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FAKTABLAD – SKOGEN

tjärbränning

En viktig binäring till jord- och skogsbruket var framställningen av tjära. 
Under 1700-talet blev tjäran en allt viktigare produkt, som framför allt 
användes inom skeppsnäringen. De stora sjöfartsnationerna England och 
Holland importerade mängder med tjära för att skydda virket i fartygen.

Tjärframställningen krävde mycket arbete. Först skulle man bryta tjär-
rika tallstubbar. På vintern, när veden var frusen och lättkluven, skedde en 
grovklyvning av stubbarna, och på våren klöv man dem till småved.

Själva bränningen skedde i tjärdalar, cirkelrunda gropar som grävdes i 
sluttande mark nära någon transportled, oftast ett vattendrag. På våren 
travades veden i dalgropen, och vid midsommartid när tjärdalen var fär-
diglagd och täckt med torv, antändes den. 

Bränningen tog ofta fyra till sex dygn och den måste bevakas hela tiden 
så att inte elden tog sig. Tjäran tappades på tjärtunnor, och när allt arbete 
var utfört och tjärdalen svalnat tog man också tillvara den förkolnade 
tjärveden.

I dag ser man resterna efter tjärdalarna som en svacka i en sluttning, 
omgiven av en vall. I nedre delen av tjärdalen finns spåren efter rännan, där 
tjäran tappades på tunnor. Ibland kan man också se rester efter det virke 
som höll upp tjärdalen i sluttningens nederkant. Ofta växer det mycket sly 
och lövskog på platsen för den gamla tjärdalen.



FAKTABLAD – SKOGEN

kolning

Träkol användes förr som bränsle till gårdens eller byns smedja. När järn-
bruk anlades här på 1700-talet behövdes stora mängder träkol till järnbru-
kens masugnar och stångjärnshammare.

Kolet framställdes i kolmilor som byggs på en uppbyggd botten en liten 
bit upp från marken. Därefter reses veden till en så kallad resmila. Den 
kunde också läggas till en liggmila innan den täcktes med torv eller granris 
och jord. Det var viktigt att täcka milan ordentligt. Om man inte gjorde det 
var risken stor att det skulle komma in för mycket luft som skulle antända 
veden så att kolen i stället förvandlades till aska. Efter en knapp vecka var 
milan klar. Då fick den svalna, och sedan lastades kolet i stora trälådor.

I dag ser man resterna efter kolmilorna som kolbottnar, en cirkelrund 
upphöjning med cirka 10 meters diameter. Runt om förhöjningen kan man 
ofta se gropar från vilka man tagit jord till täckning av milan. Liksom i 
gamla tjärdalar är det vanligt att växtligheten är rikligare i en kolmila – 
ofta växer det gott om sly och lövträd där.

Sista versen i Dan Anderssons dikt ”Jag väntar…” 
Ur samlingen Kolvaktarens visor.

Jag väntar vid min mila medan timmarna lida
Medan skogarna sjunga och skyarna gå
Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida
Den käraste, den käraste med ögon blå

Resmila.



FAKTABLAD – SKOGEN

en skogshistoria

Alla var uti skogen, alla utom kvinnorna, barnen och gamlen. När 
karlarna kom hem förde de med sig dofterna av kåda och svett och 
eldpallens rök. Och skogens språk, som tycktes vara det enda själv-
klara för dem, i språkets gestalt följde skogen dem hem till byn.

Där var orden som hade de enskilda träden eller deras delar till 
föremål: fraudutalln, propsn, kastven, sparra, sågtimre, kolven, tulln, 
lommen.

En gång hörde jag en huggare på ett eftermiddagsmöte leda försam-
lingen i bön. »Hjälp oss Herre!« sade han, »att slippa risuvargarna åt 
vintern, skänk oss en avverkning med endast fanertallarna!«
Och där var alla verktygens och anordningarnas namn: propssåga, 
barkspadan, fällkiln, timmerklita, skotbainken och björn. Öxa och 
löftkroken icke att förglömma.

