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D e t  är allmänt bekant, till hvilken betydlig mycken
het, och för hvilket stort antal olika ändamål, H a r ts , 
K im rök  och T erpen tinolja  användas. Råämnet för 
beredning af dessa produkter lemnar furuskogarne; 
och hvarje land som eger en ymnigare tillgång på 
de sednare, är således äfven i tillfälle att fylla 
sitt behof af de förra, till så stor del, som mot
svaras af tillgången på råämne. Denna tillgång 
är hos oss så stor, att om den riktigt tillvaratogs, 
skulle nämnde produkter, åtminstone största delen 
af den qvantitet utaf dem, som kommer här i an
vändning, kunna inom landet åstadkommas, och 
icke, såsom hittills sker, behöfva hemtas från främ
mande länder. Redan i förra seklet fästade K . 
Wetenskaps-Akademien, genom en i dess handlin
gar införd skrift, Svenska skogsegares uppmärk
samhet på denna för vårt land naturliga närings
källa, men det var först i sednare tider, som nå
gra allvarliga försök, att för ofvannämnde ända
mål tillgodogöra furuträdens kåda, genom H err 
Assessor Plagemanns förtjenstfulla bemödanden 
kommo till stånd, i en af landets norra provinser. 
För att så till sägandes gifva mera fart åt denna 
industrigren, började för 8 år sedan äfven jag, att 
på min egendom Claestorp verkställa försök med
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tillverkning af sådana produkter som af T a ll- och 
Grankåda kunna erhållas medelst särskildt inrät 
tade apparater, hvilka tillåta en större afverkning 
med mindre kostnad, och som med afseende på 
Terpentinoljan, lemnade en renare produkt, än hvad 
fallet är med de vanligen begagnade distilerings- 
apparaterne; vid anställandet af dessa försök, bi
trädd af Professorn vid Technologiska Institutet, 
H err Clemens Ullgren. Resultaten af dessa försök 
hafva, såsom i det följande skall visas, gifvit vid 
handen, att tillverkningen af Harts, Kim rök och 
Terpentinolja, erbjuder en ganska god vinst så 
väl åt tillverkaren som åt dem, hvilka sysselsätta 
sig med råämnets insamlande utur skogarne.

D å jag härmed öfverlemnar åt hvar och en 
till fritt begagnande, den patenträtt jag innehafver 
på tillverkning af nyssnämnde produkter, sker det 
i den förhoppning, att den af mig vunna erfaren
het, hvilken jag i efterföljande lilla afhandling sökt 
i korthet framställa så väl med afseende på till
verkningssättet som på afkastningen, skall föran
leda flere af mina landsmän och öfrige furusko- 
garnes bebyggare, att åt denna gren egna all den 
uppmärksamhet, hvaraf den är väl förtjent.

På de barrträd, hvilka till sågstockar, bygg- 
nadsvirke, ved och kol skola användas, aftages 
barken rundt om hela trädet, så högt upp som 
möjligt, och ända ned till roten. Detta låter myc
ket lätt verkställa sig, om arbetet företages uti 
A p ril och Maj månader, då träden safva. Afbark-
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ningen bör ske uti ny, då kådan blir ljusare an 
om den företages uti nedan, då det ofta inträffar, 
att den utspriekande kådan möglar, hvarigenom 
Hartset blir mörkt och mindre omtyckt i handeln. 
E n  mansperson kan med lätthet verkställa detta 
arbete å cirka 80 å 100 träd på en dag; på gran 
med tillhjelp endast af en knif, och på tall med 
en så kallad bandknif eller medelst yxa. Sedan 
barken blifvit lossad, afskjutes den medelst en träkil.

Under varm sommar börjas i Augusti månad 
insamlandet af kådan, på de afbarkade ställena, 
men efter kylig sommar, sker insamlandet först i 
September och Oktober med tillhjelp af en raka 
efter det utseende som figuren O P l. T II anger. Enär 
kådan denna årstid är seg, emedan Terpentinoljan 
ännu icke afdunstat, så håller den väl tillsammans. 
Dock bör vid afskrapningen hållas inunder en så 
kallad Kådhåf, fig. P , hvilken äfven begagnas om 
kådan torkat på träden.

