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Syftet med denna uppsats har varit att göra en inventering av tjärtallsbeståndet i valda 
områden i Örkeneds socken, vilken gjordes under våren 2013, undersöka om de bevarade 
tjärtallarna står på någon speciell plats i landskapet, se hur tjärtallar tas upp i bland annat 
miljömål samt att undersöka exporten av tjära från Kristianstad-Åhus och Stockholm. Med 
utgångspunkt från Skog & Historias inventering i Kronobergs län från 2007 presenteras en 
översikt av tjärtallars position i förhållande till sankmark och vatten. Samtidigt gjorde jag en 
undersökning hur tjärframställningsplatser låg i förhållande till vatten, sankmark och även 
tjärtallar. Jag gick även igenom ”Levande skogar” och andra texter för att se om tjärtallar tas 
upp. Resultatet på mina inventeringar gav mig tyvärr inga nya tjärtallar. Genom ArcGIS 
kunde jag se att de inventerade tjärtallarna i Kronobergs län mestadels stod i närheten av 
sankmark medan i Skåne var det fler i närheten av vatten. Exporten från Kristianstad-Åhus 
hade jag svårt att tyda då det är få år som jag har funnit. Informationen om handeln fann jag i 
Handelshuset Burmeister handelslängder. Stockholms export har varit omfattande med flera 
stora upp- och nedgångar som kan visa på olika händelser i både Europa och inom Sverige.  
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1. Förord 
”Så gör dig nu en ark av goferträ, och inred arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innan och utan”. 
Så står det i Bibeln (Första Moseboken 6:14), där Gud talade till Noa när han skulle bygga sin ark och rädda två 
exemplar av varje art. Jordbeck har använts av människor under en lång tid. Bakom tätningsprodukterna tjära 
och beck ligger ett hårt arbete. De spår i skogarna som fortfarande finns kvar av detta arbete är dels ”döda” 
lämningar, till exempel tjärdalar, dels ”levande” lämningar som till exempel tjärtallar, som mer exakt går under 
”Naturföremål/-bildning med tradition” (RAÄ 2007). Just tjärtallar fångade mitt intresse under min praktik som 
jag hade på Regionmuseet Kristianstad. Under en dag besökte jag, min framtida handledare Brita Tronde och Per 
Holmgren, några tjärtallar i bland annat Visseltofta i norra Skåne. Per Holmgren hade arbetat med 
”skogsstyrelsens projekt” Skog & Historia 2007 då de gjorde inventeringen av tjärtallar i Kronobergs län. Skog 
& Historia är ett projekt där man inventerar skogsmarker i jakt på fornlämningar. Tjärtallarna i Visseltofta var 
sedan tidigare inventerade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). På grund av tidsbrist hade man inte hunnit göra en 
liknande inventering med Skog & Historia i Skåne, vilket gjorde att jag blev intresserad av att påbörja en 
inventering av tjärtallar i Örkeneds socken. Dessa träd är numera sällsynta, speciellt i Skåne där det endast finns 
fyra stycken inventerade. Vetskapen hur det kan ha sett ut i skogarna är både intressant och spännande, och med 
tanke på hur utbred industrin har varit borde det finnas fler tjärtallar bevarade.  

För att ha kunnat genomföra detta arbete har jag många personer att tacka. Till min inventering har jag fått tips 
om tjärtallars lägen av Magnus Augustsson, Olle Liljedal och Kent Olsson, samt de hembygdsföreningar jag har 
varit i kontakt med som har varit väldigt hjälpsamma.  

2. Inledning 
Riksdagens definition av miljömålet, ”Levande skogar” lyder: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas." (Riksdagen 2012). 

Detta gäller tyvärr inte all skog. Från 2012 års inventering av forn- och kulturlämningar i Sverige kan man utläsa 
att full hänsyn till dessa har tagits i 56 procent av fallen, 22 procent har påverkats negativt vilket betyder 
nedrisning, plantering samt lättare kör- och tryckskador. De sista 22 procenten har skador eller grova skador som 
är ett resultat av kör- och markberedningsskador som har orsakat betydande skador på lämningarna 
(Skogsstyrelsen 2013). Man får dock ha i åtanke att inventeringen och därför resultatet gäller över hela Sverige, 
så regionala skillnader kan förekomma. I de regionala miljömålen tas kulturmiljövärden i skogen upp väldigt 
kortfattat men det verkar finnas en medvetenhet om bristerna i skogsbruket. Under resultatet för ”Levande 
skogar” i Skåne står det: ”Miljöhänsynen i skogsbruket ger otillräckligt resultat i skogen. I ädellövskogsbruket 
sker i dag ingen uppföljning av miljöhänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Fortfarande skadas 
kulturlämningar i stor omfattning” (Skogsstyrelsen 2012) och i Kronoberg står det: ”Miljöhänsynen i 
skogsbruket ger otillräckligt resultat i skogen. En avgörande faktor är kunskaps och/eller informationsbrist. 
Utförarna av skogliga åtgärder nås inte av den information som krävs för att rätt hänsyn ska tas.” 
(Skogsstyrelsen 2013).  

