sådant . 33 165

Vräkarens afvode l !/2 kop. per
tunna ........................................... 1 50

Polett till Handlandens kontor
2 kop. per tu n n a ..................... 2

Summa utgift på 100 tunnor
tjära . . 561 289 6 50

port-afståndet till kusten äro exempelvis eller godtyckligt 
antagne; men dessa afständ. kunna i verkligheten lätt vara 
endast längre, icke kortare. De stora posterna: Blecknings 
arbetet, Tallarnes fällande, Vedens klyfning, Tunnornas för
färdigande o. s. v. äro i det närmaste enhälliga och ome
delbara uppgifter. —  I afseende å tjärans m e d e lp r is ,  må 
anmärkas, att det i beräkningen antagna beloppet af 3 Rub. 
per tunna, i närvarande stund synes snarare för litet, än för 
stort. Tullkammarens förut anförda uppgifter antyda ett
s t ig a n d e  i tjärupriserna. Skulle det förhöjda priset för 
framtiden komma att bibehålla sig, eller ännu någon tid
framgent att ytterligare stiga; då skulle man hafva att till 
den ofvanför beräknade dagspenningen tillägga omtrent 1 
kopek for hvarje 10 kopek af pristillökningen utöfver 3
Rubel. —  T. ex. vid ett tjärupris af 5 Rub. per tunna,
blefve dagspenningen circa 47 kop. JemfÖr: s. 29.
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Antager man för enklare räknings skull, såsom 
fallet vanligen är, a tt 1 ökedagsverk svarar emot 2 
karladagsverk, så blir to ta l-u tg if te n  på dessa 100 
tunnor tjära =  1139 dagsverk samt 6 Rub. 50 kop. i 
penningar.

Vid ett medelpris af tjäran — 3 Rub. per tunna, 
skulle i betalning erhållas 300 Rub. Härifrån afgå 
dock 2 o/o eller 6 Rub. såsom förlust genom ”vräk
ning” ; hvarföre inkomsten blir endast 294 Rub. Af- 
dragas härifrån den hafda penningeutgiften af 6 Rub. 
50 kop. så återstå 287 Rub. 50 kop. såsom arbetslön 
för 1139 dagsverk; hvilket motsvarar en dagspenning 
af 25 ,24- kop. E tt ökedagsverk skulle då motsvara 
50 kop.

Den anförda penningeutgiften af 6 Rub. 50 kop. 
blir enligt detta förhållande en arbetslön för nära 26 
dagsverk; adderas de till 1139, så fås 1165 dagsverk, 
hvilka betalas med priset af 98 tunnor slutligen för
såld tjära. H äraf följer a tt produktionen och försälj
ningen af hvarje tunna utskeppningstjära uti ifråga
varande fell, konsumerar ganska nära 12 dagsverk.

Exempel af ekonomien vid tjäruhandteringen i 
trakter, der varan transporteras i b å ta r :

En tjärudal i Sotkamo Socken, Kajana Härad, af 
50 famnar katad ved och 100 tunnors afkastning er
fordrar, då arbetet beräknas efter redan anförda grun
der, 528 dagsverk, 124 ökedagsverk och en penninge- 
utgift af 3 Rub. S:r; eller, då ökedagsverken reduce
ras som ofvan, 776 dagsverk samt i penningar 3 
Rub. S:r.

I Sotkamo uppgafs att transporten till Uleåborg 
besörjes af särskilda forsfarare, hvilka regelbundet er
hålla 60 kop. per tunna för hela resan (slussafgiften
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i Kajana inberäkuad). För 100 tunnors transport jemte 
försäljningskostnad (ä 3V2 kop. per tunna) betalas så
ledes 63 Rub. 50 kop.; hvadan total-kostnaden för 
produktion och försäljning uppgår till 776 dagsverk 
samt i penningar 66 Rub. 50 kopek. Inkomsten utgö- 
res af 98X3 d. ä. 294 Rubel. Afdrages härifrån 66 
Rub. 50 kop. så återstår 227 Rub. 50 kop. såsom lön 
för 776 dagsverk.

Enligt ofvan angifna data inbringar således tjäru- 
bränningen i Sotkamo i dagspenning 29,3 kop. För
vandlas åter 66 Rub. 50 kop. enligt detta förhållande 
i dagsverk, så svara de emot 227 dagar, hvadan pro
duktionen af 98 t:r utskeppningstjära åstadkommes 
genom (813+227 d. ä.) 1040 dagsverk, och 1 tunna 
tjära erfordrar 10,6 dagsverk.

De fraktande erhålla dock, i anseende till båtar- 
nes kostnad och den lifsfara, de talrika forsarnes pas
serande innebär, en ojemförligt bättre arbetslön, än 
tjärubrännaren. En båt belastas regelbundet med 24 
tunnor och föres vanligen af 2 personer, hvilka (enligt 
Sotkamoboernes uppgift) till hela resan behöfva 9 da
gar. Betalningen utgör således 14 Rub. 40 kop. för 
18 dagar, eller en dagspenning af omtrent 80 kop.

Exempel på ekonomien vid tjärubränningen i Lapp- — vid trans- 
marken (enligt uppgifter erhållna om smärre tjäruda- port medelst 
lar vid Torneå elf samt i Kiittilä). flotning.

En tjärudal af 30 lass rötter och vindfällen samt 
10 tunnors af kastning erfordrar:

Dags
verk.

Öke-I 
dags-1 

i verk.
till Hopsamling af veden. . . . . . 15

Forsling ................................................ : 10
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till S p j e l k n in g .......................................... 15
Inradning i g r o p e n .......................... 9
Näfver eller bark till gropbotten . 3
Milans t ä c k n i n g ................................ 7
Brandens s k ö t s e l ................................ 15
10 st. t u n n o r ..................................... 10
Gropens iståndsättning, tjärvattnets 

aftappning, reservtunnor etc. . . 4
Summa produktion af 10 t:r tjära 78 10

Eller, då ett ökedagsverk antages lika med 2 kar- 
ladagsverk, produktion af 10 tunnor tjara 98 dagsverk.

Transporten till hafskusten verkställes medelst 
sjelfva tunnornas flötning, hvarvid en tjärufiotta af 
80 eller 100 tunnor föres af 3 man, hvilka (i medel
tal) behöfva 16 dagar för hela resan. Antages nu a tt 
en tjärfio ttafaf 100 tunnor hopsamlats vid 10 tjäru- 
dalar af den ofvanför antagna storleken, så blir kost
naden af dess produktion och försåljning, som följer:

Dags
verk. Rub. kop.

100 tunnor t j ä r a ........................... 980
Hopsamlandet och förfärdigan

det af f l o t t a n ........................... 10
F ra k te n ........................................... 48
Utgift i penningar (tunnornas

kröning, vräkare-afgift och po
letter) ........................................... 6 50

Summa utgift för 100 t:r tjära 1038 6 50

Betalning erhålles för 98 tunnor; således 294 Rub. 
Afdrag 6 Rub. 50 kop., så återstå 287 Rub. 50 kop.
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såsom lön för 1038 dagar, och dagspenningen blir 27,7 
kop. 6 Rub. 50 kop. svara enligt detta belopp nära 
emot 23 dagar, hvadan 98 tunnor produceras genom 
(1037+23 d. ä.) 1061 dagsverk eller 1 tunna utskepp- 
ningstjära erfordrar 10,8 dagsverk.

S a m m a n s tä l la s  nu de i det föregående funna Resultat, 
siffrorna, så befinnes:

o <1
HH ►—i a- ^
/"IN 1 o O H

ä  2.
p: • hS

gf £  
a *•ö Bo

£ 2
g 3
C i 
f

Dagspenningen . . . . 25,24 k 29,3 kp. 27,7 kp.
Antalet dagsverk per 1 tun

na t j ä r a ........................... 10,8 10,6 10,8

I denna serie saknas, af brist på data, de mot
svarande siffrorna för Pudasjärvi och Ijo-elf, der, så
som nämndt blifvit, tjäran transporteras på s to c k 
f lo t to r ,  hvilka vid elfvens utlopp, såsom ett slags 
biprodukt försäljas till sågarne. I anseende till stoc
kens låga pris och oftast underhaltiga beskaffenhet, 
kan man dock antaga att densamma icke tillskyndar 
tjärubrännaren någon väsentlig fördel, samt att äfven 
i denna nejd, dagspenningen icke torde utgöra mera 
än i sydligare tjärudistrikter.

F år man åter såsom rättmätig grund för beräkningen, 
antaga de officiela uppgifter, hvilka af Pudasjärvi soc
kens ombudsmän inlemnades vid sammanträdet i Tjo 
(4:de Augusti 1860) så förändras det allmänna förhål
landet här ganska väsentligt. De.t anfördes nemligen, 
a tt å de bördigaste trakter i socknen, tjäruafkastnin-



Fattigdomen 
och allmo
gens talan.

gen utgör endast V/.2 tunna, eljest icke mera än 1 
tunna af 1 famn ved. i denna händelse, hvilken i 
sig sjelf är nog sannolik, men till hvars noggrannare 
pröfvande vi sakna nödiga data, blefve dagspenningen 
i Pudasjärvi omkring 15 kop. och 1 tunna tjära  skulle 
erfordra nära 20 dagsverk.

De ofvan anförda siffrorna utvisa emellertid att dags
penningen vid vår tjäruindustri i allmänhet, ehvad än 
må kunna invändas emot sjelfva methoden, likväl icke 
är så ringa, som ett ytligt rykte redan länge förmält. 
Detta rykte, hvilket än omtalar 6 ä 8, än 12 å 15 
kop. såsom det vanliga beloppet, har sannolikt sin 
grund uti den allmänna fattigdom, hvilken onekligt 
är tjärudistrikternas lott. Man ser folket der ifrigt 
sysselsatt med ett arbete, hvilket icke kan utan sär
skild undersökning till sitt m ått uppskattas, och då 
en besparing af kapital liäraf icke ses uppkomma, 
ligger det nära att anse sjelfva arbetet betalas utom
ordentligt dåligt. En dagspenniug af omtrent 27 kop. 
är visserligen numera att betraktas såsom ganska rin
ga, men den lärer dock, t vårt land, icke vara ovanlig 
äfven vid andra arbeten, t. ex. jordbruket.

Icke dess mindre qvarstår detta fattigdomens fak
tum och uppmanar till en deltagande uppmärksamhet. 
Noggranna statistiska uppgifter om jordbrukets till
stånd i de nämnde distrikt erna, skulle utan tvifvel 
ådagalägga, att fattigdomen är i samma förhållande 
större, som tjärubränningen bedrifves på åker- och 
ängs-skötselns bekostnad.

De mera upplyste bland sjelfva allmogen inse 
detta förhållande, och mången har af Öfvertygelse om 
de&s sanning, motstått frestelsen att på bekostnad af 
hemmanets goda och regelbundna förvaltning, bereda

3 0



38

sig en ögonblicklig vinst, som är skenbart betydlig, 
men hvilken nödvändigtvis förskingras ojemförligt ha
stigare än den ernås. Ofta hör man ock tjärubrän- 
narne sjelfve påstå a tt deras industri är ytterst dålig, 
men a tt de tv in g a s  till densamma såsom den enda 
utväg a tt förskaffa sig reda penningar till krono-ut- 
skyldernas betäckande. Att man dessutom äfven vet 
a tt anföra vigtiga skäl till försvar för en handtering, 
med hvilken man sedan hedenhös är lika förtrogen, 
som med sjelfva fattigdomen, detta är naturligt. Det 
är endast ”öfverlopps-tid”, heter det, som användes på 
tjärudalen; eller ”jordmånen är dålig; endast kärr ega 
vi och sandhedar, som ej löna bearbetningen.” Äfven 
frosten, vårt jordbruks arffiende, citeras ofta; frosten 
förstör aldrig en tjärudal. Med allt detta försvar för sam
vetet fortfar man således att bränna tjära, ja  att, såsom 
Pudasjärviboerne, uti denna handterings allt ifrigare be- 
drifvande, se sin enda räddning från det yttersta elände.

Vi hafva nämnt Pudasjärvi. Det bör erinras a tt 
Socknen räknar omkring 6000 invånare och produce
ra r 10 å 12000 tunnor tjära årligen. En intensivare 
industri af detta slag torde landet icke kunna uppvisa. 
För betraktaren af ifrågavarande förhållanden är det lä
rorikt a tt höra detta folk, med naivetet sjelf omtala sitt 
industriella lif och sina förhoppningar för framtiden. Vi 
meddela derföre några väsentliga punkter i ofvananför- 
da dokument, dateradt Pudasjärvi d. 4 Augusti 1860. 
De lyda ordagrant som följer:

”Uti dessa vidsträckta ödemarker, som till stor 
del bestå af ofantliga mossor och andra kalla och 
ofrnktbara marker, har nöden tvungit oss att söka vår 
hufvudsakligaste lifsbergning genom skogsprodukters 
afyttring, hvaraf en naturlig följd blifvit, a tt åkerbru-^
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ket icke bedrifvits såsom sig bör. Åkerbrukets låga 
ståndpunkt, ehuru till en stor del en följd af allmo
gens okunnighet och fattigdom, kan dock icke helt 
och hållet tillräknas jordbrukaren. Såsom hämmande 
äfven deras bemödande, som med alfvar önskat egna 
jordbruket bättre vård, måste vi anse, utom vår full
komliga medellöshet a tt odla de många vidsträckta 
kärr och moras, som åstadkomma täta missväxter, äf
ven till en stor del vara, a tt storskiftet i socknen ännu 
icke afslutats. Om ock i närheten af ett eller annat 
hemman tillfälle till odling genom träskutdikning och 
moss-odling finnes, återstår alltid osäkerheten till ego- 
och besittningsrätten af den odlade marken, hvilken af- 
skräcker mängden från hvarje arbetsföretag. Den er
sättning, som för en sådan odlad, men vid storskiftet 
odlaren fråntagen mark möjligen tilldömes, blir i alla 
fall ringa, hvarföre hvarje vidlyftigare försök till o- 
dlingsföretag är med våra ringa tillgångar omöjlig; 
allmogen måste fördenskull föredraga sådan lifnäring, 
som afhjelper stundens behof.

Af sådan anledning måste inskränkningen i skogs
produkternas afverkning blifva högst menlig för landt- 
mannen intill dess jordbruket hunnit få sådan utveck
ling, a tt vi deraf kunna få vår bergning, hvilket äfven 
lokala förhållanden änuu hindra en tid. För att undgå 
den nöd, som genom en hastig inskränkning i skogs
produkters afverkning synes hota oss, och för att 
blifva satta i stånd att få medel att småningom upp
arbeta våra jordlägenheter, och sålunda i en icke af- 
lägsen framtid, kunna deraf påräkna vår dagliga berg
ning, våga vi förtröstansfullt inför en Nådig Öfverhet 
andraga, hvad, enligt vår tanke skulle trygga vår fram
tid utan alltför stor uppoffring af Höga Kronan.
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Vi anhålla således i djupaste ödmjukhet:
l:o. Att utöfver det belopp tjära vi hittills, i för

hållande till våra hemmans mantal, tillverkat genom 
katning af växande träd, ytterligare efter föregången syn 
af stubbar och rötter få tillverka tjära, emedan sådana 
stubbar förblifvaiannan händelse helt och hållet onyttiga.

3:o. Att till svedjande begagna och sedermera till 
ängsmark odla ej allenast sådan skog, hvarom här 
ofvan nämnes, utan ock de genom tjärubruk på vä
xande träd utblottade marker, å hvilka intet annat 
qvarblifvit än för skogs- och annan växtlighet hinder
liga skatar efter den afhuggna katningen. Derigenom 
kunde dessa marker, som äro långt aflägsna från vat- 
tudrag, och hvilkas närhet till bohlstäder äro en ver
kande orsak till den frost, som här ofta förstör skör
den, blifva nyttiga.

5:o. Att förordningen, som förbjuder all vidare kat
ning, af en hvar, som har tre års gammal katved, 
måtte upphäfvas. Korta och kalla somrar göra det 
alldeles omöjligt, a tt de till tjärubruk katade träden 
kunna insuga den till tjärans bränning erforderliga 
kådan. Erfarenheten har visat, a tt allt efter marker
nas olika beskaffenhet, en tid af minst 10 år fordras, 
innan tjärubränning med någon fördel kan verkställas. 
Man har visserligen antagit, att en famn katved gif- 
ver 2 tunnor tjära. E tt sådant antagande visar full
komlig obekantskap i saken. Katveden å lågländta 
marker gifver 1 tunna *), och å bördigare trakter högst

*) Förhållandet torde ega sin riktighet. Utländska tek- 
nologer (Dumas, Schelgunoff och Greve samt Prechtl) anföra 
enhälligt, att af kastningen af kåda (således äfven af tjära) är 
beroende af jordmånens beskaffenhet, samt att den är minst 
å låglandt och fuktig mark. Utan tvifvcl måste äfven som-
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l l/s tunna per famn, då äfven katveden bör vara 15 
å 18 år gammal *). Bestämmandet af treårig katved 
till tjärubränning är liktydigt med ett totalt förbud, 
emedan sådant är liögst skogsödande och dessutom 
icke i ringaste mon ersätter arbetet”. Så långt Pu- 
dasjärvi-documentet.

I bjert kontrast emot ofvananförda meningar fram
stå yttranden, sådana som följande, af en driftig, nu
mera förmögen Häradsdomare i Wiitasaari. — ”Med 
samma arbete, som noga sammanräknadt erfordras för 
a tt producera en tunna tjära, kan man frambringa en 
tunna råg; men den sednare har ett ojemförligt större 
värde. Rågtunnan är i och för sig sjelf ett större ka
pital och fyller omedelbart ett hembehof. Rågtun
nans frambringande gör dessutom ingen skada åt hem
manet, hvilket tvärtom förbättras genom rödjningen 
och vården. Tjärtunnan deremot måste först förvan
dlas i penningar och leder bonden för detta ändamål 
från åker och äng, u t på landsvägen, eller bland sta
dens frestelser; skog och mark ruineras genom den 
upprepade sköflingen och jemna vanvården.” — En 
med tjuruhandteringen förtrogen hemmansbonde i Sie-

marens längd och värmegrad härvid vara väsentliga faktorer. 
Det borde kanske genom särskild undersökning (t. ex. genom 
forstmästare å orten) utredas, huru beskaffad kådbildningen 
är i denna nordligt belägna tjärrtrakt, samt huruvida icke, 
just i Pudasjärvi, den närvarande tjärubränningen är en verk
lig och förderflig a b su r d ite t , som borde med lämpliga me
del på det alfvarligasta bekämpas.