Hvarje träd, på detta vis behandladt, gifva 
minst 2, men till och med 10 skålp. kåda under 
sommaren. Uti dalgångar lemna träden mera kåda 
än på höjder. På hösten eller vintern fällas dessa 
träd, hvilka då ännu stå med gröna barr, och 
kunna träden användas till såg- och byggnads- 
virke, kol och ved, utan att skogsegaren gör den 
ringaste förlust på virkets användbarhet, men en 
betydlig vinst på kåda. Den kåda, som på dessa 
träd insamlas, kan med nu gällande handelspriser 
på Harts och Terpentinolja vid Terpentinfabriken 
betalas med 1 R :dr R:mt pr Lispund, hvilket pris 
gifver god behållning såväl för insamlaren som 
för köparen. Om man antager att 100 sålunda
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behandlade träd lemna såsom minimum 200 skålp. 
eller 10 lisp. kåda, så blir, efter 1 K :dr pr lisp., 
bruttobehållningen 10 R:dr, hvarifrån bör afdragas 
kostnaden för ett dagsverke till förberedelserna å 
träden, samt två dagsverken för insamlandet, hvil- 
ket, h varje dagsverke upp skattad t till 1 R:dr, ut
gör 3 R :dr R:m t; återstår dock en behållning af 
7 R :dr R:mt för skogsegaren, hvilken behållning 
på de flesta ställen icke tillvaratages å sådana träd 
livilka äro utdömda till fällning, oaktadt flera upp
maningar för bedrifvandet af denna industri äro 
spridda bland nordens befolkning, och, som förr 
nämndt är, i en ganska vidlyftig afhandling röran
de detta ämne finnes allmängjord i Svenska Weten- 
skaps-Akademiens handlingar redan år 1754. Så
som exempel på den arbetsförtjenst, som insamlan
det af Kåda kan inbringa, vill jag nämn^, att jag 
våren 1858 lät medelst dagsverken afbarka ett 
större antal Ta llar och Granar (Pinus Sylvestris 
och Abies), på hvilka Kåda under sommaren utflöt. 
Denna Kåda tillsade jag fattigt folk att insamla, 
men det blef, oaktadt flera uppmaningar, ogjordt, 
till dess jag dagarne efter derpå följande ju l, fick 
en gammal afskedad militär att företaga insamlan
det, hvilket utföll sålunda, att han jemte en elfva- 
årig gosse hade en dagspenning af 7 R :dr 50 öre. 
Samma person hade uti Östergötland, der en bruks- 
egare företagit barkning af träden på ett kolhygge, 
insamlat, med tillhjelp af en annan person, 65 
lisp. Kåda på fyra dagar. Flera dylika exempel 
kunna derjemte anföras, och då insamlandet af 
kåda ej är något tungt arbete, kunna barn och 
mindre arbetsföra personer dermed sysselsättas 
och derigenom erhålla god dagspenning.
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Den insamlade Kådan bör förvaras i tunnor 
och föras i dessa till försäljningsorten. Under den 
varma årstiden förvaras Kådan i källare, eller på annat 
svalt ställe, på det att Terpentinoljan ej må af dunsta.

E tt lisp. Kåda som på detta vis insamlas, 
lemnar 1 ^ skålp. Terpentinolja, 10 å 12 skålp. god 
Harts samt 8 å 10 skålp. Kimröksmassa. Brutto
behållningen häraf blir, enligt lågt beräknade för
säljningspriser, 2 R :dr 8 Öre, nemligen:

1̂  St Terpentin å 50 öre pr <£....=  —  75.
10 & Harts å 2 R :dr 50 öre pr L & == 1: 25.
10 & Kimröksmassa å 16 öre pr L&  =  —  8.

Summa 2: 8.
Kostnaden för 1 lisp. Kåda: 1 R:dr, netto

behållning således: 1 R :dr 8 öre.
Med en sådan apparat, som jag till mina för

sök begagnat och som nedanför beskrifves, afver- 
kas 80 lisp. Kåda på 24 timmar, hvarvid uppkom
mer, med antagande af ofvannämnde inköps- och 
försäljningspriser, en bruttobehållning af 86 R:dr 
40 öre pr dygn eller 25,920 R:dr R:mt på 300 
dygn, under förutsättning att tillräcklig tillgång på 
råämnen tillåter apparaten hållas i oafbruten gång. 

Efter afdrag af omkostnaderna, nemligen: 
900 dagsverken å 2 R :dr .... 1,800 R :dr R:mt
200 famnar ved å 3 „   600 „ „
ränta på anläggningskostna

den, jemte slitning, å 12
procent å 6,000 R :d r ........  720 „ „

Förvaltarens aflöning.................2,000 „ „
Summa 5,120 R:dr R:mt

så återstår dock en behållning af 20,800 R :dr Runt. 
På kimröksmassan förtjenas dessutom på så vis,
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ått hVaije lifcpund kimtöksmasgist, å 16 öfé, lemnar 
fiiiköt l 1 skålp. Kimrök, dfcnfia i handel värd mittet 
50 öre (!pr skålp. D er ifrån afdrages tillverknings^ 
kdstnsld-16 öre pr skålp. Kimrokmassan TefiJ 
petttinfabrikätion tillgödo, gör 16 öré pr j lispund. 
Summa; 32 öre, resten eller 18 öre blir således 
vinsten. Ofvan citerade pris på K im rök är mycket 
lågt, då jag till och med erhållit 75 öre pr skålp. 
i Stockholm.