Kulturmiljövården tas även upp i ”Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län”, utgiven 2006 av 
länsstyrelsen i Skåne. Här tar man upp eventuella fornlämningar på ett bättre sätt om man jämför med tidigare 
rapporter och skrivelser (Länsstyrelsen 2006).  För att forn- och kulturlämningar ska kunna åtnjuta ett bättre 
skydd i framtida skogsbruk är det viktigt att informationen om dessa är tillgängliga. Tjärtallars positioner och 
deras roll i svensk historia är därför i fokus i detta arbete.   

3. Syfte 
Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka utbredningen av kända tjärtallar i Skåne och Kronoberg, 
samt hur dessa ligger i förhållande till vatten, sankmark och tjärframställningsplatser. Med hjälp av denna 
undersökning, ville jag även göra en inventering av ett mindre område i norra Skåne. Valet av detta område 
byggde på mitt resultat av undersökningen om tjärtallars position i förhållande till vatten, som är sjöar och större 
vattensamlingar och sankmark, som är mosse och dylikt, samt i förhållande till tjärframställningsplatser. Som en 
bakgrund till denna inventering ville jag också sammanställa tjärframställningshistoria i Sverige och framförallt i 
Skåne, samt se hur stor exporten har varit från Stockholm och Kristianstad-Åhus. Årtalen för Stockholm blev 
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mer omfattande då det fanns mer information om den staden medan Kristianstad-Åhus blev det mellan 1778-
1783. Jag ville även se hur tjärtallar tas upp i olika miljömål, så som regionala miljömål. 

4. Frågeställningar 
 Kan jag finna några fler tjärtallar i Örkeneds socken? 

 Hur har exporten av tjära och beck sett ut från Stockholm och Kristianstad-Åhus? 

 Går det att urskilja ett mönster i tjärtallarnas och tjärframställningsplatsers utbredning i Skåne och 
Kronoberg? 

 Hur tas tjärtallarna upp i bland annat miljömål?  

 

5. Bakgrund 
5.1 Från råvara till produkt 
Tjära och beck framställdes huvudsakligen från tall (furu). Det fanns även andra sorter än den vanliga talltjäran, 
till exempel björktjära som även kallades för ”ryssolja”. Denna sortens tjära använde man bland annat till att 
skydda läderprodukter såsom handskar. Andra trädstorter som man kunde bränna och få tjära ifrån var gran och 
asp (Cnattingius 2010). 

I stora delar av Sverige fick man tag på råvaran till produktionen av tjära genom att bryta gamla tallstubbar, så 
kallade törstubbar. Dessa stubbar har legat kvar i marken i omkring sju till åtta år efter det att själva tallen har 
blivit nedhuggen, och under dessa år faller den ytliga veden bort och kvar finns den kådrika kärnveden (Nordisk 
familjebok 1919). Men i bland annat Skåne och Småland började man dock med en annan metod som gick ut på 
att medvetet skada träden genom så kallad tjäruväckning eller furuväckning. Man började med att skada trädet 
genom att hugga bort barken från stammen, sedan högg man i trädet för att det skulle producera kåda (Kardell 
2003). Exakt hur mycket är förmodligen olika, men man högg i tallen tills man nådde själva kärnan i trädet, då 
slutade man. Efter huggningen väntade man några år (vanligen mellan tre och tio år) då tallen producerade fram 
kåda till de yttersta delarna i ett försök att läka sig själv. De yttersta bitarna högg man sedan bort med hjälp av 
till exempel en yxa. Detta kunde alltså pågå under en längre tid och vissa tallar hade mer skador än andra. Det är 
även svårt att veta hur länge man använde sig av samma träd för denna process, men med tanke på att tallar kan 
bli över 700 år gamla kan man tänka sig att tallarna kan ha använts under en längre tid (Andersson 2004). Vissa 
träd kunde bli nerhuggna ganska tidigt medan andra fick stå kvar. Man kom tillbaka år efter och år för att 
upprepa proceduren, vilket man kan se spår av i de kvarstående tjärtallarna (Svensson 1998). I nordöstra Skåne 
kallades tjärtallarna för ”walakäringa” (Jönsson 1934). Andra benämningar på detta sätt att skada träden var 
bland annat ”valakorging” och ”vådakalving”, där samtliga benämningar finns i Syd- och Västsvensk 
dialektbas(DAL), (Carl-Erik Lundbladh, mailkontakt 2013).  