*) Meningen är att de katade träden böra få stå 15 a 
18 år (korta somrar) innan de nedhuggas. I Pihtipudas 
vttrade en tjärubrännare, att katveden borde få stå 6 eller 
till och med 10 år, ”ty den blir ju äldre dess bättre.”
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vi yttrade i samma anda: ”Med den arbetsmängd, en 
tunna tjära erfordrar, kan jag i det närmaste rödja, 
dika och gräfta ett tunneland kärr.”

Vi anföra dessa yttranden icke såsom adaeqvata 
uttryck af sakförhållandet, utan såsom exempel på 
gängse åsigter bland allmogen. De synas öfverdrifna; 
men vi sakna tillfälle a tt inhemta den nödiga kor
rektionens belopp.

Om nu ock bland andra förhållanden jordens rin
ga bördighet och klimatets skärpa böra tagas i strän
gaste öfvervägande, såframt fråga uppstår om allmänna, 
genomgripande åtgärder för folkets förkofran, så må
ste man dock uttryckligt erkänna, a tt fattigdomen uti 
tjärudistrikterna framförallt beror af allmogens jem- 
förelsevis stora brist på upplysning och arbetsskick
lighet. lordbruket, äfven det enklaste, tillhör ett hö
gre stadium af mensklig utveckling, än vår tjärubrän
ning i gropar. Medan det förra anses såsom civilisa
tionens grund och botten, påminner den sednare om 
det bekanta ”eldens bruk”, hvilket förefinnes äfven på 
nyupptäckta öar i Söderhafvet. Jordbruket såväl för
utsätter, som frambringar ett förråd af begrepp, en 
mångfald af kunskaper, som leda till öfverläggning, 
till upptäckande af hjelpmedel i motgången, till drift 
och företagsamhet. I bredd dermed är den ifrågava
rande tjärubränningen en tanklös handtering, som nä
stan uteslutande hvälfver sig omkring de primitiva 
begreppen af yxe och ved.

Å en annan sida förtjenar dock besinnas att äf
ven tjäruindustrien, på sitt sätt innebär ett element i 
folklynnet, af hvilket en dag, då bättre insigter hun
nit mogna, goda frukter stå att förvänta. Det är icke 
af stunden, man väntar lön for sitt arbete och likväl
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egnar man all flit deråt. Man går a tt kata skogen, 
väl vetande, a tt densamma först efter 3 eller 4 år 
kan fållas och brännas; ja  Pudasjärviboerne förklara 
sig beredde att kata skog, för att bränna den först 
efter 15 å 18 år. Skulle då icke en klarare insigt i 
kärr- och ängsodlmgen och uti dermed förenad bo
skapsskötsel, leda samma folk, a tt på dessa vägar söka 
en framtid, den tjärubränningen aldrig, och alldra- 
minst i sitt närvarande skick kan medföra;

Landets Skogsfiirråd och skogsforbrukning. Med stöd af
skogsförråd. förut anförda siffror kan man ock härleda en bestämd 

föreställning om tjäruindustriens förhållande till lan
dets skogsförråd samt om katningsprocessen såsom sätt 
a tt tillgodogöra skogen.

Enligt de tillförlitligaste beräkningar som hos oss 
hittills blifvit verkställda *), utgöra af landets hela 
areal (328,287 qv. verst) mera än hälften, nemligen 
171,642 qvadrat verst eller 39,722,765 tunneland s. k. 
a b s o lu t  skogsmark. Denna areal, duglig till skog, men 
oduglig till jordbruk, är nu visserligen långt ifrån att 
bära all den skog, den skulle bära under tillbörlig 
vård; och en säker uppgift om det förhandenvarande 
skogsförrådet kan först efter verkställda undersöknin
gar inom landets alla forstdistrikter (ett som bäst för
siggående arbete), erhållas.

Men enligt anställda rön uti våra skogar, der de 
qvarstå orubbade, framgår, a tt 1 geom. tunneland skogs- 
yta, efter låg uppskattning, är egnadt att hysa en un
gefär 180 årig generation af minst 140 mogna stam-

*) Handledning för skogshushallare i Finland af C. W. 
Gyldén 1853, Sid. 5 etc. samt Finl. Allm. Tidn. i Maj 
1860, der af samma auktoritet en beräkning meddelas efter 
sed  n a st insamlade data.
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mar. Antages nu, a tt liela vår skogsmark vore under ra- 
tionel vård, så skulle enligt skogshushållningens fordrin
gar. dess årliga af kastning blifva omtrent 33 millioner 
mogna stammar, eller (å endast 50 kub. fot per stam) en 
trämassa af groft virke af 1,650 millioner kub. fot. 
Detta qvantum öfverstiger således i okändt, men i alla 
fall betydligt förhållande, den närvarande verkligheten.

För att nu vinna en bestämd och tillika någor
lunda sannolik föreställning om saken, må här såsom 
utgångspunkt för beräkningarne antagas: a tt våra sko
gar för det närvarande, eller kanske riktigare, inom 
den närmaste framtiden (nemligen såsom följd af forst- 
statens nu påbörjade verksamhet) afkasta åtminstone
7.0 af det under fullständig vård möjliga qvantum. 
Det årligen tillgängliga förrådet skulle således utgöra
3.300.000 mogna stammar, eller, å 50 kub. fot per 
stam, 165 millioner kub. fot i groft virke.

Men afverkningsmassan utgöres icke till större 
delen af de mogna stammarne. Uti all skog som skall 
tillgodogöras, försiggår en afverkning äfven af yngre 
stammar, antingen detta sker under rationel hushåll
ning och periodiskt, medelst hjeipgallring, eller ock ge
nom den, hos oss hittills vanliga systemlösa praktik, 
hvilken tekniskt fått namn af blädningshygge.

En uppskattning af landets afkastning i sednare 
afseende blir, af lätt insedda skäl, ännu osäkrare än 
den föregående. Dock kan man göra sig ett ungefär
ligt begrepp derom, om man besinnar, a tt ett geom. 
tunnland skog af 10 åriga träd (tall eller gran) i me
deltal bär omkring 2,200 stammar, af hvilka något 
mindre än Y100 kommer till full mognad. I den vilda 
skogen eger en täflan rum emellan stammarne, i följd 
af hvilken de, som hunnit längst i utveckling och lifs-
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styrka, allt mera undandraga näringen för de öfriga, 
och dessa således under årens lopp förtvina och falla 
undan. Den rationella skogsvården låter dessa yngre 
träd icke gå förlorade, utan skördar dem då deras 
tid är inne; och ur detta förråd hemtar äfven den re
gellösa afverkningen (för brännved, gärdsel m. m.) sin 
produkt. För att härleda en bestämd och sannolik 
siffra äfven för den ifrågavarande afkastningen, antaga 
vi, a tt en 180 årig tallskog, å medelmåttig jordmån 
(växtlighetsklassen 5 *), blifvit regelbundet ansad me
delst hjelpgallring af 20 årig period. I detta fall u t
gör — enligt erfarenheten — den genom gallringen 
afverkade trämassan tillsammantagen ungefär 3,617 
kub. fot per tunnland; samt det motsvarande antalet 
trädstammar, då alla stammar u n d e r  30 års ålder 
utlemnas ur räkningen, ungefär 2,500.

Fördelas den sålunda funna mängden likformigt 
på 180 år, så blir den årliga afkastningen af 1 tunn
land nästan jemnt 200 kub. fot, innehållna i nära 14 
stammar.

För ett fullt skogsbestånd öfver hela landet skulle 
detta utgöra 556 millioner stammar, innehållande en 
trämassa af 7,943 millioner kub. fot.

Då nu ofvanföre antogs att landets skogar i de
ras närvarande skick afkasta endast l/io hvad de 
fullständigt vårdade skulle afkasta, så blefve den i 
verklighet möjliga skörden ungefär 55,6 millioner stam
mar, innehållande tillsammans 794,3 millioner kub. fot 
trämassa; afkastningen af groft virke deruti icke in
beräknad.

*) Jemför: Gyldén, Handledn. for Skogsh. § 33 och 
Tab. V.
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Landets årliga afkastning (egentligen fö rrå d )  af 
skog vore således för det närvarande:

efter stammantal
fullmogna stammar 
yngre stammar . .

3,3 millioner. 
55,6 millioner.

Summa nära 59 millioner.

efter kubik innehåll
i groft virka 165 mill. kub. fot.
i ved, gärdsel, slöjdvirke m. m. nära 795 mill. kub. fot.

Summa en trämassa af 960 mill. kub. fot.
Hvad nu vidgår tjäruindustrien, så hafva vi sett Skogsför- 

att af våra 150,000 tunnor tjära, 2 tunnor erhållas af brukning. 
1,66 kub. famnar eller 360 kub. fot radad ved; om- 
trent 70 °/o häraf utgör fast vedmassa, hvadan till 1 
tunna tjära åtgår 126 kub. fot fast vedmassa. Hela 
vedkonsumtionen vid tjärubränningen utgör således 
nära 19 millioner kub. fot, eller nära 2 ^  af hela 
skogsafkastningen. Beräknad efter antal stammar (den 
utgör omtrent 7,500,000 st.), skulle denna konsumtion 
belöpa sig till nära 13 °/o-

Men i klar dager framstår tjäruindustriens ved- 
behof först då man kastar en blick öfver landets när
varande to ta l-a fv e rk n in g .

1859 utskeppades trävaror och virke till ett sam- 
manlagdt värde af 1,805,413 Rubel Silfver, hvarvid de 
största posterna voro:

Plankor 146,561 tolfter — 950,238 Rub.
Bräder 199,638 tolfter — 544,867 „
Sparrar 78,400 st. — 69,017 „
Battens 18,613 tolfter — 72,534 „
o. s. v.

Plankorna, hvilka i värde utgöra öfver hälften af
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det exporterade virket, låta med ledning af dels upp- 
gifna dels i medeltal bekanta dimensioner till kubik
innehåll beräkna sig; de svara approximativt emot
7,800,000 kub. fot. Oaktadt priset på olika slags 
virke icke är noga proportionelt emot massan, kan 
man dock af det anförda sluta, a tt hela års-exporten 
af trävirke och varor belöper sig till högst 19 millio
ner kub. fot, eller samma mängd som konsumeras af 
tjärubränningen. Detta utgör endast 11,5 <>J0 af lan
dets närvarande årliga förråd af groft virke.

Till kategorien af utskeppad trämassa kunna dess
utom hänföras 3,5 millioner kub. fot, hvilka årligen 
förbrännas till pottaska samt 2.5 millioner, hvilka u t
skeppas såsom brännved; utgörande tillsammans 6 
millioner kub. fot, tagna ur yngre skog.

Den inhemska förbrukningen, förslagsvis beräk
nad, torde enligt sednast citerade arbete *) icke öfver- 
stiga följande poster:

B r ä n n v e d ..................................... 310 mill. kub. fot.
Hus- och skeppsbyggnad, stäng

sel och s l ö j d .....................100 mill.
Glasbruk, fabriker brännerier, 

ångmaskiner tegeltillverk
ning, bergsrörelsen, smiden
m. m......................................115 mill.

Virkes förlust genom årligt sve-
dje af 80,000 tunnland . . 42 mill.

Summa kub. fot 567 millioner.
Utom de redan uppräknade posterna af skogsför- 

brukningen måste ännu anmärkas fö r lu s te n  genom  
s k o g s e ld a r , till hvars närmare uppskattande hittills

*) Gyldén. Handledn. för Skogsh. s. 8.
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inga data lära forefinnas. Det bör dock erinras, a tt 
densamma hufvudsakligast drabbar den unga skogen 
(hvilken ersättes inom 5 å 50 år) medan de mognare 
stammarne blott till ringa del gå förlorade. Det torde 
vara skäligt a tt låta hela denna förlust ingå i beräk
ningen endast i form af en hufvudorsak, h v a r  fö re  
den närvarande skogen icke lemnar mera, än xjl0 af 
hvad den under vederbörlig vård kunde lemna.

Den stora massan af inom landet förbrukad skog 
utgöres påtagligt af yngre stammar. Endast hus- och 
skeppsbyggnadens materialier göra härifrån undantag 
och dessa konsumera, tillsammans, högst 30 millioner 
kub. fot groft virke *), eller 18 °/0 af den antagna till- 
gången.

*) Till stöd för denna vigtiga siffra må här anföras 
följande data:

Ett större boningshus på landet (t. ex. en bondstuga med 
farstu och 2:ne kamrar) konsumerar i medeltal högst 4000  
kub. fot.

En isolerad mindre byggnad (en lada, ria etc.) 700 till 
1000 kub. fot.

En större ladugårdsbyggnad högst 3,500 kub. fot.
En betydlig del af åbyggnaderne å bondehemmanen upp

föres af lä t ta r e  virke.
Man kan derföre, i m e d e lta l, för landets 50 ,000 hem

man (af hvarje storlek), icke uppskatta virkesmassan till 
mera, än 20,000 kub. fot per hemman, eller tillsammans 
1000 millioner kub. fot groft virke. Då ett trähus ofta 
är brukbart i 80 år, men sällan undanrödjes inom 40, så 
anse vi en renovationsperiod af endast 40 år såsom för 
kalkylen giltig. Arsbehofvet öfver hela landet skulle då 
utgöra 2 5 m ill. kub. fo t . Och härtill kommer endast 
behofvet i städerna (med X/io af befolkningen) hvilket kan 
anslås till högst Y20 af  det inre landets, eller 1 ,250,000  
kub. fot, samt skeppsbyggnaden till på sin höjd samma 
belopp.



De uppställda siffrorna äro, naturligtvis mera el
ler mindre sväfvande. Uppskattar man dock riktigt 
den härvid oundvikliga osäkerhetens gränser och be
tydelse för ändamålet, så afgifva de en nog tydlig 
bild af landets skogsrikedom, samt förtjena då all 
uppmärksamhet. Ty då den inhemska förbrukningen 
af skog, ehuru utgörande en betydlig del af den år
liga tillgången, likväl är en jemförelsevis k o n s ta n t  
qvantitet, så utvisa de, a tt den del af afverkningen, 
hvilken omedelbart, eller ock i förädlad form, utskep
pas, kunde saklöst för skogsförrådets bestånd m ån g 
d u b b las* ). Detta förhållande kan lätt öfverskådas i 
närlagde Tabell.

*) A n m ä r k n in g .  D en uppmärksamma läsaren måste hafva vars
nat, huruledes sanningen af dessa utredningar dock till en väsentlig del 
blir beroende af det ofvan antagna bråkets (en tiondedel) rigtighet. Vi 
erkänna att denna siffra, oaktadt densamma stöder sig på öfverläggnin- 
gar m ed sakkunniga personer, likväl är den m i n s t  s ä k r a  ibland de 
gjorda förutsättningarne. M ången skall t y c k a  den för stor, m ången  
annan skall t y c k a  den alltför liten ; v e t a  det kan tillsvidare — ingen. 
Vi begagna derföre härm edelst ett yppadt tillfälle, att åberopa en erfa
ren mans yttrande om motsvarande förhållande i Sverige, ett yttrande 
som kom m it oss tillhanda sedan närvarande skrift var fullbordad och  
till trycket aflemnad. V i erinra dervid, att, m edan Sveriges skogsnatur 
i allm änhet icke är m ycket olik  den finska, skogarne i Sverige dock äro 
mera m edtagna och förstörda, än hos oss. Chefen för Skogsinstitutet, Hof- 
jägmästaren I. af Ström anför i utlåtande (af d. 30: de April 1850) till 
regeringen, att den årliga afkasningen af Sveriges absoluta skogsmark, 
hvilken beräknas till 25,920,000 tunnland, ”på grund af anställda rön, 
uppskattas till 5,700,000 fam nar a 100 kub. fot (d. v. É. 570 m illioner kub. 
fot) — nem ligen efter skogarnes n ä r v a r a n d e  tillgånger”, då deremot 
v ä l s k ö t t a  skogar, enligt samma auktoritet, antagas kunna gifva en af- 
kastning, t v å  a t r e ,  ja ä n d a  t i l l  f y r a  g å n g e r  s tö r r e .  (Se A llm än  
Statistik af C. E. Ljungberg 1856, 2 dra delen s. 394 o. f.).

En jemförelse af dessa uppgifter m ed vårt ofvangjorda antagaude, 
ger sig på följande sätt: Den svenska absoluta skogsmarkens afkastning, 
i m edeltal för 1 år och 1 tunnland, utgör 7R7TT —  ^  k u b .
fo t .  E nligt vår beräknings kulle denna afkastning i Finland utgöra  
9 3 ?  TTny TT7TÖ —  k u b . ^o t ; d. s. v. u n g e f ä r  l ik a  m y c k e t  som  
i Sverige.
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Betraktar man särskildt de tvänne hufvudrubri- 
kerna, nemligen groft virke och yngre virke samt u t
trycker konsumtionen i procenter af förrådet, så haf
va vi:

Förråd a f grof t  v i r ke  . .1 0 0
Inhemsk förbrukning . . . 18 °/o
U tsk ep p n in g ..................11,5 ^

Summa 29,5 oJ0
återstår 70,5 eller 

möjlighet till en 6 gånger större utskeppning.

Total förråd a f virke . . .1 0 0
Inhemsk förbrukning . . .  60 ^
Utskeppa dt virke . . . .  2 oJ0
Utskeppning i form af ved

och P o t ta s k a ..............0,6 ^
Utskeppning i form af tjära 2 of0

Summa 64,6 oJ0
återstå 35,4 o/0

Medan således en mångdubbling af u ts k e p p n in 
gen  i någon mon inskränkes i följd af den utvalda 
beskaffenheten af dess produkt, kan, då hela landets 
skogsförråd tages i betraktande, någon sådan inskränk
ning i afseende å t j ä r u in d u s t r i e n ,  knappt sättas i 
fråga; ty denna anlitar icke grof stockskog. Man kan 
närmare uttrycka det sislnämnda förhållandet på föl
jande sätt: Vore det möjligt a tt öfver hela landet be
gagna ö fv e rlo p p ssk o g  till tjärubränning (eller kåd- 
samling) samt dervid begagna endast de stammar, som 
under förnuftig skogshushållning b o rd e  utgallras, så 
kunde denna industri, utan intrång på landets skogs- 
kapital, vara af minst 15 gånger dess närvarande 
omfång.
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Det behöfver knappt tilläggas, att, när engång röt
ter och stubbar komma till användning, en begräns
ning af tjäruindustrien genom brist på matejial ännu 
mycket mindre kan ega rum; utan kommer denna att 
uteslutande bero af arbetskraften, företagsamheten och 
en förmånlig afsättning.