Den på traden under åratal utflutna oeh för
torkade kådan bör ej heller föraktas. Med fördel 
kan den uppköpas efter 40 öre pr lisp. A f  denna 
sort erhålles ej mera än f  skålp. Terpentinolja 
pr lisp. men lika mycket Harts som af den bättre 
kådan, oaktadt Hartsen blir af något sämre beskaf
fenhet, dock alltid tjenlig vid skeppsbyggerier o. d.

Framställning af Terpentinolja.

T.erpentinoljan finnes färdigbildad i kådan, 
och behöfver endast afskiljas derutur. Då den ge
nom upphettning förflygtigar sig, så sker afskil- 
jandet ur kådan endast genom distilation. Denna 
verkställes bäst genom upphettning med vatten
ånga; apparaten, sådan jag begagnar den, och 
som visat sig ändamålsenlig, är afbildad i genom
skärning på vidfogade planch 1. Den består af en 
jernbandad konisk ståndare af tra. A , är det rör, som 
från en ångpanna inleder vattenånga i apparaten; 
B  äro korgar af bandjern, inuti klädda med mes- 
singsduk af den finlek att 10 trådar gå på qvadrat- 
tummen; dessa korgar hvila på styltjern (7, hvilka i mär-
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lor insättas i apparaten, trenne stycken under 
hvarje korg. I  diéssa korgar inlägges kådan, och 
hvarje af dem, utom den öfversta, är betäckt med 
ett lock Z>, af tunn jernplåt, hvarigenom den smäl
tande kådan från en öfre korg hindras att ned- 
flyta i den derunder stående.

Träståndarens öfre kant, är omgifven af en 
tätt passande’ dtihhelring af gjutet jern, E ;  den 
rännformigå försänkningen i denna ring bör vara 

djup, samt hållas under distilationen fylld  
iidd  vatten; apparatens lock är äfven rundt oin- 
ki-irig kähten försedt med en jernring hvilken har 
én vinkeltätt hedåt gående kant, något djupare än 
sjpårét' i dubbelringens ränna, så att då locket på
lägges, dösé vinkelrätt nedåt stående kant, står 
pk botten i deh med vatten fyllda rännan, och gör 
sålunda tätt mellan apparaten och locket. G  är en 
könisk ventil som genom tryckning på häfstången 
É t Öppnar sig inåt och tjenar att utsläppa det ned
smälta och från Terpentinolja befriade Hartset i en 
linderstående låda /. K  afledningsröret till kyla
ren £ , hvilka båda böra vara förtenta invändigt till 
undvikande af ergbildning som färgar Terpentinen 
grön. LedningsrÖret K  förenas tätt med kylaren 
bäst genom en dylik vatten-för slutning vid ilf, 
som för trädståndaren ofvanföre blifvit beskrifven. 
Medelst röret iV, försedt med kran, ledes kallt 
vatten till botten af kylaren, ur hvilken det upp
värmda och derigenom lättare vordna vattnet af- 
rinner upptill ur en särskildt anbragt pip.

De i kylfatet till flytande form förvandlade 
ångorne af vatten och Terpentinolja, uppsamlas 
från kylfatet i kärl af förtent jernbleck eller af
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koppar invändigt förtent. Dessa uppsamlingskärl, 
hvaraf ett större antal af olika storlek bör finnas i 
förråd, hafva den form som fig. Q  Planch I I I  angifver, 
ocbsom tillåter vattnet att afrinna genom pipen, under 
det att den lättare och således på vattnet flytande 
Terpentinoljan stadnar qvar i kannorna. När olja 
börjar att afrinna genom pipen, är kannan natur
ligtvis full och måste utbytas mot en annan.