Ett annat sätt att samlade på sig kåda var genom katning. Till skillnad från tjäruväckning som var vanligt i södra 
Sverige, skalade man av barken på nedre delen av tallen. Kådan som sipprade ut ihopsamlades och användes 
sedan till terpentinberedning. Detta sätt blev under en tid förbjudet i Sverige (Nordisk familjebok 1910). Några 
år efter den första katningen sker en andra katning och till slut även en eventuell tredje katning innan tallen 
avverkades och brändes i till exempel en tjärdal (Cnattingius 2010).   

I nordöstra Småland år 1772 skadade man tallarna på flera olika sätt. Under ljungbränningar gjorde det inget att 
även elden skadade tallarna då elden hjälpte till för att få fram bra kådrikt virke (Kardell 2003). 
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Figur 1. Bild på tjärtall i Edame. Foto: Brita Tronde.  

Det fanns flera anläggningar som användes vid produktionen av tjära, till exempel tjärdal och tjärränna. 
Tjärdalen är uppbyggd så att den har en avtappningsränna, där den färdiga produkten rinner ut i till exempel en 
tunna (se figur 2). Själva tjärdalen var belägen antingen i en sluttning eller på plan mark (Kardell 2003).  

Genom att studera bilder på tjärdalar kan man se att de hade en rund grund med ett avtappningsrör i botten (se 
Figur 3). Botten täcktes med näver samt ett lager med jord eller aska och tjärdalen fylldes med småved. Sedan 
täcktes och tätades den med torv, förutom vid basen där man tände fyr innan man täckte även detta hål (se Figur 
4). När tjärdalen tar fyr får den luft genom det porösa höljet. När värmen höjs, torrdestileras veden och den 
eftertraktade produkten, tjära, rinner ut genom uttappningsröret, eller ”skon” (Nordisk familjebok 1919). 
Tjärdalarna var vanligare i norra Sverige och ofta när man ser en ”tjärdal” i södra delarna av Sverige är det med 
stor sannolikhet en tjärränna. Skillnaden mellan dessa är tydlig, då en tjärdal är en mer rund anläggning medan 
en tjärränna har en avlång formation.  
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Figur 2. Tjärdal håller på att täckas. Bild hämtad från: http://portfolio-
pub.slu.se/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=4115
&site=skogsbiblioteket 

 

Figur 3. Uttappningsrör, ”skon”, i en tjärdal. Bild hämtad från: http://portfolio-
pub.slu.se/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=4113
&site=skogsbiblioteket 
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Figur 4. Genomskärning av en tjärdal. Bild hämtad från: http://krangfors.skelleftea.org/kult.htm 

Hembygdsforskaren Erik H. Anderek har i en av sina böcker beskrivit om hur det gick till i Pjätteryd, 
Kronobergs län, när man anlade en ny tjärränna samt hur bränningen gick till. John Käll, har sedan återbeskrivit 
detta (Christoffersson & al, 1991). I denna text beskrivs tjärrännan som en tjärdal, men på grund av 
beskrivningarna av utformningen har jag utgått från att det är en tjärränna (se Figur 5) och inte en tjärdal som 
beskrivs i texten. Tjärrännan beskrivs som ungefär 12-13 meter lång med en halvcirkelformad genomskärning 
och med ett djup på ungefär 1 ½ meter. Jorden som man tog bort lades upp på båda sidorna om rännan och 
botten stampades noggrant så att den skulle bli jämn. I slutet av rännan murades en vall tvärsöver av sten och 
lera och muren gjordes så slät som möjligt. Längst ner i rännan grävdes ett hål igenom slutväggen där en stock 
på ungefär två meters längd skulle passas in. Stocken klövs på mitten och blev 15 cm tjock. Denna stock skulle 
sedan läggas i mitten av rännan med ena längden i själva rännan och slutet av stocken utanför. Nedanför den 
nybyggda tjärrännan grävdes en grop där en tunna kunde stå, det var nämligen genom denna stock tjäran kunde 
rinna ut och sedan ner i tunnan. När detta var gjort var man redo att fylla den nybyggda tjärrännan med 
småhuggna bitar av tall och över det ett lager med granris som packades väl och var ungefär 15 cm tjockt. Efter 
detta moment lade man över den jorden man hade lagt åt sidorna vid början av byggandet och trampade till det 
så att det blev helt tätt. Efter detta var nu tjärrännan redo att tändas. 