H äraf följer för ingen del att det närvarande för
farandet med skogen i de Österbottniska tjärudistrik- 
terna, vore oklanderligt. Men innan vi egna detsam
ma en närmare betraktelse, må här ännu ett förhål
lande antydas, hvilket framgår ur ofvan anförda be
räkningar :

De 19 millioner kub. fot trämassa, hvilka använ
das till tjärubränning motsvara ett penningevärde af
450.000 Rubel, medan den l ik a  s to ra  m a ssa n  af ut
skeppade trävaror (plankor etc.) inbringar 1,805,000 
Rub.; eller 4 gånger mera.

Denna skillnad emellan de frambragta värdena, 
kastar en skugga på tjäruindustrien såsom närings
källa. Men den utvisar dessutom ganska bjert en 
förlust, som uppstår genom katningsprocessen *), ithy 
a tt denna utesluter möjligheten för stockskogens upp
komst.

Det sannolika medelantalet af dagsverk som er- Skogsförstö- 
fordras till produktion af 1 tunna tjära är 11. För ring. 
landets totalproduktion (150,000 tunnor) utgör detta
1.650.000 dagsverk. Men totalqvantum skog, som der- 
igenom förarbetas, utgör 7,500,000 tallstammar. Ge
nom ett dagsverk förarbetas således 4,54 stammar och

*) Visserligen under förutsättning at lokala förhållan- 
den sillåta s t o c k e n s  tillgodogörande; men ett sådant till
fälle finnes nästan öfveralls eller kan åtminstone i en nära 
framtid emotses.
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detta sker för en lön af 27 kop., d. ä. en stam in
bringar, genom derpå användt arbete, på sin höjd 
6 kop.

Vi sakna tyvärr data för en beräkning af arbets- 
åtgången vid produktionen af det grofva virket. Men 
bibehållande det förut gjorda låga antagandet: a tt en 
mogen stam lemnar endast 50 kub. fot trämassa, samt 
a tt af denna tillgodogöras 7ho såsom utskeppnings- 
virke, så hafva utskeppningens 19 millioner kub. fot 
erhållits af 542,857 mogna stammar. Då nu total
värdet af denna utskeppning år 1,805,000 Rub.; så 
inbringar hvarje stam, genom derpå användt arbete, 3 
Rub. 32 kop. *).

Antages vidare, med ledning af växtlighetstabel- 
lerna, a tt af 30 å 40 åriga tallar, endast omtrent 10 <fo 
hinna till 180 års ålder, så skulle dock i katningens 
å r l ig a  trädbehof (7,5 mill.), ämne innehållas till 750,000 
stammar, motsvarande i tillgodogjordt tillstånd ett 
värde af 2,490,000 Rub. eller 5y2 gånger större, än 
den erhållna tjärans; och d å  å te r s to d e  än n u  9/io 
a f  s ta m m a rn e  a t t  v id  y n g re  å ld e r  a fv e rk a s .

Man finner således, oaktadt tjärubränningens ved-

*) Vi anse nödigt att här särskildt päminna om den 
osäkerhet som n ö d v ä n d ig t  måste ligga uti en kalkyl, så- 
dau som den anförda. Siffrorna kunna här vara endast 
approximationer och fylla, såsom sådana, fullkomligt sitt än
damål, att uppvisa ett allmänt förhållande. Men då samma 
siffror, äfven i andra afseenden, äro af intresse för landets 
industri, få vi å andra sidan eriura, att de icke heller äro 
hugskott, utan minimalt antagna, positiva data. Vi tala här 
t. ex. om fullmogna stammars virkesmassa, hvilken enligt er
farenhets tabellen innehåller 72 kub. fot, och hafva ansla
git den till endast 50 kub. fot. Beräkningens osäkerhet 
torde derföre ic k e  s tr ä c k a  s ig  t i l l  s lu t s a t s e r n a .



beliof i jemförelse med landets skogsförråd, är högst 
obetydligt, a tt katningsprocessen, såsom grundval för 
denna industri, är i hög grad ofördelaktid. Den är 
detta, icke blott genom den klena vinst, den lemnar, 
utan äfven och i synnerhet genom det intrång den
samma gör på s to  eks kogen ; ett intrång, hvilket går 
derhän, a tt den sednare, inom de egentliga tjärudistrik- 
terne, fullkomligt utrotas. I Österbotten är också er
farenheten härom alldeles allmän, och icke ens den, 
som för första gången besöker denna del af landet, 
kan undgå a tt varsna förhållandet.

Då man på en resa ifrån det inre af landet, der 
ingen tjärubränning idkas, färdas ifrån Wiitasaari ge
nom Pihtipudas, Reisjärvi och Sievi till Kalajoki, mö
ter man en egendomlig företeelse, en förvandling af 
landskapet, hvilken tvifvelsutan har sina motstycken 
äfven på de öfriga vägar ne till kusten *) Trakten är 
glest bebyggd, och man omgifves, under långa sträckor 
af vägen, af den vilda, för det inre landet karakteri
stiska skogen. Denna bär visserligen, vid närmare på
seende öfverallt, ojäfaktiga bevis af eldens härjningar. 
Dels har vådelden farit fram, beröfvat barrträden det 
friska lifvets skönhet och qvarlemnat döda björkstam
mar ibland tvinande, halfmogna tallar; dels har sve
den afklädt jorden dess ursprungliga vegetation, och i 
dess spår ses, än skogsdungar af ung björk och gran, 
än åter hemskt framträdande, nakna stenrös. Men äf
ven eldens härjningar följa dock, såsom olyckshändel
ser, de ”stora talens lagar”, och befinnas derföre så 
glest fördelede, a tt uti den stora massan af skog,

*) På vägen från Jyväskylä till Wasa, vidtager en dy
lik förändring iuom 2 versts afstånd från Mähälä gästgifveri 
i Alavo socken.



sjelfva skogen är endast skadad, icke väsendtligen för
störd. Endast der skogselden varit lös inom de sed- 
naste 10 å 20 åren, äro dess sköflingar ögonskenliga. 
Man reser således att börja med, genom en vanlig 
finsk vildskog.

Men inom Pihtipudas kapell af W iitasaari socken 
varsnar man alldeles plötsligt en förändring af sce
nen. Alla tecken till äldre skog äro försvunna. Man 
ser endast unga tallskogar, hvilka omväxla med kala 
moar och fält. Och likasom signaler för att väcka 
den resandes uppmärksamhet på nejdens egenheter, 
fram träda den närmaste skogens stammar barkade och 
derföre bjert afmålade emot deras mörka bakgrund. 
Man befinner sig nu uti ett ”tjärudistrikt”; tallarne 
äro ”katade”. Man undgår icke länge att observera, 
det de katade träden i ett och samma skogsbestånd 
äro mera eller mindre jemnåriga och vanligast i en 
ålder af endast 30 å 40 år. Saken är enkelt den, a tt 
de äro till döden dömda, och a tt för så lång tid till
baka, en generation förut blifvit på samma sätt un
danröjd, äfvensom före denna en tredje. Eller må
hända var den förutgående en skog af både gamla 
och unga trän. Man brukar ej taga så noga med ål
dern; en stam med en endast två tums diameter ses 
stundom skina i bredd med en af 4 eller 5 tum. Men 
frågar man sig, hvadan de kala, knappt med ljung 
betäckta hedarne härröra, så lyder svaret: Den upp
repade sköfiingen liar slutligen utblottat växtligheten. 
Jordytans alltför ofta förnyade blottställning för at- 
mosferens oinskränkta inflytande, dess alltför ymniga 
betäckande med endast långsamt multnande grenar 
och qvistar efter katveden och slutligen den allmänna 
bristen på fröträn, hvilka skulle återbeså det afskör-
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clade fältet; dessa orsaker skola ingenstädes förfela 
att engång göra slut på katningen, der den ej afbrytes 
genom folkets eget bättre vetande och drift. Att re
dan i dessa nejder (omkring landåsen emellan Pihti- 
pudas och Reisjärvi) timmerskogen är knapp och såg- 
stock knappt undantagsvis a tt finnas, är sjelffallet. 
Längre fram emot kusten (från Sievi till Kalajoki) är 
detta förhållande än mera tydligt utpregladt; endast 
här och der ses en ungskog begränsa de vidsträckta 
flacka fälten. Men dessa fält utgöras vanligast af 
å k e r  och än g ; och ehuru folket får skaffa sig tim
mer genom flötning .från det inre landet, ja  stundom 
ser sig tvunget a tt k ö p a  sin  b rä n n v e d , är välmå
gan bland allmogen ögonskenligt bättre än i ”tjäru- 
distriktet”, hvilket småningom lemnades redan emellan 
Reisjärvi och Sievi. Man har, med ett ord, närmare 
kusten, längesedan genomgått tjärudalens eldprof och 
af den slutligen totala skogsbristen blifvit intvungen 
på jordbrukets och civilisationens vägar.

Man kunde sammanfatta de reflexioner dessa ta 
lande fakta ingifva, uti en enda fråga: Skola öfver
allt i landet, der de finnas, tjärudalarne slockna först 
sedan skogen är slut?

Den antydda öfvergången till en större välmåga 
i de trakter, som upphört med tjärubränningen, an
taga vi såsom en sak, hvilken af ingen betviflas. Äf
ven bland allmogen å sådana orter, hvilka, olikt 
Reisjärvi och Windala kapeller, först inom sedna- 
ste decennier påbörjat detta skifte, hör man förän
dringen omtalas endast med loford. E tt särskildt in
tresse, ehuru ett enstaka fall, erbjuder dessutom den 
sistnämnde socknen, förutsatt att såsom argument får 
anföras ett tillfälligt meddelande af en skjutsbonde:

4
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Tvänne unga bröder från Windala hade nemligen för 
omkring 10 år sedan, någon tid vistats vid Mustiala 
landtbruksinstitut och derpå återvändt till sin hem
ort. Vid denna tid brändes å orten tjära med stor 
ifver. Men de numera lärde bröderne afrådde sina 
kapellboer från denna industri och uppmanade till 
jordbruk, hvarvid de tillhandagingo med godt exempel 
och goda råd; och deras sträfvande skall hafva krönts 
med den framgång, a tt hela kapellet sedan denna tid, 
m ärkbart förkofrats i välmåga.

Men om nu alla omständigheter tyckas bevittna 
a tt tjärubränningen i s in  n ä rv a ra n d e  fo rm  är en 
otacksam, ja  sannolikt en för landet förderflig industri, 
så måste ock den redan tillgängliga erfarenheten här
om vara af sådan beskaffenhet, a tt den låter ut
trycka sig i bestämda fakta och siffror, endast en sär
skild och grundlig undersökning egnas frågan, inom 
sjelfva distrikterna. Och oss synes, som om en dylik 
bestämd, sann och enkel framställning af saken, i tryck 
öfverlemnad till allmogens behjertande, vore e t t  hjelp- 
medel till förbättring, hvilket icke borde föraktas.

Vår mening är likväl icke a tt uttala en förkastel- 
sedom öfver tjäruindustrien såsom sådan. Vi hafva 
endast velat uppvisa, a tt densamma hittills, hos oss, 
lider af svåra och väsentliga fel, och såsom sådant 
isynnerhet framhålla den österbottniska katningspro- 
cessen.

Vår framställning har dock hittills icke uppdragit 
någon bestämd gränslinie emellan de båda hufvudmo- 
menterna: in s a m la n d e t  af råämnet och sjelfva tjäru- 
bränningsm ethoden . Men det är klart a tt båda de
larna kunna betraktas såsom till en viss grad obero
ende af hvarandra. Ja, det är möjligt a tt en rationel
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tjäruberedning icke e g n a r  sig till allmän hemslöjd, 
icke kan t. ex. af hvarje hemmansegare med fördel 
idkas; medan insamlandet af tjärveden kan göras ännu 
mera allmänt och isynnerhet mera förmånligt för all
mogen, än det hittills varit. — Och likaså kan det 
befinnas, a tt katandet i och för sig kan, i vissa fall, 
godkännas, ehuru det är olämpligt i sitt närvarande 
samband med tjärudalen. Det är derföre nödigt a tt 
äfven i sär egna hvardera en närmare uppmärksamhet.

Katning såsom tekniskt förfarande, oberoende af Katning och 
tjärudalen. Katandet eller bleckandet är en process, Kådsamling. 
känd och idkad äfven utom Finland; ja  densamma 
spelar en betydlig roll uti den rationela skogstekni- 
ken. Men såvidt vi förmått utreda förhållandet be- 
drifves den endast å få orter, utom i vår nord, med 
hufvudsakligt ändamål att bereda tjä rv e d . Det är 
nemligen in s a m la n d e t  a f  k å d a  e l le r  te rp e n tin * ) ,  
man dermed främst åsyftar, och det vill synas, som om 
äfven härvidlag ett betydligt slöseri vidlådde denna 
handtering hos oss.

I Europa iiikas kådsamling och terpentinbered- 
ning i stort: i Frankrike, Schwarzwald, Thiiringerwald,
Norra Italien, Illyrien, Ungern, Tyrolen, Schweiz och 
Ryssland; samt i Nord-Amerika, framför allt i Nord-

*) Den allmänt kända produkten K åd a  (£if)fa) är 
en blandning af tvänne hufvudbeståndsdelar, nemligen:
H a r ts  (hvilket i renadt tillståud benämnes Kolofonium) samt 
en flygtig olja, allmänt känd under dess rätta namn af T er- 
p e n t in o lja ,  men i hvardagsspråket oftast, ehuru tekniskt 
origtigt, benämnd endast T e r p e n tin . Inom tekniken är 
det sjelfva blandningen, kådan, hvilken benämnes T e r p e n 
tin ; och den hänföres då till en klass af ämnen, som, un
der namn af B a lsa m , i a llm ä n h e t  bestå, af h a rts  samt 
f ly k t ig  (8. k. ätherisk) o lja .



Kådsamling i 
Frankrike.

Carolina och i Canada. Och öfverallt utgör katningen 
medlet a tt åtkomma varan.

I olika länder förekomma olikheter i förfarandet 
beroende dels af engång uppkommet bruk, dels af kli
matets och trädslagets fordringar. Katning af g ra n 
skog  tyckes dock öfverallt vara lika vanlig, om icke 
vanligare än den af tall.

Katningsprocessen, såsom den idkas i Frankrike 
i synnerhet i trakten af Bordeaux, beskrifves af Du
mas *) väsentligen som följer:

Terpentin insamlas här i stor mängd af Pinus 
maritima, och för ändamålet begagnas endast träd af 
de största dimensioner. Man aflöser ett fyrkantigt 
stycke af barken, några tum öfver marken, till en 
bredd af 5 tum och en höjd af l l/2 fot. Vid nedre 
kanten af det blottade stället inskäres derpå en tvär
fåra, 1V4 tum lång, 3/s tum djup. Nedanför denna 
ställes vid trädets fot ett käril (en rifva) uti hvilken, 
den ur fåran framsipprande kådan (Terpentinen) får 
nedrinna; 8 dagar sednare skäres, omedelbart öfver 
den nämnda tvärfåran, en ny dylik, och derefter hvarje 
8:de dag alltid en ny fåra öfver den föregående, tills 
kådan slutat a tt utsippra. Då förlänges sjelfva blec
ket uppåt, åter i y 2 fot, och vid förlängningens nedra 
ända inskäras tvärfåror, på samma sätt som vid bör
jan  af arbetet, tills äfven från denna del terpentinen 
slutat a tt rinna. Sålunda fortfar man att behandla 
trädet; när det första blecket nått en höjd af om
kring 8 fot, börjas en ny afbarkning nära roten af 
samma träd, omedelbart vid sidan af det första blec
ket, och på detta sätt fortgår arbetet tills hela stam-
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men är afbarkad och trädet nära utsinadt. E tt träd 
kan under allt detta (enligt den nämnde författaren, 
åtminstone i Frankrike) fortfara att vegetera i 75 års 
tid. Dess afkastning utgör dervid ända till 3 å 4 ki
logramm (7 å 9 ®) terpentin årligen. Man kan, sä- 
ges det vidare, inom ett år erhålla 5 å 6 gånger så 
mycket Terpentin af samma träd, om man anbringar 
flere blecken samtidigt; men i sådant fall dör trädet 
ut redan inom ett par år.

När trädet sålunda upphört a tt lemna lönande 
afkastning, nedhugges det och begagnas till tjäru
bränning.

Om insamlandet af kåda för terpentin- och beck- Kådsamling i 
beredning i Ryssland, lemna Schelgunoff och Greve *) Ryssland, 
några hithörande upplysningar:

I norden (Archangelska guvernementet etc.) katas 
endast tallar, men i mellersta landet och i södern äf
ven granar. För ändamålet väljas, likasom i Frank
rike, helst gröfre och äldre (omtrent hundraåriga) stam
mar; barken afklädes i flisor af omtrent 18 tums 
längd och 5 ä 7 tums bredd. Man begynner ,vid ro
ten och förnyar och fortsätter bleckena på samma 
träd i flere års tid. Bleckandet verkställes i Juni och 
Juli månader. Allt efter stammens tjocklek anbringas 
på samma tid 3, 4 eller 5 blecken, emellan hvilka 
qvarlemnas några tums breda band af barken. Tal- 
larnes blecken betäcka sig då inom några månader 
med en ojemn skorpa af kåda. Denna afskrapas och 
insamlas under påföljande höst och vinter (September 
tills April). Af tallarne tages kådan icke hvarje, utan 
hvart annat år; de fortfara då längre tid att växa

*) IIlc^bryHOBB h TpeBe. .IncuaH TexHo^oria i 858.
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och lemna afkastning. Med granarne är förhållandet 
något annorlunda: På dessa utsipprar kådan omkring 
kanterna af blecket och insamlas tid efter annan, tills 
omsider springan täppes af deruti hårdnad kåda. Af- 
söndringen upphör då, och de ursprungligen smala 
bleckena göras nu bredare, äfvensom efter ett förlopp 
af 4 år, nya blecken anbringas. Vi sakna tyvärr upp
gift öfver den tidlängd de sålunda behandlade träden 
uthärda processen. När de utdödt skola de vara du
gliga endast såsom brännved, eller såsom sämre slag 
af timmer.