Givetvis också människornas titlar, skogens rangrulla: bruschlarna, 
kockan, stommkåksarn, håggara, körara, tummara, faktorn, kronjä-
garn. Och jägmästarn, som var skogens biskop, många kände hans 
namn men få hade sett honom.

Skogen var karlarnas hem, hemma i byns bekvämlighet föreföll de 
ofta vara främlingar. Deras nävar var alltför grova, deras tålamod 
räckte inte till när ungarna klängde på dem, deras magar tålde inte 
den överförfinade mjölkmaten.

I min enfald frågade jag en söndereftermiddag min farfar: »Då du 
blir gammal och inte orkar mer, vad ska du då göra?« Och han sva-
rade: »Då ska jag bara vara ute i skogen.«

Nu, i det mekaniserade skogsbrukets tid, är allt detta borta. Även 
djaita och bocken och dragsaxa och fällskära och håggarnumbra och 
resa och malje och veinterskacklen har försvunnit, ho vet vart.

Borde alla dessa ord förklaras? Nej, ingen behöver dem mer, de 
föreställer inte längre någonting. Men tag dem i munnen, tugga en 
stund, och du kommer att förnimma en stark och aningen besk smak 
av bark och rinnkåda. Trots allt finns ju skogen kvar.
Fast inte den skogen.

Torgny Lindgren, ur boken Skogslänet Västerbotten

Barkspadan. Foto: Petter Engman.
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skogsarbetarkojor

Under avverkningen bodde skogsarbetarna ute i skogen i särskilda kojor. 
Från Sorsele berättas följande:

Kojorna timrades av arbetarna själva på vintern innan arbetet bör-
jade. Springorna tätades med mossa. Halvklovar av torrtall användes 
till tak. Ovanpå taket lades myrjord så att det blev tätt. I taket var 
rökutsläppet, »räppen«, och eldstaden var mitt på golvet. Den var 
timrad upp några varv och fylld med jord. På detta eldade man. Längs 
kojans långsidor famns britsar. Där kunde ligga tjugo man på var sida 
med huvudet mot ytterväggen och fötterna mot elden.

Vanligen fanns bara jordgolv i kojan, och den var sammanbyggd 
med stallet. Maten bestod av amerikanskt fläsk, potatis, palt, kolbul-
lar, kakubröd och kaffe. Potatisen förvarades i en fäll under dagen så 
att den inte skulle frysa.

I en annan berättelse får vi höra om en ännu enklare typ av bostad, den så 
kallade ritkojan:

Bostaden fick vi bygga när vi kom fram och mestadels på egen bekost-
nad, varför den blev ytterst primitiv. Man timrade liksom en ängslada 
och fyllde springorna med mossa som grävdes fram under snön. Taket 
var enkelt och lades av kluvna stockar, och ovanpå dem ett lager av 
jord eller dy.

Detta var den bättre typen av bostad. Den andra, ritkojan, förekom 
lika ofta, ty den blev billigare. Man högg ungskog och reste i en ring 
på lut i kåtaform, utanpå lades ett tjockt lager granris, och slutligen 
skottades snö till ungefär halva kojans höjd.

Hästen inhystes ofta i samma koja, men ibland gjorde man en sär-
skild koja till den eller dem – om det nu var flera körare. Dessa stall 
var ytterst kalla, och det var vanligt att kusken hade med sig ett par 
gamla vadmalsbyxor, som han drog på hästens bakben när det var 
som värst kallt.

Fikapaus vid kojan i 
Bockträsk, Sorsele.
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pottaska och salpeter

Pottaska användes bland annat inom tillverkning glas, tvål och såpa. Pott-
askan framställs genom att man bräner björk och sedan bränner askan 
ytterligare i särskilda pottaskeugnar. Här i Västerbottens län var pottaske-
framställningen en viktig binäring från cirka 1820–1860. Tillverkningen 
upphörde eftersom råvaran, björken, började ta slut.

Platsen där man brände björken till aska kan ibland ses i form av långa 
brandlyror på de omgivande träden, där lyrorna, brandskadorna, alla är 
vända in mot platsen för bålet. Ibland kan man också hitta en pottaskeugn. 
Den var kallmurad, det vill säga murad utan murbruk och täckt med en 
stenhäll.