För att kunna kontrollera bränningen använde man sig av en blåsbälg, som bland annat smedjor använde sig av 
(se Figur 6). Med hjälp av bälgen kunde man bestämma hur mycket syre och värme som bränningen skulle få. 
Denna var skyddad med ett munstycke av järn mot bränningen. Blåsbälgen var riktad in mot de centrala delarna 
av tjärrännans överdel där man hade lämnat en yta fri från jord, det var genom detta hål som syret skulle komma. 
Här startades bränningen och när den hade tagit sig tätade man öppningen för att inte ge elden alltför mycket 
syre. Om nu bränningen skulle få alltför mycket syre var det lätt att hela tjärrännan skulle övertändas och då 
skulle allt arbete vara förgäves. Om detta skulle ske, kunde man försöka släcka elden genom att föra över jorden 
som man fick fram vid anläggandet av tjärrännan. När bränningen hade startat var man tvungen konstant 
använda sig av blåsbälgen för att kontrollera syretillförseln. Den enda gången man slutade använda bälgen var 
när man flyttade fram den för att komma närmare riset och tallbitarna. Detta gjorde man tills all ved var bränd 
och allt som fanns kvar var kol. Tjärbrännekolet sparades också då detta var eftertraktat och gav ett högre pris än 
till exempel milkol. Ju äldre och i mer välanvänd tjärrännan blev det desto bättre avkastning. En ny tjärränna 
kunde ha så mycket spill som två till tre tunnor med tjära. Gamla tjärrännor kunde även till skillnad mot nylagda 
tjärrännor producera tjära ganska snart efter starten av bränningen. Beroende på hur stor tjärrännan var kunde en 
bränning ta omkring 3-6 dagar. När bränningen var klar fick man vänta ett par dagar innan man rensade 
tjärrännan på det använda materialet på grund av att man inte ville att detta skulle rasa ner i kolet som låg på 
botten (Christoffersson & al, 1991). 
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Figur 5. Tjärbränning. Högst upp blåsbälg, längst ner i rännan avtappningsrör. Christoffersson & al (1991). 

 

 

 

Figur 6. Genomskärning av en tjärränna. Althin (1923). 

Det finns olika uppgifter hur mycket furu man behövde för att kunna fylla en tunna med tjära. En tunna med 
”våta” varor, som till exempel tjära och beck var år 1665 = fyra fjärdingar = 48 kannor = 125,6 liter (Östergren 
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1915). Uppskattningen av mängden furu som gick åt vid en bränning skiljer sig också beroende på författare och 
tidsepok. Enligt Eric Juvelius år 1747 gick det åt 64 medelstora träd för att framställa en tunna med tjära 
(Juvelius 1747) medan enligt den finske filosofen August Fredrik Soldan behövdes det år 1861 50 medelstora 
träd (Villstrand 1996). Det skiljer visserligen ungefär 100 år mellan de olika beräkningarna och man får tillägga 
att tekniken förmodligen har utvecklats under denna tid. 

5.1.1 Beck 
En annan produkt man fick fram från det kådrika virket var beck. Detta skapades när man kokade den färdiga 
tjäran. Man kokade tjäran i en kittel under ungefär ett dygn tills endast becket fanns kvar i kitteln. Under 
kokningen var man tvungen att akta för regn då mer vätska kunde göra att det kokade över. När sedan tjäran var 
färdigkokad hällde man den färdiga produkten, beck, i strutar som var gjorda av granbark. Beck kunde man 
använda för att göra till exempel rep mer motståndskraftigt mot röta (Linné 1749). Andra produkter som man 
fick fram av tjäran var diverse mediciner. Bland annat tjärrök som kunde användas om man var sjuk i lungsot 
eller influensa. Tre gånger dagligen skulle personen andas in rök så skulle man bli frisk. Tjärvatten var en annan 
medicin som man fick fram när man blandade tjära och vatten och sedan lät det stå under ett dygn. Sedan skulle 
den sjuka dricka detta på fastande mage så skulle man bli frisk från bland annat reumatism och astma 
(Christoffersson & al, 1991).  

5.1.2 Verktyg  
Under mitten av 1800-talet fanns det gott om stubbar där det hade skett skogsavverkningar i jakt på timmer till 
byggande av hus samt efter tjärtillverkning. För att få upp dessa stubbar krävdes ett hårdare jobb än att hugga i 
tallar. Det hårda arbetet gav dock en bättre avkastning. Med hjälp av ”flåhacka”, spade, spett och ”våg” bröt man 
stubbarna från marken (se Figur 7).  

 

Figur 7.  Verktyg som användes vid tjärbränning. Christoffersson & al (1991). 

En flåhacka var en kraftig hacka som var ungefär 25 cm lång och lika bred med ett lika långt skaft som även var 
kraftigare. En våg var en 3-4 m lång (Käll skriver 3-4 mm lång björkstam, men det måste vara ett skrivfel) och 4-
5 tum (1 tum=2,54 cm) tjock björkstam med en hästsko beslagen i änden (se Figur 8). Just varför det var en 
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hästsko har jag inte kunnat utläsa någonstans men jag antar att det var för att få bra grepp på stubben vilket man 
kanske inte fick när man bara använde en stock. När man använde sig av en våg pressade man in den under en 
tallstubbe och använde den sedan som hävstång och fick på så vis upp stubbarna. När man hade dragit upp 
stubbarna höggs de sönder i hanterbara bitar. Det var oftast personen som bröt stubbarna som fick bära dessa 
bitar till tjärdalen (Christoffersson & al, 1991). 