Af särskildt intresse borde emellertid för oss den, 
i sistanförda skrift lemnade upplysningen vara, a tt 
en arbetare kan på 1 dag göra omkring 400 blecken 
eller ock samla 2 till 21/2 Pud kåda, äfvensom att 20 
stammar med 4 å 6 blecken lemna 1 Pud om året, 
medan af mindre stammar dertill behöfvas dubbelt 
flere. Ty det ligger nära att dermed jemföra vårt 
tjäruberedningsarbete, och man finner då ungefär föl
jande medelförhållande:

Å ena sidan kunna 400 blecken antagas fördelade 
på 100 stammar, och i detta fall erfordras 30 stam
mar för att lemna ett puds afkastning om året. 
Mängden af kåda, som (under en radföljd af år) hvart- 
annat år kan insamlas från dessa 100 stammar utgör 
således 3% Pud eller omtrent 6,4 det dertill nö
diga arbetet (bleckningen inberäknad) utgör ungefär 
2,5 dagsverk. E tt dagsverk skulle derföre svara emot 
2,56 kåda. Men enligt hos oss gångbart pris, då 
varan säljes allmogen emellan (25 kop. per Lfö) ko
star detta qvantum 64 kop., hvilket således skulle 
utgöra sjelfva d ag sp e n n in g e n . Vårtjärubränningsme- 
thod deremot inbringar, såsom vi sett, omkring 27 kop.



55

om dagen eller endast 42 o/0 af nämnde belopp. För 
öfrigt måste man, då en sådan jemförelse anställes, 
billigtvis taga i betraktande äfven m a te r ia l - å tg å n -  
gen , u t t r y c k t  u t i  a n ta l  a f  f ö r b ru k a d e  t r ä d 
s tam m ar. Men trädens ålder per medium och den 
deraf beroende vedmängden måste på båda sidor an
tagas lika. Frågan är ju : liuru mycket skog förstöres 
inom en gifven tid och huru stor dagspenning inbrin
gar den genom att katas? Den fullständigare jemfö- 
relsen blir derföre som följer:

Vid tjärudalen lemna 100 stammar, genom 22 
d a g sv e rk , en afkastning, i e t t  fö r  a l l t ,  af 2 tu n n o r  
t j ä r a ;  de inbringa, genom å dem användt arbete, 27 
kop. om dagen, och tillsammans ett värde af 5 Rub. 
94 kop.

Å andra sidan lemna 100 stammar 6,4 kåda, 
men icke i ett för allt, utan minst 3 å 5 gånger inom 
en tid af 6 å 10 år. Genom 10 dagsverken skulle 
således totalafkastningen af kåda blifva omtrent 25,5 
L®, hvilka, å 25 kop. per L?fc, skulle inbringa 6 Rub. 
37 kop., eller obetydligt mera än tjäran. Träden 
skulle således under hvardera förfarandet t i l lg o d o 
g ö ra s  t i l l  u n g e fä r  sam m a p e n n in g e v ä rd e . Men 
vid tjärudalen användes dervid 22 dagsverk å 27 kop. 
uppå samma material, som vid kådsamlingen förarbe
tas genom 10 dagsverk å 65 kop.

Härvid bör dessutom tilläggas, a tt sedan kådan 
blifvit insamlad, hela vedmassan ännu återstår, hvil
ken, då den användes såsom bränsle vid terpentinde- 
stillation, eller såsom timmer m. m. måste i någon 
mån ytterligare öka kådsamlingens företräde framför 
katning för tjärudalens behof.

Äfven i Sverge hafva, inom sednare år, fördelarne
Kådsamling i 
Sverige.
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af kådsamling, såsom skogsindustri, blifvit påpekade. 
Enligt Grefve Löwenhaupts *) uppgifter lemnar ett 
större träd  (tall eller gran) 2 till 10 kåda, visserli
gen i ett för allt (inom ett år), men också utan någon 
skada för sjelfva trädet, hvilket i detta fall begagnas 
såsom timmer eller sågstock. 1 person kan blecka 80 
å 100 stammar om dagen **), och i ett anfördt 
exempel hade 2 personer på 4 dagar insamlat 65 
kåda.

Antages nu, för enklare räkning, a tt 1 arbetare 
bleckar 90 träd, att han insamlar 7 Lg> kåda om da
gen, samt a tt 1 träd lemnar 5 % kåda; så lemna 90 
träd 22,25 L® och det härtill behöfiiga arbetet (blec- 
kandet inberäknadt) utgör knappt mera, än 4 dags
verk (neml. 4,17). Enligt förut anförda pris af 25 
kopek per LfJ, då transportkostnad icke kommer i 
fråga, blefve i detta fall d a g s p e n n in g e n  omtrent 1 
Rub. 33 kop.

Denna höga siffra, som visserligen förtjenar en 
närmare granskning äfven inom våra skogsbygder, bju
der oss uttryckligen påminna, a tt i detta fall ett m o
g e t t r ä d  lemnar afkastningen, och a tt detta sker en 
g ån g  för alltid. I följd af sjelfva k a tn in g s - s ä t t e t  
betalar sig således dagsverket i Sverge dubbelt högre 
än i Ryssland, medan det värde, till hvilket skogen 
(såsom kåd-källa), i de båda fallen tillgodogöres ge
nom katningen, förblir ungefär detsamma. Enligt of- 
van gjorda antaganden skulle nemligen 100 stammar

*) Brochyr om Terpentinberedning, 1860.

**) Detta motsäger icke Schelgunoffs uppgifter (400  
stammar per dag) ty bleckningen i Sverge verkställes i lik
het med den finska, sålunda att en betydlig del af stammen 
afbarkas, medan i Ryssland endast några flisor afdragas.



i Sverge afkasta omtrent 24 L h v i l k e t  å 25 kop.
Lfä  skulle utgöra ett värde af 6 Rub. Men det bör 
dessutom erinras, a tt den i Sverge härtill använda 
timmer- och stockskogen, såsom sådan, förblir väsent
ligen oförändrad, åtminstone om den ett eller ett par 
år efter bleckningen fälles och begagnas *). Till vin
nande af en klar öfverblick af dessa, för vårt problem 
vigtiga resultater, må desamma här i korthet och med 
förbigående af osäkra bråkdelar, uppställas i tabellform:

100 trädstam m ar motsvara, allt efter det sätt Resultat, 
hvarpå de användas:

5*

i F i n l a n d .
2 tunnor tjära i 
ett för allt, mot
svarande ett vär
de af omkring 6 
Rubel, fördelade 
på 22 dagsverk; 
arbetet fördeladt 
på 6 år. Veden 

förlorad.

Dagspenning 
27 hop.

i R y s s l a n d .  
6 !/2 L© kåda 3 
å 4 gånger, mot- 
svarnnde ett vär
de af omkring 6 
Rub.,fördelade p å 
10 dagsverk; ar
betet fördeladt 

på 6 å 10 år. 
Trädet brukbart 
såsom bränsle el
ler dåligt timmer.

Dagspenning 
65 kop.

i S v e r i g e .  
24 L® kåda i 

ett för allt, mot
svarande ett vär
de af omkring 6 
Rubel, fördelade 
på 4V2 dagsverk; 
arbetet utfördt 

på 1 år. Trädet 
oförändradt och 
brukbart såsom 
timmer eller såg- 

stock.
Dagspenning 

1 Rub. 32 kop.

*) Vi måste likväl erkänna, att detta yttrande i vigtig 
sak, icke hvilar på fullkomligt säker grund; utan borde för
hållandet ytterligare och grundligt pröfvas, innan det rekom
menderas till åtgärd. Egen erfarenhet häruti ega vi icke. 
Var äsigt är endast en slutsats af spridda yttranden, på
träffade i tekniska skrifter. Schelgunoffs och Grefve Lö-



På grund af allt det anförda tyckes man således 
med säkerhet knnna antaga, att k a ta n d e t ,  särdeles om 
dertill skulle upptagas äfven den hos oss hittills förakta
de g ra n e n , och processen skulle begagnas till insamling 
af kåda, skulle inom våra tjärudistrikter utgöra en 
betydligt fö rm å n lig a re  in d u s t r i ,  än den som nu, 
till föga båtnad, konsumerar folkets arbetskraft. De 
anförda siffrorna häntyda på en möjlighet, a tt på 
samma gång göra skogsindustrien mera lönande och 
till åkerbruket öfverflytta en del af den hittills på 
skogen använda arbetskraften. Till sin beskaffenhet 
är detta kådsamlingsarbete dessutom så nära besläg- 
tadt som möjligt med tjäruberedningen. En reform 
uti den sistnämnda, hvilken i alla fall icke låter ut-

wenhaupts hafva vi redan anfört. En omständlig beskrif- 
ning af Emil André (i Ökonomiscke Neuigkeiten, 1837, 
N:o 9) om tjärubränningen i trakten af Bordeaux, nämner 
uttryckligt ”att tallarne (pinus maritima) här af skogsegarne 
först i 30 ä 40 års tid begagnas till kådsamling”, hvarefter 
de, nu omkring ”60 till 70 fot höga träden fällas”, och ”af 
stammen begagnas 10 fot till tjärubränning samt 48 ä 50 
fot till bräder, till skeppsbeklädnad och annat byggnads- 
virke” äfvensom grenar och qvistar till kolberedning. A ll
mänt kändt är dessutom, att de i jorden qvarsittande stub- 
barne af barrträd, vinna i kådhalt under årenas lopp, ända 
tills omsider (t. ex. efter 10 år) förmultningen börjar in
kräkta massan. —  Tallens kådbildning lärer måsta betrak
tas såsom ett slags invändigt tjärande af dess trämassa, 
tjenande till dennas konservering. Man vet att löfträden, t. 
ex. björkarne, förmultna ojemförligt hastigare än tall och 
gran. Men en fö r m in sk n in g  i kådmängden såsom följd 
af katningen, torde icke kunna komma i fråga ens i den 
icke katade delen af stammen. D et vill derföre tyckas, att 
den förut katade stammen, då den snart afverkas, borde 
lemna till och med ett b ä t t r e  virke än den icke katade, 
åtminstone icke sämre.
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föra sig i en handvännning, utan måste successivt in
ledas, borde således uti öfvergången till kådsamling 
finna en lämplig början. Hvad åter beträffar den vi
dare behandlingen af kådan, vid beredning af harts, 
kolofonium, terpentinolja, samt affallens tillgodogörande 
i form af beck och kimrök, så är denna industri dels 
redan å några orter (i Wasa län) känd bland allmo
gen, dels åter till sin beskaffenhet så enkel och an
språkslös, a tt hvarken stora insigter eller kapitaler er
fordras till dess åvägabringande; allt medan råämnets 
bearbetande i dessa rigtningar, säkert i högre grad, 
än den nuvarande enkla beredningen af tjära och 
beck, förtjenar namn af fö r ä d l in g s a rb e te .  Vi kun
na föröfrigt här icke inlåta oss på frågans närmare 
detaljer, utan måste hänvisa den intresserade till spe- 
cial-afhandlingar i ämnet, hvarmed den teknologiska 
litteraturen är välförsedd *).

Man kunde här föranledas att sätta i fråga den Afsättning. 
fortfarande möjligheten af kåd-produkternas afsättning 
i stort. Och det är svårt, om ej omöjligt, a tt utan 
den noggrannaste kännedom af dessa varors cirkula
tion i verldshandeln tillfyllest utreda frågan. Det är

*) Till deras tjenst, som, under tillgång till journal
samlingar (såsom fallet vore i hufvudstaden), vilja egna des
sa frågor ett grundligt studium, må här, utom de i närva
rande skrift flerstädes anförda läroböckerna, särskildt an
märkas, att Schubarth, uti ett stort arbete: ”Repcrtorium 
der technischen Litteratur”, omfattande tiden från 1823 till 
1853, under rubriken T e r p e n t in , lemnar uppgift pä om
kring 30 hithörande afhandlingar. Enahanda vägledning lem
nar detta Repertorium under rubrikerna: Holzessig, Holz- 
geist, Theerschwelerei, Destillation, Rus, m. fl.
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emellertid en välkänd sak, att tjära och terpentinkåda 
i handeln äro mera eller mindre analoga varor. En 
betydlig del af hvardera begagnas i form af beck. 
Kådans ena beståndsdel Terpentinoljan (omtrent % af 
kådan) är en vara som alltid kommer att stå betyd
ligt h ö g re  i pris, än återstoden, hartset. Det sist
nämnde åter, hvilket i orent tillstånd för det närva
rande står i lika pris med tjäran, låter förmånligare 
än denna förvandla sig i beck. Också bör hartset, vid 
de många förbättrade distillationsprocesser, hvilka den 
nyaste tiden har att uppvisa, betraktas såsom ett rå
ämne af ädlare och renare beskaffenhet samt derföre 
för ändamålet lämpligare, än tjäran. Så t. ex. afger 
det ett förträffligt material till beredning af lysgas, 
atheriska oljor, maskinsmörja o, s. v. Men hartset, 
i synnerhet det renade, d. v. s. Kolofonium, eger dess
utom omedelbart en hel serie af användningar i Tek
niken *). Dessa förhållanden tyckas således, å sin 
sida, någorlunda säkert innebära ett m e d g ifv a n d e  af 
den ifrågavarande reformen. I synnerhet torde af- 
verkningen af stockskog hos oss, utan kort förut verk
ställd katning vara såväl en betydlig, som lätt af- 
hjelpt^ misshushållning.

Nödig var- Det kan med skäl antagas att den nyss i verk
samhet. samhet trädda Forststaten skall ibland sina närmaste 

problemer upptaga de härvidlag nödiga åtgärderna. 
I hvarje fall lär det vara i högsta grad vigtigt, a tt 
ifrån början så organisera förändringarna, a tt ingen 
skef riktning, ingen ny form af förderflig skogsförstö- 
ring föranledes, hvilket lätt kunde blifva fallet, om

*) Det begagnas nemligen till beredning af fernissor, 
sigill-lack och flere slag af kitt, vid lödningsarbeten, i fyr
verkerier, till inre bestrykning af tunnor, i Pharmacien o .s.v .
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framtidens kraf dervid lemnades ur sigte. Ty insam
lingen af kåda är ojemförligt lättare verkställd än 
tjärubränningen; sedan träden äro bleckade kan sjelf
va inbergandet verkställas af qvinnor och barn. Man 
behöfver blott fråga sig, hvad följden blefve, om nä
stan hela den arbetskraff, som nu åtgår att fälla och 
qvista de katade träden, a tt släpa, spjelka och rada 
veden, att bygga och sköta milan, i stället skulle an
vändas endast på bleckning af skogarna — för att 
finna, huruledes i denna sak en moget genomtänkt, 
det stora hela omfattande plan, är nödvändig.

Om nu å ena sidan öfvergången från det närvarande Rötter och 
katningssättet till det anförda, mera lönande, tyckes stubbar, 
erbjuda sig såsom ett naturligt framsteg, en nära lig
gande förbättring af vår skogsindustri, så tyckes å 
andra sidan en öfvergång från samma katande till 
tjäruberedning af r ö t te r ,  s tu b b a r  och v in d fä lle n  
ligga lika nära, om icke närmare. Detta, hittills van
ligen alldeles värdelösa material, blefve då tillgodo- 
gjordt och skogen, icke blott skonad, utan ock på ett 
nyttigt sätt ansad. Det torde vara svårt a tt förut
säga i hvilket förhållande till hvarandra dessa båda 
utvägar kunna och skola användas. Sannolikt måste 
dock begge delarna betraktas såsom kardinalpunkter 
i hela reformen.

Katning i ordets finska mening, förekommer ock 
i större utsträckning, utom i vår nord, endast på de 
stora Archangelska slätterna, samt tillhör enligt sin 
natur endast sådana nejder, der tillgången på skog 
är öfverflödigt stor och den industriella insigten ringa.
Nästan öfverallt, der tjära beredes — och det sker, så
som redan antyddes, i de flesta länder i Europa — 
är b ru k e t  a f r ö t t e r  och s tu b b a r  a llm ä n t.
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Vi hafva sett, a tt äfven i vår Lappmark, detta 
material kommit i användning, äfvensom att den deraf 
resulterande arbetslönen åtminstone icke är mindre än 
den, katveden medför. Det må dock här omnämnas 
a tt de data, ur hvilka den lappska dagspenningen af 
274/ö kop. härleddes, synas oss mindre noggranna samt 
föga tjenliga till grundval för verklig jemförelse emel
lan de båda materialslagens värde. Att döma efter 
de uppgifna a n ta le n  a f  v e d la ss , som åtgå till fram
bringande af ett gifvet antal tunnor tjära, äro rötter 
och vindfällen af sam m a v ä rd e , som den katade ve- 
den; af omtrent 30 lass lemnar tjärudalen i hvardera 
fallet 10 tunnor tjära. Och ur denna synpunkt tyc
kes således föga hinder ligga i vägen för en lätt öf- 
vergång till rot- och stubb-veden, såsnart fördelen 
deraf engång blifvit af den tjärubrännande allmogen 
insedd.

Likvisst vill det tyckas, som om industrien i denna 
form och i stort, särdeles efter en läugre radföljd af 
år, k u n d e  komma att hämmas, genom hrist på lätt 
anskaffad tjärved. Ty rötters och stabbars uppryc
kande ur jorden, hvilket förutsätter användning af 
maskiner och ökadt arbete, blefve ett nytt och oför
delaktigt element i beräkningen. Vi sakna data till 
ett fullständigt bedömmande af detta förhållande. Lik
visst kan det icke betviflas, att, då engång åtgärder 
till tjäruindustriens förbättring i landet skola vidta
gas, hela frågan om råämnet kommer att antaga en 
ny gestalt. Denna förbättring skall då icke gälla en
dast tjärvedens a n sk a ffa n d e , utan äfven dess a n 
v ä n d n in g . Sjelfva sättet a tt bereda tjära, skall blif
va mindre slösaktigt; man skall af ett gifvet qvantum 
råämne erhålla mera och bättre produkt samt bättre
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arbetslön. Men under sådana förutsättningar kan 
det knappt sättas i fråga att vår tillgång på råämne 
måste befinnas tillräcklig, ja  ymnigare än de flesta 
länders, der en motsvarande industri ännu är i lif, d. 
v. s. lönar sig. Sannolikt är, att, då engång ugnar 
och destillationsapparater komma att undantränga de 
nuvarande tjärudalarna, handteringen kommer a tt ega 
fä r re  medelpunkter än nu; men arbetsskalan å hvarje 
sådan punkt måste blifva större och fabrikationen in
tensivare till siu beskaffenhet, äfvensom dess total- 
qvantum i landet, sannolikt betydligare. Allmogen i 
tjärudistrikterna kommer då oftast a tt inskränka sig 
till in s a m lin g  af råämnet; medan destillationen kom
mer att bedrifvas af bolag eller af förmögnare en
skilda personer. Men vid en ordnad fabrikation, som 

* bedrifves i större skala, lönar sig äfven maskinernas 
användning vid materialets anskaffande *).