Framställningen av salpeter var en annan viktig binäring under 1800-ta-
let. Salpeter användes vid tillverkning av krut. Salpetern framställdes av 
urin från kor i särskilda salpeterlador.

På salpeterladans golv bredde man ut ett tjockt lager av myrjord, boss, 
sågspån, aska och kospillning. Detta lager dränktes in i kourin flera gånger 
under tre somrar. Sedan lades den indränkta fyllningen i stora kar med 
vatten. Den lag som man fick kokades i stora kärl om cirka 400 liter. Kok-
ningen skulle pågå oavbrutet i två veckor. Den kokta lagen fylldes sedan i 
grunda träbaljor som fick stå tills salpetern bildades i form av bruna kris-
talltappar. Därefter tvättades salpetern och lades på torkning.

… allt luktade ammoniak. De två luckorna i ladan stod öppna och 
bildade korsdrag, ändå var stanken vass. En skur av luktnålar flög en 
i näsan när man gick in i ladan och tårarna började rinna.

Ida hade en särskild rock på sig i salpeterladan. Men ibland när 
hon ville straffa husets skönheter kunde hon gå in i stugan utan att 
ta rocken av sig; och granska dem i tur och ordning: hur de lyckades 
dölja sin vedervilja mot lukten. Utom mormodern: Du luktar värre 
än spjut du!

Och Ida: gammalt piss luktar så där. Vem kan ändra på det?«

Till vänster salpeterlada. Önnesmark, 
Lövånger. Foto: Henry Lundström.

Sara Lidman, ur Vredens barn



FAKTABLAD – SKOGEN

med cykeln i skogen

På 1920-talet hade skogsbruket växt till en huvudnäring i Västerbottens 
län. Skogarna närmast flottningslederna var redan avverkade, och nu bör-
jade man söka sig till allt mer avlägsna skogar.

Cheferna inom skogsbruket – förvaltaren och kronojägaren – hade be-
hov av att snabbt komma ut till avverkningsplatserna, och därför började 
Domänverket bygga särskilda cykelstigar. Detta gjordes bland annat i Sor-
sele och Malå kommuner.

Men det var inte bara cheferna inom skogsbruket som hade nytta av 
»svältsnörena« – stigarna kallades så eftersom arbetet med att anlägga 
dem endast betalades med upp till 50 öre per meter. Nu kunde också ar-
betarna  lättare ta sig mellan olika hyggen, och det gick fortare att komma 
hem till familjen.

I dag har de flesta cykelstigarna försvunnit, eftersom modernt skogsbruk 
inte alltid tar hänsyn till äldre stigar och andra kulturminnen. Men bland 
annat i Sorseletrakten, vid Gargån, kan man fortfarande cykla på fina leder 
i skogsarbetarnas spår.

Cykelstig vid Gargån.
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gamla gårdar i skogen

I skogen kan man hitta spår efter tidigare generationers liv och arbete – så 
långt tillbaka som från stenåldern. Många kulturminnen i skogen är från 
äldre tiders skogsbruk, till exempel gamla skogsarbetarkojor eller flott-
ningslämningar. Men det finns också gott om spår efter jordbruk, ibland i 
form av hela övergivna gårdar.

Platsen där ett hus har stått ser vi i dag som en husgrund, där stenar på 
marken markerar husets väggar. Ofta finns det en grop i en del av husgrun-
den som visar var man haft potatiskällaren, och en upphöjning i mitten av 
grunden visar var spismuren stått.

I närheten av husgrunden kan man hitta en övergiven brunn och fler 
grunder efter bagarstuga och ladugård. I den närmaste omgivningen kan 
odlingsrösen och stenmurar visa var man haft sina odlingar.

Gamla äppelträd, syrener och bärbuskar är exempel på växter som ib-
land finns kvar på gamla övergivna gårdstomter.

Se även Faktablad – Bondejord.

Ödegård i Västra Storsjö, Åsele. Foto: Anders Björkman.