 

 

Figur 8. Teckning på en våg med hästsko i slutet. Christoffersson & al (1991). 

 

5.2 Tjäran genom tiderna 

5.2.1 Första tiden med tjäran 
Tjära och beck har funnits under en lång tid, redan hundratals år f. Kr. I Sverige har man i en arkeologisk 
undersökning för byggande E4 i Uppland funnit anläggningar där man producerade tjära. Dessa anläggningar har 
man daterat till omkring 500 f.Kr. (Riksantikvarieämbetet 2005). Det beck som Noa ska ha tätat sin ark med var 
jordbeck, som är, om jag har förstått det rätt, beck som har producerats i jordanläggningar och som närmast kan 
jämföras med asfalt (SAOB 1902). Till exempel så använde Babylonierna utav hett jordbeck istället för murbruk 
(Carlstedt 1833). De grekiska författarna Hesiodos och Homeros beskriver redan 700 f.Kr. beck och tjära. De 
beskriver bland annat ”den pieriska tjäran”, där pieriska står för det forntida Makedoniska landskapet, Pieria 
(Svenska akademien 1953). Detta kan visa att tjärbränningen tidigt blev lokaliserad till vissa platser, som den 
även blev i till exempel Norrland (Tirén 1937).  

5.2.2 Tjäran i Sverige, 1200-1600-talet 
Under vikingatiden användes tjära när skepp skulle tätas och det finns skriftliga källor från 1200-talet som 
beskriver export av bland annat metaller, fisk och tjära till Ryssland i utbyte mot bland annat elfenbensprydnader 
(Sillén 1886). Under den svenska högmedeltiden som pågick under 1050-1250 exporterade Sverige tre viktiga 
varor: järn, smör och tjära (Svensson 1998). Tjärtillverkningen fortsatte under 1300- och 1400-talet för husbehov 
och till export. På flera platser i Sverige finns det namn på områden som leder tankarna till tjärproduktion, till 
exempel Kärreberg i Bohuslän som under 1400-talet kallades Tiaruberg (Tirén 1937) och i Köphult i 
Kronobergs län där ett område kallas Tjärebackehagen (Laga skifte 1870). Under 1500-talet växte produktionen 
ytterligare och Olaus Magnus skriver bland annat: ”alla farkoster, de må vara tillverkade eller sammansatta 
huru som helst, smörjas omsorgsfullt med tjära af Furuträd, hvaraf finnes ett outtömligt förråd i detta land” 
(Olaus Magnus 1555, Tirén 1937). Tyvärr är exportuppgifterna från 1500-talet dåligt bevarade men Ian Layton 
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har sammanställt olika uppgifter från bland annat slottstullen (Layton 1993). Där framgår det att år 1559 var 
Kalmar den staden som exporterade mest tjära i Sverige (2224 tunnor). Sedan följer Åbo, Helsingfors och till sist 
Stockholm med 88 tunnor tjära. Under de kommande tio åren kan man sedan se en ökning av exporten från 
Stockholm. År 1569 exporterar man hela 1151 tunnor tjära (Forssell 1869).  