Tjärudalen förnämligast ur kemiskt-teknisk syn- Tjärudalen 
punkt. E tt fullständigt bedömande af tjärudalen så- såsom me
som method, skulle erfordra ett ingående uti tekniska tll0(i- 
detaljer, hvilka icke torde egna sig för närvarande af- 
handlmg. Det tillhör en numera sjelfständig gren af 
den tillämpade Naturvetenskapen, nemligen S kogs- 
te k n o lo g ie n , a tt redogöra såväl för tjäruberednin- 
gens rationella grunder, som för de särskilda metoder,

*) Dessa maskiner, hufvudsakligast s. k. ”s tu b b -b r y 
tar e, ehuru stundom begagnade å större egendomar i lan
det, synas dock ännu, i deras nya och förbättrade former, 
hos oss vara mindre kända. De utländska tekniska jour
nalerna bringa ofta beskrifningar och ritningar öfver sådana. 
Deras granskning samt bekantgörande äfven bland vår all
moge, borde betraktas såsom uppgifter, särskildt förtjenta af 
Forstinstitutets och Industriföreningens uppmärksamhet.
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genom hvilka praktiken under olika förhållanden har 
sökt att använda dem. Vi tro dock, a tt äfven vårt 
ögonblickliga ändamål erfordrar åtminstore en flyktig 
åfversigt af det tekniska område, dit tjärudalen prin- 
cipielt måste hänföras.

På detta område röra sig alla frågor omkring en, 
till sin natur ganska invecklad och under sitt förverk
ligande mycket omvexlande kemisk process, den så 
kallade t o r r a  d e s t i l la t io n e n . Denna består, i 
möjligaste korthet förklarad, deruti, att ett organiskt 
ämne, t. ex. trä, hvilket starkt u p p h e t ta s ,  kemiskt 
sönderfaller uti en mängd nya ämnen af enklare sam
mansättning, hvilka då få namn af d e s t i l l a t io n s 
p ro d u k te r .  I vårt fall, d. ä. då trä  upphettas — 
och vi skola i det följande uteslutande hänföra be
traktelsen till detta material — äro dessa produkter 
dels gaser, dels en mängd flytande ämnen (mest ol
jor), hvilka afsöndras i ån  g- eller gasfo rm , men af- 
kylda åter kondenseras till vätskor; dels äfven fasta, 
smältbara kroppar (hartser), hvilka likaledes, dels an
taga ångform, dels i flytande men fint fördeladt tillstånd, 
bortföras af ångorna och gaserna. Sedan trämassans 
beståndsdelar (hvilka hufvudsakligen äro endast Kol, 
Väte och Syre), allt efter den rådande värmegraden, 
på mångfaldigt sätt kombinerat sig till nya grupper, 
motsvarande de antydda destillationsprodukterna, åter
står af det ursprungliga ämnet ännu ett öfverskott af 
K ol, hvilket såsom fullkomligt osmältbar kropp, bibe
hållit tydliga tecken af den förut organiserade struk
turen.

Med ett par undantag (Kolsyra, Vatten) äro alla 
dessa produkter b rä n n b a ra . Sker derföre sjelfva upp
hettningen i beröring med den atmosferiska luften —
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såsom fallet är då ved brinner i en ugn, och till en 
stor del äfven i tjärudalen, — så förbrinna de och 
förvandlas, utan afseende på sina olika sammansätt
ningar, alla uti ett par enkla gasformiga föreningar 
(Kolsyra och Vattenånga). I detta fall benämnes väl 
proceseen, enligt språkbruket, icke ”torr destillation” 
utan ”förbränning”; men man bör erinra sig, a tt f la m 
m an  utgöres endast af de nämnda destillationspro
dukterna (således gaser, oljor i ångform etc.), hvilka 
äro glödande genom den hetta, som utvecklas under 
deras förbränning. A andra sidan meddelas denna 
hetta å t den ännu oförstörda delen af trämassan, 
hvarigenom ur den sistnämnda fortfarande afsöndras 
(utdestilleras) brännbara produkter af enahanda be
skaffenhet. Under förbränningen genomgår veden så
ledes i sjelfva verket ”torr destillation”, men produk
terna deraf förstöras oförtöfvadt genom ”förbränning”. 
År luftens tillträde dervid ohämmadt, så blir resulta
tet af hela processen: en mängd k o ls y re g a s  och 
v a t te n å n g a ,  hvilka blanda sig med atmosferen och 
förskingras. Fortfar lufttillgången sedan gasafsöndrin- 
gen är fullbordad, så fortfar äfven den ännu glödande 
återstoden af kolet a tt förbrinna (ehuru nu utan lå
ga), a tt utveckla den hetta, som är icke mindre nödig 
för förbränningen, än för destillationen, samt a tt i 
form af kolsyra förflyga i luften. Med ”torr destilla
tion”, i ordets egentliga mening, bör man således för
stå sjelfva d en  k e m is k a  s ö n d e rd e ln in g e n , eller 
trämassans sönderfallande uti de nämnda produkterna 
genom hettans inverkan — utan afseende på dessas 
sednare öde, antingen de förbrinna, eller undgå för
bränningen och kondenseras i flytande form. M ed len , 
hvarigenom det ena eller andra af dessa momenter

5



åstadkommes, äro för det kemiska resultatet likgiltiga.
— Man förstår dock, i hvardagsspråket, med torr de- 
stillatxon alltid en sålunda ordnad upphettning af ve
den, a tt luften icke kan komma i beröring, hvarken 
med sjelfva materialet, eller med de utvecklade pro
dukterna, så länge dessa äro starkt upphettade. Man 
tänker sig veden innesluten i ett lufttätt käril, hvilket 
omgifves af eld och är försedt med ett rör, hvarige
nom de gas- och ångformiga produkterna afledas ur 
kärilet, för a tt afkylas.

Återvända vi nu till frågan om tjäruberedning, 
så hafva vi för dessa afkylda produkter af trädets 
torra destillation, namnet T jä ra ,  och under de ”slut
na kärilen” hafva vi a tt tänka oss tä tt murade hvalf 
af tegel och lera, lådor eller kistor gjorda af stark 
jernplåt, cylindrar af tackjern (s. k. retorter) m. m. d.

Såsom extremer af trädets behandling genom upp
hettning skulle man måsta betrakta, å ena sidan: en 
torr destillation medelst apparat, der produkterna 
skulle så noga uppsamlas, att, om man vägde dem 
noga (det återstående kolet inberäknadt), man åter
funne trämassans ursprungliga vigt. Den m otsatta 
ytterligheten vore, en ute i det fria påtänd vedstapel, 
som finge nedbrinna till aska; på ungefär 1 procent 
när, nemligen askans vigt, skulle i detta fall a l la  
produkterne förskingras i atmosferen. Emellan dessa 
gränser ligga alla tjäruberedningsmethoder.

Det kunde nu vid första anblicken tyckas, a tt 
likasom bruket af retorter, ugnar o. s. v. tvifvelsutan 
närm ar sig det förstnämnda extremet, vår finska tjäru
dal borde närma sig det sednare. Man kunde för
undra sig öfver, a tt ur en brinnande vedstapel, öfver- 
täckt endast med mossa och mull, ännu någon betyd



lig del af destillationsprodukterne kan räddas un
dan förbränningen. Men besinnar man något närmare 
tillgången inom milan, då den brännes, så nödgas 
man snart erkänna, a tt denna method icke saknar sina 
goda grunder.

Tjärudalen påtändes på alla sidor vid periferien, 
och snart är hela vedstapeln omgifven af ett samman
hängande bälte af glödande och brinnande ämnen. 
Luften inströmar till milan från sidorna, och således 
gen o m  elden. Förbränningsgaserna (kolsyra, vatten
ånga och luftens qväfgas, hvilka alla icke kunna verk
ställa eller underhålla någon förbränning) passera i 
starkt upphettadt tillstånd, i båge, genom milans inre 
delar, för a tt i form af en varm rökpelare uppstiga 
öfver milan. Sålunda kommer milans inre a tt under 
hela branden starkt u p p h e t ta s ,  men också a tt en
dast långsamt och gradvis inkräktas af sjelfva elden . 
Den in n e r s ta  kärnan af vedstapeln och sjelfva gro
pens botten, förblifva härvid (i följd af de heta gasernas 
impuls a tt strömma uppåt) jemförelsevis kalla. Man

måste derföre tänka sig processen i tjärudalen som 
följer: Den närmast elden belägna veden undergår
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verklig destillation, hvaraf produkterna, dels konden
seras längre inåt milan, dels bortföres med gasström
men, Men medan detta försiggår, upphettas äfven de 
innersta delarna af vedstapeln till den obetydliga tem
peratur (knappt öfverstigande vattnets kokpunkt) som 
erfordras, för att ur tjärveden utsmälta k åd a n . Den
na nedrinner således och samlas jemte de kondense
rade destillationsprodukterna, i form af vattenhaltig 
tjära, uti gropens trattöppning. Af annan än verklig 
tjärved (kådhaltig ved) skulle genom ifrågavarande 
process sannolikt ingen lönande mängd af produkten 
erhållas.

Ur samma betraktelse framgår äfven, a tt vissa 
b e ty d l ig a r e  d im e n s io n e r  i tjärudalen, måsta u t
göra ett nödvändigt vilkor för en något så när för
månlig tjärubränning enligt denna method*). Ty eld
manteln antager samma tjocklek och beskaffenhet an
tingen milan är stor eller liten, men kan i sednare 
fallet lättare sträcka sig till sjelfva kärnan. Men de 
större dimensionerna förutsatta, måste man i sjelfva 
verket tillstå, a tt methoden är både sinrik och, under 
de gifna förhållandena, ganska praktisk.

Väl är det sannt, a tt man, då veden destilleras i 
slutet käril, noga och med lätthet kan insamla alla 
de produkter man önskar: Träsyra, Träsprit, flyktiga

*)' Inom de egentliga tjärudistrikterna synes också ei> 
farenheten nogsamt hafva upplyst allmogen om detta för
hållande. Såsom redan blifvit nämndt bygger man tjäruda
len icke gerna mindre, än af 10, men väl oftast af 30 eller 
40 famnar ved. Vid cn tjärudal i Pihtipudas, hvilken brän
des blott för hembehof, och hvilken inrymde endast 6 fam
nar ved af de vanliga dimensionerna, erhölls, enligt bränna
rens uppgift, af 1 famn e n d a st  1 T u n n a  tjära .



oljor, egentlig tjära samt godt kol; af den destillerade 
veden går intet förloradt. Men i detta fall måste lik
väl äfven en a n n a n  v ed m assa  fö rb rä n n a s ,  för a tt 
frambringa den till destillationen nödiga hettan. Af 
brännvedens destillationsprodukter, såsom sådana, räd
das åter här i n te t ,  och af det utvecklade värmet går, 
för sjelfva destillationen, en ganska betydlig del för
lorad, ithy att den absorberas af apparaterna (tegel
m urar etc.), hvilka, under arbetets periodiska gång, ofta 
afkylas. Ock härvid kunde ännu påminnas om appa
ratens anläggningskostnad samt destillationsproduk
ternas (Träsyrans, Träspritens, de flyktiga oljornas) 
till någon del problematiska afsättning; hvilket allt 
väger em ot bruket af destillationsinrättningar.

Om nu således ock i tjärudalen en del af veden 
förbrinner, medan en annan del i sjelfva verket af ka
star destillationsprodukter; så är detta i och för sig 
ingenting sämre, än den nämnda vedåtgången vid me- 
thodisk tjäruberedning medelst ugnar, retorter o. s. v. 
och en afgörande jemförelse emellan de i fråga va
rande alternativerna låter sig, såsom redan antyddes, 
a priori icke utföra.

Men om man, för a tt söka en nöjaktig lösning af 
frågan, vänder sig till e r f a r e n h e te n ,  så öppnar sig 
ett område af data eller, rättare sagdt, af uppgifter, 
hvilka i hög grad omväxla och motsäga hvarandra. 
De teknologiska läroböckerna och journalerna inne
hålla dussintal beskrifningar på tjärungnar och destil
lationsapparater, hvarje med sina anspråk på företrä
den; men tyvärr lemna de endast undantagsvis an
vändbara uppgifter om anläggningskostnad och afkast
ning. Också ligger det i sakens natur, a tt en och
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samma inrättning, under olika lokalförhållanden, kan 
lemna olika resultater.

För a tt icke dess mindre grundlägga ett giltigt 
omdöme om vår närvarande tjärubränningsmethod och 
dess förhållande till bruket af ugnar och destillations
apparater, synes oss nödigt, a tt uppvisa, hvad den 
s. k. r a t io n e l la  tjäruindustrien innebär; och för detta 
ändamål meddelas i det följande en kort öfversigt af 
dess produkter och methoder.

O m  d e s t i l l a t i o n s p r o d i i M e m e .  Bland 
vedens destillationsprodukter äro hittills endast följande 
af allmänt praktisk betydelse:

T rä s p r i t .
T rä sy ra .
F ly k t ig  o lja . Terpentinolja, Kamfinoljar 

Eupion. Beckolja.
T jä ra ,  såsom icke vidare åtskiljd blandning 

af hartser och flyktiga oljor.
B eck , såsom återstod af tjäran, sedan de 

flyktigaste oljorna blifvit frånskilj da 
medelst kokning eller afdestillering.

K o l, smedjekol.
Destillations-fabrikerna, der de existera i utlan

det, afse vanligen flere bland dessa produkter samti
digt. Då ett och samma ändamål härvidlag kan er
nås på mångahanda sätt, äro de dervid begagnade 
apparaterne mera eller mindre olika; likväl utgör of
tast fabrikationen af en  ibland produkterne hufvud- 
sak (t. ex. Träsyran), och af denna blir då i någon 
mon äfven a p p a ra te n s  inrättning särskildt beroende. 
Innan vi egna denna någon närmare uppmärksamhet 
torde lämpligt några anmärkningar om de ifrågava
rande produkternes egenheter m. m. böra förutskickas.
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Träsprit, Methylalkohol, är i rent tillstånd en färg
lös vätska, nästan i alla afseenden öfverensstämraande 
med vanlig Alkoliol. Dess specifika vigt är 0,8; dess 
kokpunkt vid omkring 70° C. Det innehålles i lös
ning jemte träsyran, uti det halfklara bruna vatten, 
hvilket, isynnerhet vid början af destillationen, samlas 
uti förlaget. Af 1000 ® ved erhålles omtrent 1 kan
na oren träsprit, eller af 1 kub. famn 5 å 6 kannor. 
Denna afskiljes ur tjärvattnet genom omedelbar de
stillation, hvarvid den, såsom den flyktigaste bestånds
delen, öfvergår till förlaget med den första femtedelen 
af vätskan. Eller ock mättas ättiksyran först med 
kalk, hvarefter vätskan underkastas destillation. Trä
spriten undergår sedermera ytterligare rektifikation 
och rening genom kemiska medel. Dess praktiska 
användningar bero hufvudsakligast på dess egenskap 
att, likt Alkohol, upplösa hartser och ätheriska oljor. 
Den begagnas till beredning af lackfernissor, parfy
merier och, blandad med Terpentinolja, Eupion etc. 
såsom lysmedel (Kamfin).

Träsyra, Trä-ät ticka, Ätticksyra. I renadt tillstånd 
är denna kropp identisk med Ätticksyran, beredd af 
Alkohol eller Alkoholhaltiga ämnen. Såsom rent Ät- 
ticksyrehydrat kokar den vid 120° C. och dess ånga 
är brännbar.

Ur tjärvattnet, d. ä. ur den råa träsyran, fram
ställer man Ätticksyra endast i vattenhaltigt och, för 
många praktiska användningar, endast i orent tillstånd. 
E tt vanligt beredningssätt af Ätticksyra ur tjärvattnet 
är a tt tillslå kalk, hvilken då binder syran, hvarpå 
blandningen afdunstas till torrhet och starkt upphet
tas. Härigenom bortdrifvas största delen af de ur tjä r
vattnet qvarblifna empyreumatiska ämnena; och den
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sålunda renade ätticksyrade kalken tjenar såsom ma
terial för beredning af andra renare salter. Äfven 
ren m atätticka kan deraf beredas. 1000 % torr ved kun
na afkasta ända till 450 © (73 kannor) träsyra. Men 
denna är af olika styrka och innehåller endast 1 till
4 °/0 Ätticksyrehydrat, allt efter trädslaget, behandlin
gen och trädets olika torrhet. Löfträd lemna starkare 
syra än barrträd. Af björk t. ex. fås träsyra, som in
nehåller circa 3 °/0 Ätticksyrehydrat, medan den af 
tall knappt öfverstiger 1 o/0.

Träsyran användes hufvudsakligast till beredning 
af ätticksyrade salter (af jernoxid, lerjord, bly oxid m. 
fl.), hvilka i stora mängder användas såsom betnings- 
medel vid färgerier och kattuntryckerier, till fabrikation 
af blyhvitt etc.

Flyktig olja. Kamfin, Terpentinolja, Eupion. Då 
den kådhaltiga veden upphettas till 100° C. och små
ningom derutöfver ända till svag glödgning, utdrifves 
ur densamma först vattenånga och smält kåda. Der- 
efter förflyktigas ur kådan dess ena bestånsdel T e r-  
p e n t in o l ja n ,  hvars kokpunkt är 160° C. Denna säl
lar sig i ångform till vattnet, som snart beledsagas 
äfven af sönderdelningsprodukter, dels af sjelfva trä 
substansen (träsprit, ätticksyra och lätta oljor), dels 
af hartset (lätta oljor). På denna punkt af destilla
tionen, hvilken inträffar vid 250 å 300° C. består så
ledes destillatet ännu endast af det ofvannämnda tjär
vattnet, åtföljdt af en blandning af Terpentinolja och 
a n d r a  lä tta  flyktiga oljor. Denna blandning, hvilken 
vid destillation ur slutna käril, i början uppsamlas i 
särskildt förlag, är af varierande beskaffenhet, allt ef
ter värmegraden, vid hvilken den uppfångas; men så
framt tjärveden icke varit länge utsatt för luftens in
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ståndsdel deri. I handeln förekommer denna oljeblana- 
ning derföre ofta under namn af Terpentin, och dess 
användning är, inom ett visst omfång, densamma som 
den egentliga (rena) Terpentinoljans, hvilken beredes 
af sjelfva terpentinkådan. I praktiken eger en betyd
lig godtycklighet rum i afseende å dessa benämningar, 
och man kallar denna flyktiga tjärolja (oljblandning) 
äfven K am fin o lja , E u p io n , på tyska Kienoel, på 
ryska CKiinHAapii, utan a tt något af namnen skulle 
uteslutande biläggas e n d a s t  den ifrågavarande pro
dukten.