Arbetet utföres nu på följande sätt: korgarne/ 
som icke äro mer än 3 å 4 tum djupa, fylles med 
Kåda och insättas med sina pålagda bleckhufvar i 
apparaten, hvars lock nedsläppes så att dess ring 
passar i den med vatten fyllda jernrännan, och 
dess afledningsrör passar i den likartade vatten- 
slutningsrännan på kylfatet. Så snart allt är så
lunda i ordning, påsläppes ångan; snart börjar då 
Kådan att smälta och afrinna från korgarne, hvilka 
qvarhålla all den orenlighet som finnes i Kådan, 
under det att Terpentinoljan tillsammans med vat
tenånga går. öfver och förvandlas i kylaren till flytan
de form. 10 å 12 timmar åtgå för hvarje distilation.

F ö r att distilation så mycket fortare må kun
na drifvas och ingen ånga gå förlorad, böra tvenne 
apparater finnas uppställda invid hvarandra, så att 
då en apparat blifvit afdrifven, ångan genast kan 
insläppas i den andra, som under tiden hunnit 
ifyllas med Kåda. Samma lock och kylfat kunna 
till båda apparaterna användas.

Den på ofvan beskrifna sätt erhållna Terpen- 
tinolja bör omdistileras, eller rektificeras, och denna 
rektifikation sker uti en mindre panna af koppar, 
försedd med lock, som med flensar fastskrufvas. 
Genom locket gå tvenne rör, det ena nära till



11
pannans botten, och genom detta inledes ångan 
från ångpannan; det andra mynnar straxt innom 
locket och står utanför i förening med kylaren, 
och tjenar att afleda ångorna ur pannan. På pan
nans lock är en kran anbringad genom hvilken 
påfyllningen sker, och i botten af denna panna en 
aftappningskran. V id  rektifikation fylles denna 
panna till hälften med rå Terpentinolja, hvarefter 
vattenånga insläppes; dervid öfverdistilerar ren T e r 
pentinolja, som tillsammans med kondenseradt vat
ten afrinner ur kylaren med färg af en mjölklik vät
ska, som uppsamlas i de ofvan beskrifne oljekan- 
norna. Då vätskan börjar afrinna med gul färg, 
afbrytes distilationen, och den öfverdistilerade mjölk- 
hvita vätskan lemnas 24 timmar i ro, under hvil
ken tid den klarnar, och skiljer sig i tvenne lager, 
af hvilka det öfversta är rektificerad Terpentinolja, 
blank som det klaraste vatten.

Det som vid  distilationens afbrott återstår i 
pannan bildar en gul olja, liknande till utseendet 
matolja, och är ännu i handel okänd. A f  Svenska 
Läkare-Sällskapet, som om densamma tagit känne
dom, har den emellertid erhållit namnet Pinol.

Jag återgår nu till tillverkningen af den rå 
Terpentinoljan, Sedan Hartset är i träståndaren 
afdrifvet och ingen Terpentinolja vidare medföljer 
vattenångan, aflyftes locket och öppnas ventilen G.  
utur hvilken det nedsmälta och till en viss höjd 
i ståndaren samlade Hartset afflyter, då liknande 
gult vax, emedan det innehåller en betydlig del 
vatten, hvilket måste afdunstas vid  lindrig vär
me och under flitig omrörning, i en stor öppen 
gryta om 2 å 300 kannors rymd. Hos mig har
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jag för detta arbete och för besparande af ved, för t 
elden från ångpannan under hartsafdunstningspan- 
nan. Så länge något vatten finnes qvar i Hartsen, 
har det stor benägenhet att pösa,^ men så snart 
vattnet är borta, så fäller det skunynande Hartset 
tillsamman, och i samma stund måste då äfven 
elden medelst spjell afstängas, emedan Hartset 
eljest får en mörkare färg. D å Hartset är färdig
kokt, hvilket man ser vid profs tagande, upphälles 
det i väl torra tunnor.

Sedan locket på apparaten blifvit upphissadt, 
uttages den ena korgen erfcer den andra och den 
deruti befintliga kimröksmassan uttömmes, medan 
den ännu är varm, hvilket då med tillhjelp af en 
murslef låter mycket lätt verkställa sig. Om man 
deremot låter massan kallna, är det sedan nära 
nog omöjligt att få den ur korgarne, utan att först 
upphetta den till förbränning.

Kimr^kshuset.