5.2.3 Sverige, dominant i tjärhandel 
Under 1600-talet steg priset på tjäran eftersom den europeiska flottan, med Holland i täten, utökades. Då Sverige 
var nästintill det enda landet som producerade tjära och beck var det relativt små kvantiteter som fanns i handeln, 
och man kunde därför få ett bra pris på varorna. Handeln med tjära och beck var därmed en lönande affär (Tirén 
1937). Då svenska staten såg att det var stora pengar att tjäna på handeln med dessa produkter bildades 1648 
bolaget ”Norrländska tjärhuhandelskompaniet”. När detta bolag startades var skogsproducenterna tvungna att 
sälja till det statliga bolaget för priset handelskompaniet bestämde, och när kompaniet skulle exportera tjära och 
beck satte de ett högt pris (Tirén 1937). Den svenska staten såg den ekonomiska fördelen med tjärexporten och la 
dessa industrier utanför bergslagsområdet för att inte behöva konkurrera med gruvorna om virket (Svensson 
1998). Försäljningen inom rikets gränser var fortfarande fri men det var handeln med utlandet som 
tjärhandelskompaniet kom att kontrollera, till stort missnöje bland utländska handelsmän. All tjära skulle nu 
säljas av tillverkarna till handelskompaniet och Stockholm fick därmed en allt större och viktigare roll som 
exporthamn (Fyhrvall 1880).  Det bestämdes att exporten skulle ske från Stockholm, Åbo, Helsingfors, Viborg 
och Nyen (nuvarande Sankt Petersburg). Ett år senare år 1649, upprättades ett andra tjärkompani på Gotland 
(Sillén 1886 Nordisk familjebok 1892). Monopolet som tjärkompaniet försökte upprätthålla gjorde att köparna 
blev tvungna att hitta nya producenter av tjära och beck. Flera länder såsom Tyskland och Polen började bränna 
sin egen tjära och England som var den största importören valde att börja importera från kolonierna i Amerika. 
Under 1686 har exporten vuxit ytterligare. Stockholm hade nu tagit över rollen som den viktigaste hamnstaden 
för export av tjära men även med import från bland annat Finland(som då tillhörde Sverige) och Ryssland som 
senare exporterades vidare genom Stockholms hamn. Under 1686 har även Kristianstadsområdet som efter 
freden i Roskilde 1658 blivit svenskt börjat exportera tjära (Layton 1993). Under 1600- och 1700-talen brändes 
den svenska tjäran i framförallt tre områden. Dessa områden var i södra Sverige, östra Finland samt kring 
Bottniska viken (Villstrand 1996). Fram till 1715 var det monopol av handel med tjära och beck tills Karl den 
XII efter år av stort missnöje bland befolkningen valde att upphäva tjärhandelskompaniernas makt över 
tjärhandeln (Nordisk familjebok 1892).  

Under hela 1600-talet och fram till början 1700-talet ökade produktionen och exporten av tjära och beck i 
Sverige. Sedan kommer det en mindre lyckosam period under 1720-talet, då Sverige förlorar de den viktiga 
hamnstaden Viborg samt viktiga produktionsområden genom freden i Nystad år 1721. Efter freden i Nystad låg 
produktionen länge under 100 000 tunnor per år till skillnad mot perioden mellan 1684-1687 då medelexporten 
låg på omkring 130 000 tunnor årligen från de svenska hamnarna. Sverige förlorade sedan Fredrikshamn 1743 i 
freden efter ”Hattarnas krig”. Trots detta kan man se en ökning under 1740-talet och under 1751-1760 exporterar 
Sverige i snitt omkring 117 000 tunnor tjära och beck (Villstrand 1996) 

I Stockholm år 1787 fanns det 130 grosshandlare, 521 borgare och 127 änkor som bedrev minuthandel. 
Minuthandel kan förklaras som detaljhandel där man sålde få varor i jämförelse med grossisthandlare som hade 
ett större sortiment (Nordisk familjebok 1913). Från utlandet ankom det 600-700 fartyg årligen till Stockholm 
vars egen flotta bestod av ungefär 220 fartyg. Bland exportvarorna kan man nämna byggnadsmaterial såsom 
bräder och bjälkar men även tjära. Exporten växte under denna tid och årligen exporterades varor till ett värde av 
omkring 750 000 riksdaler (Sillén 1886). Under början av 1800-talet kommer sedan toppen då Sverige under 
1801-1808 har en export som ligger i snitt på 183 000 tunnor tjära och beck (Villstrand 1996). När Sverige sedan 
förlorar hela Finland efter det finska kriget som pågick under 1808-1809 förlorade även Sverige en viktig 
producent av tjära och beck i Österbotten. I början av dessa nya landskaps producerande är Norrbotten det 
dominerande landskapet. I slutet av 1800-talet har dock Västerbotten tagit över den rollen (Borgegård 1996). I 
början av 1800-talet sjunker dock behovet av tjära då järnfartyg började introduceras. Till skillnad mot träfartyg 
behövde inte dessa bestrykas med tjära och det största användningsområdet för tjäran försvann (Villstrand 1996).  

Storhetstiden för den svenska exporten och produktionen av tjära var följaktligen under 1600-1800-talet. 
Exporten av tjära fick dock en viss uppgång under 1900-talet under de båda världskrigen då man använde tjära 
till bland annat bränsle till båtar, men uppgången var högst tillfällig och omkring 1950-1960 upphörde de sista 
tjärbränningarna i Västerbotten (Villstrand). Numera finns det vissa hembygdsföreningar som har börjat bränna 
igen. I bland annat norra Skåne sker detta och håller på så vis igång traditionerna (Norra Skåne 2010). 
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5.3 Tjära i Skåne 
Tjärtillverkningen har pågått under en längre tid i Skåne. Tyvärr finns det ingen exakt tidpunkt när och var det 
startade, men genom arkeologiska undersökningar har man funnit tjärframställningsplatser som kan dateras till 
1300-talet (Ödman 2001).  