Denna olja är ursprungligen brun och obehagligt 
luktande. Den rensas med kemiska medel (kalk, sy
ror, omdestillering m. m.) och begagnas, dels omedel
bart, dels i likhet med ren terpentinolja, förut upplöst 
uti (3 delar) Alkohol eller Träsprit, såsom lysmedel; 
i hvardera fallet under namn af Kamfin.

Tjära. Äfven ur vår österbottniska tjära kan en 
lätt och flyktig olja afdestilleras; men denna, hos oss 
under namn af B e c k o lja  kända, bruna, ganska starkt 
och vidrigt luktande produkt innehåller, i följd af be- 
redningsmethoden, mindre Terpentinolja, än Kamfinen. 
Ehuru användbar såsom lysmedel (i synnerhet såsom 
material för gasberedningen) och såsom tillblandning 
vid gröfre oljfärger m. m. och ehuru sannolikt förmö
gen att renas genom kemisk behandling, har denna 
olja hos oss hittills uppsamlats genom de ofullkomli
gaste medel och endast såsom en missaktad biprodukt 
vid beckberedningen. Man utbreder nemligen några 
granruskor på bräder ett par alnar öfver den koppar
gryta, uti hvilken tjäran kokas. Hvad af tjäruångorna 
råkar kondenceras på ruskorna och nedrinna långsåt
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bräderna och en ränna, uti en så, detta utgör vår 
beckolja.

Genom destillation i tillbörlig apparat kan likväl 
äfven u r trätjäran  en hel serie af rena och till en del 
ganska brukbara produkter beredas. Men detta ar
bete förutsätter ett m ått af tekniska insigter, hvars 
saknad, åtminstone i vårt land ännu någon tid torde 
förvisa detsamma ifrån hemslöjdernas område, till fa
briksindustriens. Och likaså torde apparatens kost
samhet i de flesta fall erfordra en anläggning i större 
skala. Men fabriker af detta slag synas önskvärda 
och tidsenliga, och deras utsigt till en lycklig fram
tid sannolik.

Denna industri, hvilken man kunde benämna tjä- 
ru-raffinering, torde emellertid, sådan den hittills i all
mänhet gestaltat sig, icke uttömma sitt ämne. Till 
en del bestå operationerna sjelfva ännu endast i en
kla och groft verkställda destillationer, hvilka knappt 
hafva något med kemien a tt skaffa; och de erhållna 
produkterna äro mera eller mindre o b e k a n ta  b la n d 
n in g a r  a f  f le r e  äm n en , äfvensom deras bestånds
delars förhållanden till kemiska reagentier, äro endast 
ytligt kända. Oaktadt den praktiska kemiens snabba 
och mångsidiga framsteg i nyaste tider, återstå såle
des, inom detta område, många frågor att lösa; och 
detta af orsak, som till en del är lätt a tt inse. En
ligt sakens beskaffenhet har nemligen den på torr 
destillation grundade industrien kunnat blifva lönande 
endast i stort. Men just i de länder, hvilka, såsom 
England, Frankrike och Tyskland, företrädesvis bidra
git till den tekniska kemiens utveckling, är, i våra da
gar, skogsbristen redan öfverallt känbar — och den 
industriella hågen har, i fråga om meranämnde pro-
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cess, nästan uteslutande vändt sig till de i samma län
der ymnigt förekommande bituminösa m aterialen: s te n 
k o l, s te n k o ls s k i f f e r  och to rf . Dessa hafva såle
des blifvit närmare studerade och tillgodogjorda, samt 
f r å g a n  om t r ä t j ä r a n  m er e l le r  m in d re  f ö r b i 
sedd . Dessa m aterialer framträda ock, i följd häraf, 
såsom svåra medtäflare till nordens skogsförråder, och 
en teknik, grundad på användningen af fossilt bränsle, 
har uppspirat, hvilken, både genom föredöme och kon
kurrens, uppmanar de skogsegande länderna till för
nyad ansträngning.

De nämnda mineralämnenas destillationsprodukter Mincraltjära 
äro i anseende till materialets mindre syrehalt samt etc* 
en betydlig halt af qväfve, i många stycken olika trä
dets. Stenkolen lemna Ammoniakvatten i stället för 
Träsyra, deras flyktiga oljor skilja sig från de terpen- 
tinartade, genom a tt icke, likt dessa, fö rh a r ts a s  i 
beröring med luften. Också har den ur dessa ämnen 
framställda tjäran i allmänhet befunnits vara en rik 
källa till hvarjehanda ämnen: Fotogéne, Paraffin, Ben- 
zol, Kreosot, Pikrinsyra, Anilin, m. fl. — hvilka ega 
praktiskt värde såsom lysmedel, konservationsmedel 
färgämnen o. s. v.

Men analogien emellan båda materialslagen är 
icke dess mindre betydlig. Man återfinner i trätjäran, 
ehuru i obetydligare mängd, beståndsdelar, hvilka äro 
dels identiska med, dels eljest nära lika mineraltjä
rans. Det var i tjära  af bokträ, Reichenbach (omkr.
1830) först upptäckte det värdefulla konservationsme- 
dlet K re so t, det präktiga materialet för ljusbered
ning P a ra ff in , den lätta aromatiska lys-oljan E u p io n  
(motsvarande stenkolstjärans Hydrocarbyr eller Foto
géne), ett indigolikt färgämne P i 11 a k a ll  etc. Och
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framtida forskningar hafva ännu att utvisa, huruvida 
icke äfven ur trätjäran  åtskilliga värdefulla produkter 
kunna på lönande sätt och i stort framställas. En 
närmare pröfning af denna fråga, äfven på dess när
varande ståndpunkt, måste vi, i hvarje fall, öfverlemna 
åt den speciela Teknologien.

Här må ännu blott anmärkas, a tt tjäran, äfven 
den ur tjärudalen erhållna, i praktiskt hänseende kan 
betydligt omväxla i q v a l i te t .  Denna beror då uppå 
dess tunnare eller tjockare k o n s is te n s  (större eller 
mindre halt af lätta oljor) samt på dess större eller 
mindre r e n h e t ,  egenskaper, hvilka igenkännas, då 
man doppar en spaktel uti tjäran och låter denna 
nedrinna i en stråle. God tjära bör rinna jemnt, ej 
vara kornig, d. v. s. icke innehålla grus, kolstybbe o. 
s. v. Den tunna och den tjocka tjäran lärer betalas 
med samma pris, men de begagnas till olika ändamål. 
Den tjocka värderas naturligtvis mest såsom material 
för beckberedning, och häruti, äfvensom uti v rä k -  
n in g s s y s te m e t torde förklaringen måsta sökas, hvar- 
före den nordiska tjäran berömmes på den utländska 
marknaden. Det är dock klart, a tt producentens för- 
tjenst härvidlag, åtminstone till en del, är endast sken
bar; ty han har ofrivilligt och utan särskild ersätt
ning, för köparen v e r k s t ä l l t  en d e l  a f  b e c k s ju d -  
n in g en .

Becket. Ur det föregående framgår, a tt man un
der namn af Beck har att förstå den återstod af 
h a r t s e r  som vinnnes ur t j ä r a  eller k å d a , genom de 
flygtiga oljornas frånskiljande, antingen detta helt 
enkelt sker genom kokning i öppna inmurade grytor, 
eller genom verklig destillation. Det ur tjära erhållna 
becket består till största delen af vidbrända, till en
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del äfven fö rk o la d e  hartser och är derföre svart till 
färgen; det betecknas företrädesvis såsom sk e p p  s- 
b ec k , men äfven såsom skomakarbeck. Det af kåda 
beredda är vanligen ljust och gulaktigt (gult beck), 
stundom nästan hvitt (burgundiskt beck); det sist
nämnda nemligen, då det beredes med särskild om
sorg, hvarvid kådan destilleras jemte vatten, och det 
smälta hartset underkastas en silning genom halm samt 
omsmältning. Man finner lätt a tt skillnaden emellan 
b eck  och h a r ts  i allmänhet icke är väsentlig. Lik
väl kan becket förete mera eller mindre afvikande 
fysiska egenskaper (skörhet, seghet) allt efter råäm
nets beskaffenhet och i synnerhet behandlingssättet 
(graden i kvilken de flyktiga oljorna utdrifvits, åter
stående vattenhalt m. m.).

Beckets a n v ä n d n in g a r  äro ock i allmänhet de
samma som hartsets; men såsom segare och fastare 
åtnjuter det i vissa fall afgjordt företräde. Det be
gagnas till skeppens bestrykning, till facklor, beck
kranser och beckfaskiner, i blandning med kalk och 
sand såsom ett slags golfbehlädnad, o. s. v. Dess vä
sentligaste skillnad från naturlig Asphalt (bergsbeck) 
och från konstgjord Asfalt (beck ur stenkolstjära) be
står, såvidt oss är bekant, uti dess större skörhet och 
smältbarhet; hvarföre det ock säges vara olämpligt 
till den användning, som gör Asphalten till ett vigtigt 
byggnadsmaterial, nemligen till Trottoirbyggnad. Oss 
synes likväl sannolikt, a tt försöken härmed, hittills 
icke blifvit med tillräcklig grundlighet genomförda.

Kolet. Hvarje tjäruberedning kan äfven betraktas 
såsom en kolberedning, och måhända verkställes den 
ifråvarande processen i de f le s ta  fall med ändamål 
att producera kol såsom hufvudprodukt.
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Till sin beskaffenhet är kolet omväxlande icke 
blott efter träslaget, utan ock efter beredningssättet. 
Det utgör i allmänhet ett slags poröst skelett af kol
ämne med en ringa tillblandning (omkr. 3 °/o) af mi- 
neraliska salter, hvilka efter förbränningen utgöra dess 
ask a . Porerna åter utgöras väsentligen af fina kana
ler, hvilka under destillationens fortgång bildats af de 
bortgående ång- och gasformiga destillationsproduk
terna. Men då dessas uppkomst och förvandlingar be
stämmas, ej blott af materialets beståndsdelar, utan äf
ven af upphettningsgraden samt af den mängd atmo- 
sferisk luft, hvilken möjligen har tillträde till det än
nu glödande materialet, så ä r klart, a tt sjelfva porer
nas vidd och antal måste blifva beroende af samma 
omständigheter. Men af porositeten beror i sin tu r 
sjelfva kolets praktiska duglighet. De tätare träslagen 
(företrädesvis löfträd) äro ock minst kåd-haltiga samt 
lemna den minsta mängd af brännbara destillations
produkter; deras kol är således tä tast och i praktiken 
nyttigast. Likaså blir genom destillation i slutet rum, 
der porerna ej kunna förstöras genom förbränning, 
kolet tätare, än i milorna, samt i dessa åter tätast då 
milan (olikt tjärudalen) påtändes i midten. Ty i detta 
fall beskyddas det kol, som engång hunnit bildas, i 
stigande mon af den omgifvande elden, och den stör
sta massan (vid periferien) utsättes för luftens inver
kan så kort tid, som möjligt.

Men kolet, denna af bergverken och smedjehär- 
darne i ofantliga mängder konsumerade produkt, är 
äfven fö r  t j ä r u in d u s t r ie n ,  såsom sådan, af icke ringa 
betydelse. Å orter nemligen, der kolet kan med för
del afsättas och användas, blir tjäruberedning enligt 
förbättrade methoder vida lättare ett lö n a n d e  före-
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tag, än der sådant icke eger rum. Och särdeles i 
sistnämnde fall torde man med säkerhet kunna be
trakta en vidare bearbetning, en raffinering af de 
första produkterna, såsom en väsentlig del af den ra- 
tionela tjäruanstalten; ty utom att genom arbetets för
ädling produkterna blifva transportablare, så kan, i 
detta fall, det eljest förlorade kolet med någon fördel 
tillgodogöras i sjelfva fabriken.

Bestillations-methoder och apparater. Af det sagda Destiiiations 
framgår, a tt den väsentliga skillnaden emellan vår mehtoderoch 
tjärudal och den egentligen s. k. trädestillationen be- apparater, 
står deruti, a tt uti den förra alla biprodukter gå för
lorade, medan de, uti den sednare, mera eller mindre 
fullständigt tillgodogöras. Träsprit, Träsyra, Terpen
tin- och de öfriga lätta  oljorna, kunna, i anseende till 
de låga värmegrader, vid hvilka de förvandlas i ån
gor, uti t jä r u d a le n  endast till en^obetydlig del kon
denseras; och praxis med den träsyra, hvilken icke 
dess mindre erhålles, har hittills, måhända af goda 
skäl, varit, a tt densamma bortkastas. Väl lärer ock, i 
de flesta fall, sjelfva q v a n t i te te n  a f e r h å l le n  t j ä 
ra , vid den egentliga destillationen, utfalla betydligare 
än i milorna; dock vill det synas, a tt skillnaden i 
d e t t a  afseende är vida obetydligare, än man vore 
böjd a tt vänta.

Vid hvarje destillationsapparat äro tvänne vä
sentliga delar a tt särskilja, nemligen: det slutna käri- 
let (tjärugnen, destillationsrummet), hvaruti veden upp
hettas, samt kyl- eller kondensationsapparaten. Hvar
dera kan till sin inrättning i det speciela betydligt 
omväxla, men kondenseringen måste betraktas såsom 
en underordnad omständighet, hvilken vanligen icke 
påtrycker det hela någon betecknande stämpel och
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icke utöfvar samma väsentliga inflytande på produk
ternas beskaffenhet, som sjelfva upphettningsapparaten 

' och sättet a tt handhafva denna.
Kylapparaten utgöres stundom af ett enkelt rör 

af koppar, af jernplåt, af träd, eller ock m uradt af te
gel, samt mynnande uti lämpliga reservoirer, (tunnor, 
kar, lådor, murade cisterner), der kondenseringen af- 
slutas och produkterna uppsamlas. Vanligen förekom
ma två eller flere reservoirer förenade med hvarandra 
medelst rör, hvarigenom produkterna till en viss grad 
sorteras redan från början. Då ätticksyra, träsprit 
eller de flyktigaste oljorna beredas såsom hufvudpro- 
dukt, sker afkylningen med tillhjelp af vatten, hvilket 
rinnande omger afledningsröret. I sådant fall göres 
detta rör af metall (helst af koppar) och går (rakt, 
eller ock i bruten eller vriden form) igenom ett käril, 
genom hvilket kylvattnet tvingas a tt riuna från bot
ten uppåt, eller ock omges det af ett annat, mycket 
vidare rör (af träd  eller jern), genom hvilket vattnet 
rinner uti en riktning m otsatt emot destillationspro
dukternas innanföre.

Vid kylapparaten förekommer ofta äfven den än
damålsenliga inrättning, a tt de brännbara, illa luk
tande gaser, hvilka afsöndras vid destillationen och 
hvilka, enligt sin natur, icke kunna kondenseras, afle- 
das medelst ett rör till eldstaden under upphettnings
apparaten, der de förbrinna och i betydlig mon be
spara brännveden*).

*) En i Öfverraskande grad sinnrik användning af den
na inrättning, är en distillationsugn, uppfunnen af en In- 
geniör Powels i Paris, och hvilken bland annat finnes för
verkligad, i 100 exemplar, uti en koksfabrik (vid Dutiwei- 
ler) i Tyskland. Densamma torde låta använda sig äfven
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Sjelfva Destillationsapparaten företer, äfven då den 
är inrättad för enahanda specielt ändamål, en mängd 
olikheter, hvilka bevittna a tt praktiken ännu icke till
fyllest hunnit fastställa, hvilken form och kombination 
för hvarje fall är den förmånligaste. Fortfarande ser 
man ock nya konstruktioner föreslås, frukter af den 
under sednaste decennier vunna, rationellare insigten 
uti destillationsprocessens natur.

Vill man, till vinnande af en öfversigt, hänföra 
de många hittills brukliga apparaterne till bestämda 
principer eller kategorier, så kan man någorlunda be- 
stämdt särskilja följande:

1. U g n a r , d e r v ed en  u p p h e t ta s  genom  b e rö 
r in g  m ed e ld n in g sv e d e n s  fö rb rä n n in g s p ro d u k 
te r . Principen är i detta fall den redan anförda, 
hvilken äfven ligger till grund för vår tjärudal. Den 
återfinnes uti fiere äldre och nyare inrättningar för 
veddestillation och förkolning. Då likväl uti dessa 
ugnar en noggrann konsumtion af luftens syre genom 
eldningsveden icke lätt kan åstadkommas och regle
ringen af hettan är förknippad med betydliga svårig
heter, så har detta till följd, a tt i praktiken, sjelf
va destillationsprodukterna vanligen endast till ringa 
del tillgodogöras. Ugnarne blifva då väsentligeu, icke 
tjärugnar, utan kolugnar. Bland t jä ru b e re d n in g s a n -  
stalter af denna kategori blir i sjelfva verket vår 
tjärudal, i anseende till dess ringa anläggningskostnad 
och de betydliga dimensioner, densamma tillstädj er, en 
af de förmånligaste.

Bland hithörande konstruktioner äro allmännast

för trädestillation, der denna engång bedrifves i större skala. 
Deu finnes af bildad och utförligt beskrifven i Muspratfs 
Kemi, 2:dra bandet, s. 684.

6

i



kända den s. k. Schwarziska kolugnen, de la Chau- 
baussiére’s murade gropar, tjärugnar utan mantel, den 
s. k. mile-ugnen (den öfvermurade milan), Fouqués mila 
(beklädd med flätade sköldar), m. fl. *)

2. S. k. M a n te lu g n a r . En sådan utgöres af en 
tunnt murad hvälfd ugn, i hvilken veden inradas och 
hvilken omgifves af en yttre mur (en mantel). Emel
lan båda murarne cirkulerar elden för att upphetta 
veden innanföre. En sådan ugn har antingen formen 
af en sockertopp, eller af en stående cylinder öfver- 
täckt med kupol-hvalf, eller ock utgöres den af en 
fyrkantig mur med cylindriskt hvalf.