Detta kan byggas så långt man behagar, och 
ju  längre det är desto bättre kan Kimröken fås 
att afsätta sig i sorter af olika finhet. På närstå
ende planch I I  utmärker A  kimrökshuset se dt i 
genomskärning efter hela dess längd; a  är ugnen, 
och sådana ugnar kunna ställas 3 å 5 stycken i 
bredd, hvaruti kimröksmassan inlägges uti en plåt
låda b, Hvarje ugn är 3 alnar lång, 1 \  aln bred, 
pipan c, 2 ^ aln lång, hvilken vid d  har en sot
lucka ; e är en murad vägg ända upp till taket, 
hvilken skiljer eldningsrummet från kimrökskam-
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rarne; / äro dörrar som föra till kimrökskamrarne, 
alla att öppna inåt. Hvardera af väggarne g  slu
tar 1 å 1| aln, hvarannan från taket och hvarannan 
från golfvet; för undvikande af dubbla dörrar hafva 
brädväggarne gångjern vid h, hvarigenom de kunna 
undanböjas då insamling af Kimröken verkställes. 
Hvarje kimrökskammare är 3 alnar bred och 5 alnar 
hög. Eldningen börjar hvarje morgon. Endast smärre 
stycken af kådskräpet och kimröksmassan inlägges 
i sender, så att elden ej kan slå upp i pipan, och 
bör hvarje morgon innan eldningen börjas, sotning 
af pipan vid d  verkställas.

H var åttonde dag bör Kimröken uttagas, sedan 
i ugnarne en dag förut ej varit eldadt. Detta hus kan 
uppföras af bräder, men bör vara väl tätt så att 
icke drag genom väggarne uppstår. Mellan väg-
garne göras af tunna bråder, eller och väf. Hos 
mig är detta hus af korsvirke och tegel, invändigt 
fodradt med bräder. Bredden på huset beror på 
huru många ugnar man vill hafva. Ugnarne äro 
försedda med jernluckor, att öppna och stänga, 
för reglerandet af draget och förbränningen. Ju  
långsammare kimröksmassan får förbrinna, desto 
mera Kfinrök erhålles.

I  hvarje af de särskilta kimrökskamrarne bör 
stå en balja eller ett ämbar med vatten, på det att 
Kimröken i den mon den afsätter sig, må kunna 
upptaga vatten och sålunda hindras från sjejfan- 
tändning, hvilket eljest lätt inträffar, om denna fpr- 
sigtighet icke iakttages. Jag låter inpacka Kimröken 
dels i tunnor, dels i lådor och papperskarduser.

Den finaste Kimröken erhålles i de från ug
narne längst bort belägna kimrökskamrarne.
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T i l l  kimroksbrännihg kan man i öfrigt an

vända alla möjliga hartsartade ämnen, såsom tjär- 
rötter, nedfallna torkade tall- och grankottar m. m.

H var och en som vid sin egendom för L a 
dugårdar och andra inrättningars behof, innehafver 
en ångpanna, kan med ringa kostnad anlägga en 
mindre terpentin-kokningsapparat, och derigenom 
tjena icke allenast sig sjelf, utan ock den ort han till
hör, samt minska importen i landet af Terpentinolja, 
hvilken import år 1858 utgjorde 190,603 skålp.

De gjutna jernringarne för tillslutning af 
apparatens lock, äfvensom de till apparaten höran
de korgar och stödjejern, förfärdigas af Brukspa
tron och Riddaren L . Gr. von Celsing, hvars adress 
är Eskilstuna och Hällefors.

Kylfat, kannor, kranar och rör kunna lätt 
anskaffas från närmast boende kopparslagare och 
den öfriga apparaten kan utan svårighet förfärdigas 
af egna arbetare i besittning af någon händighet.

Personer, lämplige att sköta en ofvan be- 
skrifven fabrik, kunna lätt inläras. A f  mig kan 
en person anskaffas, som emot billig ersättning lem- 
nar undervisning i skötandet och uppsättandet af 
dylika apparater hos dem, som icke tilltro sig att 
på egen hand efter denna korta beskrifning ordna 
en möjligen tillämnad fabrikation, af ifrågavarande 
slag, vid  hvilken hufvudsaken är den, att kunna 
tillvägabringa insamlandet i tillräcklig mäng af rå
ämnet hvarpå tillgången inom landet ingalunda är 
otillräcklig.

Stockholm i Mars 1860.

Claes FM. Mtewenhaupl.
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P ig . P.
a . Ett tunnband. 6. Ett snöre som sammanhåller de öppna åndarne af tunnbandet, c. Buldan, fast- 

fästadt vid så väi tunnbandet som vid snöret, bildande en håf.
P ig. O.

d. Ett träskaft, längden efter behag. e. En raka af jern, fastsatt vid träskaftet. Rakan kan lätt bildas 
af en af bruten lia. Vid / .  anbringas ett stycke sul-läder, som täcker rakan, på den åt arbetaren 
vända sidan, och tvingar således kådan vid afskrapningen att falla direkt i den underhållne kådhåfven.







P r is  75 öre.