När Skåne blev svenskt 1658 blev Malmö först i Skåne att få stapelsstadsrättigheter och fick därmed rätt till in- 
och utförsel av varor. Helsingborg följde strax därefter. År 1660 fick Ystad, Landskrona och Kristianstad 
stadsrättigheter och därmed rätt till utrikeshandel (Bjurling 1945). Man kan se att Helsingborg, Landskrona och 
Ystad exporterade tjära till ett sammanlagt värde av 4887 daler silvermynt under åren 1670-1674. Under 1685 
exporterar Kristianstad hamn tjära och beck till ett värde av 1480 daler silvermynt av ett totalt värde på 6161 
daler silvermynt som är den totala summan av exportvarorna från Skåne (Bjurling 1945). Under denna tid låg 
hamnen längs Helgeå och innefattade Kristianstad och Åhus.  

I en geometrisk karta från 1696 över Lönsboda kan man se att det växer mycket furu runt byn som då består av 
två gårdar. I den tillhörande texten till kartan står det: ”… Till skatternas afbetalningh och andra 
nödwendigheeter hafwer Åboerne intet annat at föryttra än beek och tiära som brännes af dhen tillhörige 
furuskogen…”. Läser man sedan vad det står i delningsbeskrivningen vid laga skifte 1834 kan man utläsa ord på 
områden så som: ”Tjärebacka rammen” och ”Tjärebackelyckorne”. I samma socken närmare sagt i Ulfshult och 
Ubbeboda tillverkade dessa byar under 1700-talet årligen omkring 3 tunnor tjära=363 liter (Weimarck 1953).  

Under 1700-talet sker svedjning och tjärhyggen som gjorde att landskapet fick en speciell karaktär (Campbell 
1928). Campbell citerar Carl Hallenborg som var landshövding i Skåne under 1700-talet: ”En skogsälskare kan 
hissna, då han kommer ifrån Skåne, in över småländska gränsen och får se de gruveliga stora fällar… Det ser ut 
på somlige ställen, som en med flit allmän förödning övergått skogen mera av oväns hand…” (Campbell 1928). 
Campbell hävdar dock att man inte kan se någon större skillnad mellan Skåne och Småland under början av 
1900-talet. Industrin kan dock inte ha varit fullt så utbredd i Skåne som den var i Småland på grund av det höga 
furutimmerpriset (Campbell 1928).  

I Skåne övervakade staten skattebonden så att olaglig användning av furu inte bedrevs. Till exempel var den 
vanliga ”tjäruväckningen” icke godkänd. Det som var tillåtet var bland annat stubbrytning. Den hårda 
övervakningen berodde på att människorna som hade skog inte längre kunde försörja sig på skogen då denna var 
väldigt illa åtgången på grund av tjärtillverkningen, och timmer till byggnader och gärden behövdes mer 
(Campbell 1928). I södra Sverige producerade man runt 1800 omkring 60-65 000 tunnor tjära, vilket ska ha krävt 
omkring 700-800 000 tallar (Kardell 2003).  

Likt Skåne hade Kronoberg också en tjärproduktion. Efter en stor brand år 1838 i Växjö blev det extra lönsamt 
med tjärbränningen i Kronoberg. Alla nya hus skulle bestrykas med tjära för tätning. Bland annat skriver 
landshövdingen”… Utom hvad som återgår i länet, utföres, dels till utrikes, dels till inrikes orter, årligen 
omkring 3000 tunnor till ett värde af 12 000 Rdr Banko”(Christoffersson & al, 1991).  

1934 fanns det kvar en viss tjärbränning i Lönsboda. Det var Theodor Jönsson i Björkhult som årligen brände två 
gånger och Sven Persson i Norra Duvhult samt Sven Mårtensson i Kärraboda som årligen brände en gång. En 
stor del av tillverkningen leverades till olika stenbrott för konservering av träställningarna till kranarna (Jönsson 
1934).  

5.4 Miljö- och kulturskydd för Kronoberg och Skåne 
Det finns flera olika miljömål som Sverige ska nå. Varje miljömål har ett generationsmål, 14 etappmål och 16 
miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen, där skogsstyrelsen är ansvarig myndighet, innehåller bland annat målet 
”Levande skogar” och riksdagen förklarar: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 
(Skogsstyrelsen 2012). Hur det går med de olika målen förklaras med tre olika punkter som förklarar hur det går 
med det förväntade målet. De tre olika punkterna är: NEJ, som står för:” Det är inte möjligt att nå målet till 2020 
med idag beslutade eller planerade styrmedel.”, NÄRA:” Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade 
styrmedel som beslutas före 2020.”, samt JA:” Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder 
genomförda före 2020.” (Skogsstyrelsen 2012).  