Till denna klass höra de flesta egentligen såkal- 
lade tjärugnar och, bland andra, de tvänne hos oss re
dan framhållna konstruktionerna, af hvilka den ena 
beskrifves i PrechtFs tekn. Encyclopaedie, och den an
dra, begagnad i Ringerige i Norrige, uti Bergelins 
Tidskrift för Sv. Jordbr. och dess binäringar, 1859.

3. Veden upphettas*medelst m e ta l l r ö r ,  hvilka leda 
elden i flere riktningar ig en o m  vedmassan till en skor
sten; s. k. Reichenbachska ugnar.

4. R e t o r t  u g n ar, uti hvilka destillationskäril (retor
ter) af metall, eller någongång af bränd lera, fyllas 
med tjärved och upphettas medelst särskild eldstad, 
stundom med tillhjelp af gas, kommande ifrån sjelfva 
retorten. Man kan bland retorterna skilja emellan 
smärre, horizontelt liggande, inmurade, vanligen af 
tackjern; och stående, större dylika af jernplåt. De

*) Dessa, äfvensom de flesta af de i det följande 
nämnda ugnarne, linnas af bildade och beskrifna hos H o h e n -  
s te in :  die Theerfabrikation, Wien 1857, samt nti M u s- 
p rat^ s nyssanförda, ännu icke afslutade arbete: die Chemie 
in Anwendung auf Kiinste und Gewerbe.
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sednare äro murade, eller ock lösa, så att de kun
na, ännu heta, medelst kran uttagas ur ugnen, samt er
sättas genom andra. Hit hör, bland en stor mängd andra, 
en hos oss förordad destillationsapparat, begagnad i 
Twerska Guvernementet i Ryssland, och bestående af en 
stor, inmurad jernkista, försedd med enkelt afledningsrör.

5. En för några få år sedan uppfunnen method 
att verkställa destillationen medelst starkt upphettad 
(glödhet) vattenånga, hvilken ledes genom vedmassan. 
Violette’s method.

6. Destillation af sågspån, till beredning af träsyra 
såsom hufvudprodukt, samt tjära och kolpulfver såsom 
biprodukter. Densamma verkställes i stor inmurad 
tackjernsretort, inuti försedd med en s. k. Archimedes 
skruf, medelst hvilken materialet oafbrutet drifves ige
nom den upphettade retorten. Halliday’s patent.

7. Då en raffinering af de råa destillationsproduk
terna verkställes, begagnas dessutom, dels enkla de- 
stillerpannor af jernplåt eller koppar (liknande dem 
som nyttjas vid brännvinsberedning), dels åter verk
ställes destillationen efter en för några år sedan upp
funnen method (s. k. afblåsning) medelst vattenånga, 
hvilken inledes uti den vätska, ur hvilken de fiygti- 
gaste beståndsdelarne skola frånskiljas. I detta fall 
göras destillationskärilen lämpligt äfven af trä.

De flesta bland dessa inrättningar, finnas i verk
ligheten utförda i omväxlande former och samman
ställningar. De utgöra således ett vidsträckt område 
för studium och pröfning, ett arbete, hvilket hos oss 
borde betraktas såsom en magtpåliggande uppgift. E tt 
försök att här ä priori, eller på grund af de gängse 
teknologiska upplysningarne (hvilkas bristfällighet vi 
redan antydt) bestämma de olika inrättningarnes rela
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Ekonomien 
vid tjärug- 
n a r n e .

tiva värde, vore a tt gå saken i förväg. Vår uppgift 
torde härvidlag måsta inskränka sig till, a tt så godt 
sig göra låter, utreda det ekonomiska förhållandet 
emellan vår tjärudal å ena sidan och de s. k. ratio
nella methoderna i allmänhet, å den andra. Detta 
lå ter sig, om också blott approximativt utföra genom 
att sammanställas några exempel och siffror, hvilka 
synas företrädesvis tillförlitliga.

Ekonomien vid tjärugnarne. Bland de uppräknade 
slagen af tjärugnar äro de s. k. Mantelugnarne de en
klaste, brukligaste och billigaste. Också erfordrar de
ras behandling i allmänhet ingen betydligare teknisk 
skicklighet. Då nu hela vår undersökning egentligen 
utgår från ett förutsatt behof af förbättring i vår all
moges tjäruindustri, så torde dessa ugnar här framför 
andra förtjena uppmärksamhet.

M a n te lu g n a rn e  växla i rymd från 1 till 8 kub. 
famnar, muras af tegel med lera samt förses vanligen 
med ett skjul af enklaste beskaffenhet. Äro dimen
sionerna betydligare, så erfordras dervid några för
stärkningar medelst jernband.

1. Den i det föregående nämnda, i Ringerige be
gagnade ugnen med cylindriskt hvalf, inrymmer 1 ku
bikfamn tjärved *). Dess anläggningskostnad kan å 
våra landsorter anslås till omtrent 90 Rubel, då äf
ven skjulet inberäknas.

Enligt uppgift erfordrar densamma för hvarje 
brand:

Till upptagning af rötter i medeltal 8 dagsverk.

*) Den i Bergelins tidskrift meddelade beskrifningen 
uppger, i motsägelse emot der bilagd ritning och emot öf- 
riga data, endast en half kub. famn ved
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3 lass 5 alns lång ved till eldning, an
tagligen 2 dagsverk. 

Vedens upphuggning och stapling . 2 „
Dess insättning i ugnen . . . . .  1 „
Ugnens skötsel (eldning) . . . .  3 „

Summa 16 dagsverk.
Den vanliga afkastningen uppges utgöra 2 tun

nor tjära, y2 tunna trädsyra med lätt olja (s. k. per- 
ma) samt omkring 10 tunnor kol, hvilket i dylika fall 
är af god beskaffenhet.

Då en brand räcker IV2 dygn och ugnens afkyl- 
ning ungefär^lika länge, äfvensom inradning, repara- 
turer etc. erfordra sin tid, så kan man antaga att 
branden verkställes omtrent 75 gånger om året. Af
kastningen blefve då 150 tunnor tjära och antalet af 
dagsverken 1200.

Hänför man detta resultat till de förhållanden, 
hvilka råda inom våra tjärudistrikter, (under förut
sättning a tt bland produkterna endast tjäran kan af- 
sättas) så ställer sig beräkningen som följer:

O fvannäm nde................................
Tunnornas förfärdigande och krö

ning ..........................................
Transport till hafskusten å 60

kop................................................
Försäljningskostnad.....................
Hvartill i närvarande fall kommer: 
Ränta på anläggningskostnaden

5 0J0 ..........................................

Dags
verk. Rub. kop.

1200

153 4 50

90 __
5 25

4 50
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Resultat.

Amortisering, antagligen . . . 1 9
Underhållskostnad . . . . . 9

Summa I1 1353 1 122 1 25
I betalning erhålles (147X3 d. ä.) 441 Rubel. Då 

utgiften 122 Rub, 25 kop. härifrån afdrages, återstår 
318 Rub. 75 kop., såsom arbetslön för 1353 dagar, 
eller en dagspenning af 23,5 kop.

Man ser att, under förutsättning af dessa ogynn
samma förhållanden, ett ensamt exemplar af den norr
ska ugnen knappt kan jemföras med vår tjärudal.

Men förhållandet förändras m ärkbart i fall man 
förutsätter någon afsättning för kolet och öfriga bi
produkter. Ty om blott 5 kop. vinnes för hvarje 
tunna kol samt 1 Rub. för oljan m. m. af hvarje kub. 
famn ved, så utgör detta en tillökning af 112 Rub. 
50 kop., hvarigenom dagspenningen höjes till nära 
32 kop.

Inrättas åter flere än 1 ugn, t. ex. 4, invid hvar
andra, hvarigenom hälften af de till eldens skötsel 
nödiga dagsverken besparas, så stiger — under sam
ma förutsättningar i ö frig t— dagspenningen till 34,76 
kop. Eller då man beräknar dagspenningen till en
dast 30 kop., uppstår för anläggaren af de 4 ugnarne 
(emot en nedlagd summa af 360 Rub.), en årlig netto
vinst af 236 Rub. 20 kop., en vinst, hvilken för hvarje 
10 kopeks förhöjning i tjärpriset utöfver 3 Rub. per 
tunna skulle ökas med 58 Rub. 80 kop.

2. Om mantelugnar, begagnade i Ryssland, med
dela Schelgunoff & Greve *) att de af en (rysk) kubik
famn tjärved afkasta 30—40 vedro '**) tjära, 15— 16

*) S. 128.
**) 1 Vedro =  4,426 kannor; 1 Tschetvert = 8 0  kan

nor; 1 rysk kubikfamn =  1,71 finsk kub. famn.
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tschetvertr kol, äfvensom en mängd träsyra samt, i 
början af destillationen, hvitt beck (ur veden utsmält 
harts) hvilket uppfångas särskildt. Enligt vår skala 
svarar detta emot 1,66—2,14 tunnor tjära och 11,5 
tunnor kol per (finsk) kubikfamn. De ifrågavarande 
ugnarne, vanligen inrymmande 3 till 5 kub. famnar 
tjärved kunna i anläggningskostnad uppskattas till 
200 å 250 Rub. stycket. Till sin konstruktion äro de 
intet annat, än variationer af den förutnämnde cylin
driska mantelugnen med kupolhvalf, hvilken beskrif- 
ves i Prechtrs Encyclopsedie. De här meddelade siff
rorna gälla för tillverkningen af t j ä r a  såsom hufvud- 
produkt. Man ser a tt desamma nog nära öfverens- 
stämma med det föregående exemplets och kan såle
des, utan särskild kalkyl, antaga a tt dessa ugnar, in
förda hos oss, skulle leda till omtrent samma resultat 
som den norrska, d. ä. de borde anläggas i minst 2 å 3 
exemplar; men denna anläggning kan knappt nog kom
ma i fråga i händelse ingen afsättning finnes för bi
produkterna.

3. Dylikt är ock förhållandet med en tjärugn in
förd i Ryssland af framlidne Finance-Ministern Grefve 
Cancrin, och hvilken finnes i detalj] afbildad och be- 
skrifven i Hohensteins citerade arbete (s. 80—94). Dess 
konstruktion är något afvikande från de föregående. 
Den är konisk och försedd med ett spiralformigt eld
drag under manteln, samt inrymmer endast 2%. (fin
ska) kubikfamnar. Den kan begagnas 40 gånger om 
året. Mindre än 2 exemplar af ugnen lönar sig dock 
icke att anlägga, och inrättningen erfordrar derföre 
(rörelsen inberäknad) ett kapital af minst 700 Rubel. — 
Af två ugnar beräknas nu, vid ett pris af 3 Rub. 
15 kop. per famn för den färdig beredda tjärveden,

Resultat»
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en å r l ig  n e t to  b e s p a r in g  a f  600 Rub.; men brut
to inkomsten 2016 Rub. utgöras af 691 Rub. för kol, 
281 Rub. för Kamfinolja ocli endast 1044 Rub., d. ä. 
knappt mera än hälften för tjära.

4. Mycket nära beslägtad med denna, hittills van
ligaste tjärubränning, är emellertid beredningen af Kam- 
fin- eller Terpentinolja i större mängd, jemte tjära; 
och mantelugnarne låta i allmänhet, utan annan för
ändring än anbringandet af några kylrör (vanligen af 
koppar) använda sig äfven till detta ändamål. En så
lunda inrättad ugn, utförligt beskrifven hos Schelgu- 
noff & Greve *) och inrymmande omkring 7 (finska) 
kub. famnar, kan i anläggningskostnad uppskattas till 
omtrent 250 Rubel. Den erfordrar 7 kub. famn. eld
nings ved och omkring 15 dygn till hvarje brand, då 
afkylning, påfyllning m. m. deri inberäknas. För att 
året om hålla arbetet i gång, begagnas tvänne ugnar, 
eller i anseende till ofta förekommande reparationer 
helst trenne. — H ärtill kommer i detta fall ännu en 
destillationsapparat för de lätta oljorna, hvadan an- 
läggninskostnaden af hela fabriken torde stiga till om
trent 1000 Rubel.

Afkastningen per (finsk) kub. famn kådrika röt
ter och stubbar af tall uppges som följer:

Skipidar . . . .1 1 .2  L® =  45 kannor
tjock tjära . . . . . . . . .  39 „

- tunn t jä ra ...............................................8 „
K o l ................................................................9 tunnor.
Träsyra och träsprit gifvas förlorade.

Ur beskrifningen framgår: a tt med den förstnämnda 
produkten (Skipidar) menas totalmängden af flygtiga

*) S. 100— 107'.
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oljor. De äro i början af mera aromatisk lukt och 
nästan färglösa, (egentlig Terpentinolja och Eupion), 
men blifva småningom allt brunare och mera obeha
gligt luktande (vår beckolja). Man uppsamlar destil- 
latet såsom tre skilda sorter och underkastar de ore
nare en eller flere förnyade destillationeiv Den tjocka 
tjäran måste i detta fall i det närmaste hafva kon
sistens af beck och endast den obetydliga mängden af 
8 kannor per kub. famn torde svara emot vanlig, tun
nare tjära.

Uppgifterna äro icke tillräckligt fullständiga för att 
tillåta en noggrannare kalkyl öfver ekonomien vid 
denna industri. Namneligen uppges icke mängden af 
omedelbart erhållen ren eller terpentinlik Kamfinolja. 
Af tillförlitligt privatmeddelande är oss likvisst bekant, 
a tt detta qvantum, i dylikt, fall utgör 10 å 15 kannor, 
i medeltal således 12,5 kannor per kub. famn; äfven
som att dess handelsvärde för det närvarande utgör 
minst 60 kop. per kanna *).

Uppställer man nu följande, för våra landsorter 
sannolika vilkor, nemligen:

att inrättningen består af 3 ugnar, 
a tt branden kan verkställas 20 gånger om året i 

hvarje ugn.
a tt en kub. famn tjärved kostar, färdig spjelkad på 

stället, högst 3 Rub. 50 kop. kub. famnen.
att eldningsveden för hvarje kub. famn tjärved ko

star högst 1 Rub. 50; samt
att under hela destillationstiden, 4 man äro syssel

satta med arbetet; så blir beräkningen som följer:

*) Ren Terpentinolja betalas i våra kuststäder med om
trent 80 kopek kannan, och den ifrågavarande produkten är 
att anses i det närmaste jemngod dermed.
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420 kub. famnar spjelkad tjärved
å 3 Rb. 50 k. 1470 Rub.

Eldningsved å 1 R. 50 kop.....................630
1200 dagsverk å 30 kop..........................360
Tunnor och andra k ä r il .......................... 250
Ränta, amortisering och ugnarnes un

derhåll 25 oJ0 ...........................................250
Summa produktionskostnad 2960 Rub. 

Härtill kommer transport af omtrent 
600 tunnors vigt å 60 kop. . . . 360

Summa utgift 33*20 Rub. 
Afkastningen inbringar:

För 5250 kannor Kamfinolja å 60 k. 3150 
„ 341 tunnor beckartad tjära, antag
ligen minst å 4 Rubel tunnan . .1 3 6 0

„ 70 tunnor tunn tjära  å 3 Rub. . 210
„ 3780 tunnor kol, antagligen endast
å 5 kopeks vinst per tunna . . . 189

Summa inkomst 4913 Rub, 
utgift 3320 

Netto behållning 1593 Rub. 
Årliga nettovinsten (på anläggningskapitalet 1000 

Rub.) blefve således 1593 Rub. *) och veden (tjärved

*) Såväl vid detta, som vid de föregående exemplens 
resultater, torde den affärsman, för hvilken de tilläfventyrs 
kunde erbjuda ett praktiskt intresse, ihågkomma, att vår be
räkning är en jem fÖ ra n d e  emellan betydligt olika me- 
thoder samt att densamma derföre nödvändigtvis förutsätter 
mrättningen och arbetsgången i n o rm a lt sk ic k . I prakti
ken kunna emellertid förhållanden inträffa, i synnerhet lo 
ka la ,  hvilka medföra större eller mindre afvikelser härifrån. 
Så kan, å ena sidan, arbetet tidtals komma att afbrytas 
genom tillfällig brist pä råämne, behof af reparationer m. m.,
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och eldningsved icke åtskilda) tillgodogjord för om- 
trent 2 Rub. 27 kop. per kub. famn. Men härvid må
ste erinras att, f a b r ik e n  ti llg o d o , ännu återstår ett 
qvantum af 280 tunnor oren tjärolja, hvilka blifvit 
ur beräkningen utelemnade, enär vi sakna data att 
ens approximativt uppgifva deras handelsvärde, vare 
sig i renadt eller orenadt tillstånd.

Men så mycket tydligare utvisar detta exempel, Resultat, 
hvad som redan framgick ur de föregående, a tt nem
ligen den ifrågavarande industrien, ' åtminstone hvad 
mantelugnarne vidgår, icke lönar sig i alltför liten 
skala, och icke heller, så framt endast sjelfva tjäran, 
men icke biprodukterna, kunna afsättas. Vi må på för
hand tillägga, a tt af de öfriga destillationsapparaterne, 
i detta afseende, något annat resultat ick e  står att 
förvänta. En jemförande blick på de anförda exem
plen visar deremot någorlunda bestämdt, a tt det är 
af förädlingsarbetet, ”raffineringen”, den största vin
sten är att påräkna. Kan kolet icke afsättas, eller 
endast dåligt afsättas (såsom uti exemplen blifvit an
taget), så beror t. o. m. tjärugnarnes m ö jlig h e t  af 
Terpentin- eller Kamfinoljans tillgodogörande. — Be- 
drifves deremot arbetet med någon insigt i de finare 
destillatens värde och behandling, så blir industrien 
lätt i hög grad förmånlig. ^

I serien af dessa olika methoder kunde ännu en -,en.

medan å den andra, t. ex. afsättningen af kolet kan ske 
ojemförligt förmånligare, än vi ofvanfÖre antagit. Vi hafva 
sökt göra kalkylen äfven praktiskt sann, genom omsorgsfull 
pröfning af siffrorna uti de offentliggjorda rönen; men för 
händelsen af en verklig användning päminnes här, af ofvan- 
nämnda skäl, om ett afdrag eller en säkerhets-korrektion, 
hvars belopp måste bestämmas efter omständiglieterna.
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Desideratum.

fråga framkastas om den rationelt kemiska behand
lingen af råämnet, hvilken skulle motsvara de utländ
ska Paraffin-och’Fotogenfabrikerna och likt dessa an
lita bruket af högtryckvattenånga, af glödhet vatten
ånga, af Syror, Alkalier o. m. d.; och det vore af stort 
intresse att uti bestämda siffror kunna angifva eller 
antyda dess praktiska resultater. Dock, härtill sakna 
vi snart sagdt alla nödiga data. Vi kunna endast 
åberopa hvad härom i det föregående i allmänhet 
nämndes. Vår öfvertygelse är, a tt såsnart en grund
lig, kemiskt-teknisk kunskap kommer , a tt om detta 
problem ingå förbund med penningekapitalet, en in
dustri skall uppstå, hvilken kan träda i bredd med 
de nyttigaste och mest lönande, som redan existera. 
Ty den stora konsumtionen af destillationsprodukterna 
föranledes af sjöfarten (tjära och beck), jernvägarne 
(hjulsmörja, kreosot) och behofvet af konstgjord be
lysning (Kamfin); af en praktik således, hvilken icke 
hotar a tt minskas med tiden, men tvärtom är egnad 
a tt allt vidare utbilda denna konsumtion.

I förbigående må här nämnas om ett skenbart 
litet, men praktiskt ganska vigtigt problem, hvarmed, 
i denna stund, den tekniska uppfinningsförmågan ut
omlands, är på det ifrigaste sysselsatt, och hvars lös
ning sannolikt skall lyckas. Det gäller nemligen a tt 
konstruera en la m p a  för destillatipnsoljorna, så be
skaffad, a tt den, utan tillhjelp af komplicerad meka
nism och framför allt u tan skorsten eller glascylinder, 
kan ge en god, ick e  s o ta n d e  låga. I Amerika hafva 
inom sednaste år flere patenter blifvit utfärdade för 
lampor, hvilka åsyfta a tt uppfylla nämnde vilkor. Lyc
kas saken, så blir konsumtionen af de ifrågavarande 
ly s o l jo rn a ,  så att säga obegränsad, och industrien
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vidtomfattande. Bergverken i alla länder kunna da 
utbyta den nuvarande dyra lampoljan emot de billi
gare och bättre lysande Fotogéne och Kamfin. Af- 
venså kommer då allmogen, hvilken så vidt vi veta, 
öfverallt — utom i Amerika och möjligen i England — 
ännu åtnöjer sig med den dåligt lysande och mindre 
snygga talgdanken, eller t. o. m. det dystra pertblos- 
set, utan tvifvel a tt småningom tillgripa dessa lysme
del, hvilka äro såväl lifvande för ett trefligt och verk
samt hemlif, som i hög grad ekonomiska *).

Men vi återvända till frågan om tjärugnarne. Det Tjärugnarne 
är påtagligt, a tt ehvad för utsigter än den finare tjä- i allmänhet, 
ruindustrien må kunna erbjuda, så är det icke med 
denna en b ö r ja n  skall göras hos oss. Vår uppgift 
är framför allt a tt tillse, huruledes den nuvarande då
liga tjäruhandteringen möjligen kunde göras mindre 
slösaktig för landet och mera lönande för allmogen.
Är man engång inne på förbättringarnes och företa
gens väg, så kan man af sakens egen inneboende 
lifskraft vänta dess fullständiga utveckling.

Hvad nu i allmänhet vidgår de ofvanföre betrak
tade tjärugnarne, så kan emot dem anmärkas, a tt de,

*) I Amerika och sannolikt äfven i England, nyttjar 
allmogen vanligast Kamfin eller derstädes såkallad ”burning 
fluid” (brinnande vätska), hvilken bestar af den förutnämnda 
blandningen af alkohol, eller ock träsprit, med terpentinar- 
tad olja. Detta prseparat erfordrar endast den aldra enkla
ste veklampa utan glascylinder; men blir, åtminstone der 
Alkohol måste begagnas, vida kostsammare är talgljus. Kon
sumtionen af Kamfin har, jemte den höga skatt till staten, 
som i England erlägges för Alkoholberedniug (bränvins- 
bränning), derstädes framkallat f a b r i k a t i o n  a f  t r ä s p r i t  i 
större skala. Skogfattigt, som England är, importerar dét 
dock äfven en betydlig mängd af varan från —  Amerika.
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i anseende till sin nödvändigtvis inskränkta volym* 
arbeta för långsamt. De upphettas svårt till den nö
diga graden, och när destillationen omsider är verk
ställd, måste hela ugnen jemte den deri inneslutna 
glödheta kolmassan a f  k y la s , innan ny beskickning 
kan verkställas. Redan vid ett kubikinnehåll af 7 
famnar erfordrar en sådan ugn ett par veckors tid 
för hvarje brand. Då sjelfva destillationsrummets väggar 
måste byggas så tunna som möjligt (V2—%  tegel), äro 
de ock lätt u tsatta för skador samt behof af repa
ration.

Detta är icke fallet med de s. k. Reichenbachska 
ugnarne, hvilka bestå af en tjock mur och eldas me
delst rör uti det inre af vedmassan. Dock arbeta äf
ven de långsamt och kosta mera i anläggning än lika 
stora mantelugnar, medan de, så vidt vi förmått u t
röna förhållandet, icke öfverträffa dessa i resultatet.

Fullkomligast och snabbast låter sig destillationen 
verkställa uti r e to r t e r  af stark jernplåt. Medan te- 
gelugnarne, för a tt gifva ett gynnsamt resultat, förut
sätta kådrik ved såsom råämne, kan medelst ,dessa 
retorter en destillation af sjelfva t rä m a s s a n  lätt gö
ras till hufvudsak, och äfven v a n lig  ved gifva en lö
nande afkastning. Möjligheten a tt ifrån eldstaden af- 
lägsna det ännu glödheta kärilet och genast ersätta 
det med ett annat under tiden påfylldt, har dessutom 
till följd att tid och arbetskraft användas med stör
sta ekonomi*).

*) En retort, som handteras med kran, kan beqvämt 
inrymma y s kub. famn ved. I detta fall fullbordas destil
lationen på 18—  24 timmar. Ett antal af t. ex. 12 re
torter skulle då utgöra en nätt fabrik oeh förarbeta 4 kub. 
famnar ved i dygnet.
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Hittills synas ock alla i stor skala inrättade de- 
stillationsfabriker hafva begagnat en sådan inrätt
ning. Men det är i denna stund ovisst, huruvida detta 
förhållande kommer a tt äfven framdeles fortfara. Re- 
torterna uthärda icke länge beröringen med eld och 
och med sura ångor; de förstöras snart samt blifva 
derföre i hög grad kostsamma. Man kan, såsom redan 
antyddes, af de sednaste årens berättelser om destil- 
lationsindustrien, sluta, a tt  erfarenheten i fråga om 
apparatens beskaffenhet, ännu icke hunnit stadga sig, 
eller ens med visshet afgöra, af hvilket material den 
bör förfärdigas, för att äfven under en längre tid gifva 
det bästa resultatet. Tidens problem tyckes i detta 
afseende vara, a tt frambringa en apparat af le rg o d s  
i någon form, hvilken skulle tillåta en rask och så 
litet som möjligt afbruten arbetsgång. D ock ä r  d e t  
g a n sk a  s a n n o lik t  a t t  in g e n  a p p a r a t  sk a ll  k u n 
n a  u t tä n k a s ,  h v ilk en  vo re  i s tå n d  a t t  e r s ä t ta  
t j ä r u d a le n ,  u ta n  a t t  såso m  v ilk o r  f ö r u t s ä t t a ,  d e t 
ä fv en  a n d ra  d e s t i l la t io n s p r o d u k te r  än  t j ä r a n  
k u n n a  a f s ä t ta s .

Kan och bör således för det närvarande någon Bör metho- 
väsentlig förändring uti sjelfva vår m e th o d  att brän- den förän- 
11a tjära förnuftigtvis eftersträfvas, samt hvilken? — dras.'' 
Detta är nu en af de väsentliga frågor, hvilkas besva
rande borde följa af närvarande undersökningar.

Kasta vi en jemförande blick öfver de ifrågava
rande alternativerna och uttrycka dessas resultater i 
approximativa medeltal, så hafva vi å ena sidan: Tjä
rudalen, som af 1 kub. famn tjärved afkastar högst 
1,2 tunnor tjära och intet vidare; å den andra: de 
förbättrade methoderna, hvilka af samma qvantum rå 
ämne lemna 1,66 tunnor tjära och antagligen minst



Resultat.

0,33 tunnor eller 16 kannor olja å 60 kop., hvilka 
här, för säker räknings skuld, må r e p r e s e n te r a  h e la  
m a s s a n  a f  b ip ro d u k te r .

Det qvantum af tjärved, som för det närvarande 
årligen konsumeras af tjäruindustrien (omtrent 125,000 
kub. famnar), lemnar en produkt, i värde =  450,000 
Rub. Antages nu det förtydligande e x t r e m e t ,  a tt 
hela detta qvantum skulle underkastas den förbättrade 
behandlingen, så blefve produkterne: 207,500 tunnor 
tjära  å 3 Rub. =  622,500 Rubel, och 41,666 tunnor 
eller 200,000 kannor olja =  1,200,000 Rub., eller till
sammans, ett värde af 1,822,500 Rubel, d. s. v. 4 gån
ger större än det närvarande.

Dessa siffror, ehuru uttryckande ett förhållande, 
till hvars förverkligande ännu ingen utsigt finnes, in
nebära dock ett svar på första delen af den framka
stade frågan; ty de utvisa: a tt för det närvarande, i 
följd af vår tekniska ståndpunkt, af landets anlitade 
r e s u r s e r ,  å tm in s to n e  1 m illio n  R u b e l å r l ig e n  
g å r  upp  i rök. —

Vårt land är skogrikt; vår vinter är lång och väl 
egnad, bland annat, till vedsläpning; och en högre 
mekanisk teknik, sådan man finner den mångenstädes 
i utlandet (t. ex. i Schweiz, i Sachsen etc.) förblir san
nolikt ännu länge alltför svårt tillgänglig för vår all
moge. Det ligger således nära, a tt uttryckligt anse 
tjäruberedning såsom en för våra förhållanden lämplig 
och förmånlig industri. Men flere än en svår brist 
vidlåder densamma uti dess närvarande, primitiva skick, 
och vi hafva redan i det föregående framhållit dem, 
äfvensom i allmänhet de förändringar, genom hvilka 
de borde undanrödjas.

Vi må här summariskt sammanställa de förbätt-

96
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ringar, som, enligt det föregående, i detta afseende 
borde eftersträfvas.

l:o. Katveden borde ersättas genom bruk af röt
ter, stubbar och vindfällen.

2:o. Katning borde verkställas endast i samman
hang med derpå följande afverkning för andra behof 
(hjelpgallring, sågstockshygge, timmerhygge etc.) samt 
hufvudsakligast i ändamål a tt samla kåda.

3:o. Biprodukternas tillgodogörande borde till- 
vägabringas genom införande af lämpliga tjärugnar, 
hvilka således borde ersätta tjärudalarne.

Då likväl en förmånlig användning af tjärugnarne 
förutsätter en medverkan från den mera utbildade 
teknikens sida, så vore ett väsentligt vilkor, a tt dels 
inom tjärudistrikterna, dels måhända vid hafskusten, 
skulle uppstå:

4:o. Raffinerier, der de i nejden samlade bipro
dukterna kunde afsättas för a tt vidare bearbetas.

Det behöfver ej påminnas, a tt så genomgripande slutord 
förändringar icke låta verkställa sig i en handvänd
ning. Att likväl, såsom kanske mången kunde vara 
böjd a tt göra, förklara dem för o m ö jlig a , t. ex. i 
anseende till allmogens tröghet att frångå gamla va
nor; detta vore säkert förhastadt. Ty den mäktigaste 
talmannen i stort, är dock slutligen alltid den egna 
nyttan. Ar reformen icke verkeligen fördelaktig, så 
böj; den ej yrkas. Är den det, så ges det medel, a tt 
åtminstone småningom derom öfvertyga den, som för
delen gäller.

Men väl kan det hända, och vi tro det inträffa i 
närvarande fall, a tt sjelfva dessa medel först måste
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skapas. Vårt lands tekniska erfarenhet, i allmänhet 
ännu ringa, är inom ifrågavarande område, i anseende 
till sakens egen nyhet äfven i utlandet, a tt betrakta 
såsom i det närmaste in g en . Den första åtgärd, 
detta för landet vigtiga problem synes kräfva, vore 
derföre, a tt genom dertill qvalificerade personer, an
skaffa den för ändamålet nödiga kunskapen; ett arbete 
som, enligt sakens natur, närmast torde falla inom 
forststatens verkningskrets.

Det gäller a tt öppna en källa, från hvilken alla 
ifrågakommande parter kuuna hemta den omständliga 
upplysning, förutan hvilken våra afsöndrade landsbyg
der ännu länge skola låta saken bero vid det gamla; 
och denna upplysning bör väsentligen vara praktisk 
och ledande. Att likväl den eller de personer, hvilka 
i första instans komma a tt handliafva detta arbete, sjelfva 
böra ega såväl god theoretisk, som praktisk kunskap, 
äfvensom a tt de böra u te s lu ta n d e  egna sin verk
samhet deråt, är lä tt a tt inse. Ty deras uppgift är 
vidtomfattande.

Till en början ligger det alltför nära, för a tt icke 
vara sjelffallet, a tt under den ifrågavarande verksam
heten inbegripa, icke blott tjäruberedningen och der- 
med sammanhängande raffinering, utan äfven öfriga gre
nar af den kemiska skogstekniken, såsom beredningen af 
terpentin, harts, näfverolja, pottaska m. m. Men i detta 
omfång gäller densamma en disciplin af så rikhaltigt in
nehåll, a tt man t. ex. af ingen forstman billigtvis kunde 
på samma gång begära sysselsättning uti hans egent
liga yrke, skogsvården, och fullständig kännedom af 
denna disciplin.

Men härtill kommer att hufvudsaken, tjäruindu
strien i rationela former, är ny. Många af dess frå-



gor äro ännu dels endast provisoriskt, dels alldeles 
icke besvarade. Ledarens uppgift kan derföre bär icke 
inskränka sig dertill, a tt han borde förskaffa sig nog
grann kunskap om någon viss, i utlandet godkänd 
tjärugn och dess behandling, samt derefter meddela 
denna kunskap till industriidkaren; u tan han måste 
stå sjelfständigt midt uti hela det tekniska gebit, hvar- 
om här är fråga, följa med dess utveckling, granska 
och pröfva dess rön, samt vara skicklig a tt sjelt 
göra nya sådana. Då hos oss ännu hnappt ett steg 
blifvit tillryggalagdt emot ett sådant mål, finner man 
lätt, a tt detsamma, äfven under förutsättning af de 
verksammaste åtgärder, inom t. ex. ett par år, endast 
nödtorftigt kan ernås. Men ändamålet är, i vår tan
ke, stort nog, för att reducera ett par å r till en gan
ska kort tid, likasom en oundviklig uppoffring af nå
gra tusende Rubel, till en jemförelsevis ringa sak. Se
dan denna tid och dessa penningar blifvit väl använda, 
kan man af en fortsatt verksamhet i samma riktning, 
småningom vänta sig äfven den antydda sjelfständig- 
heten, utan hvilken, på industriens område, i vår fram- 
åtilande tid, föga framgång står till buds.

Bland åtgärder, påkallade för tjäruindustriens upp- 
hjelpande, tro vi oss också härmed hafva nämnt, icke 
blott den närmaste, utan äfven den väsentligaste. Af 
industriens lifselementer, kunskap och penningekapital 
torde i närvarande fall, kunskapen vara det vida väg
nar vigtigare. Ty då råämnets tyngd och låga pris 
icke tillåta långväga transport, så måste ock i de 
flesta fall inrättningarne blifva af inskränkt omfång 
och således icke erfordra stora anläggningskapitaler. 
Väl är det sannt, a tt hos den vanligen medellösa all
moge, hvilken för det närvarande handhar tjäruindu-
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strien, nedläggningen äfven af några få hundrade Ru
bel måste anses såsom en svårighet. Men under för
utsättning, a tt en kännbar vinst är sträfvandets er
kända mål, kan man antaga, a tt början kommer att 
göras bland de förmögnaste; och härigenom får äf
ven rörelsen konstatera sig. Om härvid såsom än
damålet tyckes fordra, alla monopolier såsom upp- 
muntringsmedel undanhållas, skola derefter sannolikt 
äfven de mindre bemedlade småningom, genom ingå
ende af bolag, bana sig väg till samma mål.

Mångahanda äro för öfrigt de praktiska proble
mer, som skola möta på denna väg till omgestaltning 
af urgamla och rotfasta förhållanden. Bland det stora 
förrådet af redan känd destillationsatteralj skall det 
bästa uppsökas och hos oss bekantgöras. — Allmogen 
måste erhålla undervisning i industriens hufvudstyc- 
ken. — Dels lättfattliga, populära, dels grundliga kriti
ska afhandlingar, äfvensom tillgängliga ritningar och 
modeller, borde bidraga till den ifrågavarande kun
skapens spridande, samt motarbeta det hemlighetskrä- 
meri, som, i följd af sakens nyhet, nästan öfverallt än
nu vidlåder dess vigtigaste framsteg och förbättringar.
— Verkmästare för raffinerierna borde bildas och blif
va tillgängliga inom eget land, emedan arbetsskalan 
vid denna industrigren icke gerna, likt spinnerier, ma
skinverkstäder etc., tillstädjer anställning af utländ- 
ningar.

Men vi upprepa det: då af hela denna verksam
het hos oss, ännu intet moment förefinnes, så måste, 
om ändamålets vinnande icke skall öfverlemnas åt en 
obestämd framtid, in s a m la n d e t  a f  den  n ö d v ä n 
d iga  k u n s k a p e n  anses såsom sjelfva hufvudproble- 
met. Den åtgärd, som skall frammana denna kunskap
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och således kalla den antydda centralverksamheten 
till lifs, skall äfven blifva sjelfva fröet, ur hvilket se
dermera, under årens lopp, en blomstrande industri 
skall utveckla sig och lemna en lönande frukt. Ty 
vår rikedom ligger i våra skogar, endast vi förstå att 
använda dem.
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