Samtidigt som skogsstyrelsen ansvarar för till exempel ”Levande skogar” har länsstyrelsen i Skåne lagt fram ett 
regionalt åtgärdsprogram för att öka förutsättningar för att nå de olika målen. Detta ”Skånska åtgärder för 
miljövården” pågår 2012-2016. Detta nya program innehåller 76 prioriterade åtgärder som ska göra att Skåne ska 
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kunna genomföra några mål. Utav dessa 76 är totalt 15 extra viktiga. Dessa 15 åtgärder kan sedan delas upp i 
fem utmaningar där det bland annat finns med en utmaning som heter ”Skydd av natur och kulturvärden”. Denna 
utmaning har sedan fyra delmål i sig som är: 1) Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, 2) Värdetrakter 
och landskapsperspektiv i fokus, 3) Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur-och kulturvärden, samt 
4) Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark (Länsstyrelsen 2012).  

Skogsstyrelsen har tillsammans med länsstyrelsen ansvaret för områden med statliga medel. Under 2005 kom en 
rapport som tog upp en samlad utvärdering på naturvärdena i de skånska skogarna för det fortsatta arbetet med 
”Levande skogar”. Där skriver de bland annat:” De viktigaste syftena med föreliggande rapport är att…” Sedan 
följer flera olika uppgifter så som:” förmedla Skånes skogars historiska bakgrund,”, samt att denna rapport ska 
ligga som grund för en regional strategi som bland annat ska behandla: ”skogars betydelse för rekreation och 
kulturmiljövård” (Länsstyrelsen 2005).  

 

Figur 9. Översiktskarta över södra Sverige. Lantmäteriets kartor. 
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I ”Skånes historia och utveckling” som finns på Skånes länsstyrelses hemsida finns en del som heter ”Skogens 
landskap”. I den får man lite information om vad man använde skogen till förr i tiden. Det finns även delar som 
heter ”Skog och bebyggelse”, ”Skogen i jordbruket” samt ”Skogsindustri”. I dessa avdelningar nämns tjära lite 
eller inte alls. Fornlämningar rent allmänt tas dock upp (Länsstyrelsen 2013). 

Vidare kan man se att Kronoberg till skillnad från Skåne har en kulturmiljöstrategi. Denna har tagits fram med 
hjälp av länets olika kommuner. I denna rapport tar man inte upp tjärtallar men istället skriver dem bland annat:” 
Förbättring av kunskapen om kulturmiljön genom att just nu prioritera insatser till: industrihistoria med särskild 
koncentration på glas, papper, trä och småindustri i mer generell mening.” (Länsstyrelse 2010). Man beskriver 
även tre mål som man ska utgå från. Dessa har även tre mindre mål var. Denna strategi har man för att kunna 
utgå från en gemensam utgångspunkt vid olika insatser i förvaltningen av kulturmiljön. Man har i denna strategi 
flera olika prioriterade områden som ska verka mellan 2011-2015.  

Förbättring av kunskapen om kulturmiljön 

 Skogslandskapet ska brukas utan att skada dess kulturmiljöer 

 Det moderna samhällets kulturmiljöer ska vara tillgängliga för alla 

 Industrihistoria är en utvecklingsbar resurs som stärker länets profil 

Historia och kulturmiljö görs tillgänglig 

 Genom utvecklade system för kunskapsspridning får alla tillgång till sin historia. Tillgänglighet är 
avgörande för förståelse och respekt 

 Ökad kunskap är grunden för insiktsfull skötsel av kulturmiljöer 

 Kulturmiljöer ska vara en viktig faktor i samhällsplaneringen 

Kulturmiljön ska vara en utvecklingsresurs 

 Med stöd till att bruka kulturmiljöer skapas möjligheter till historisk förståelse 

 En tydlig ansvarsfördelning mellan kulturmiljövårdens företrädare underlättar dialogen med dem som 
förvaltar kulturarvet 

 Genom att värna kulturmiljöer bibehålls kunskapen om vår historia för framtida generationer 

(Länsstyrelsen 2010).  

Det finns alltså flera olika instanser och mål som ska skydda de kvarvarande fornlämningarna, vilket är positivt. 
Allt från förebyggande till handlingsmål gör att fornlämningar visserligen nämns men man måste också vara 
handlingskraftig och göra något åt eventuella problem när man upptäcker dem. Med tanke på att skogen i sig 
genererar mycket pengar, är det väldigt enkelt att försumma kulturhistorien som finns i den.    
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6. Material och metod 

6.1 Inventeringsområde 
Jag valde Örkeneds socken (se Figur 10) som inventeringsområde för tjärtallar av flera olika anledningar. Dels 
finns nästintill alla inventerade tjärframställningsplatser i Skåne i Örkeneds socken och Skog & Historia som har 
gjort inventeringen i Kronobergs län har inte gjort en inventering i detta område, eller i Skåne överhuvudtaget. 
Därför borde den största chansen att finna tjärtallar vara i detta område om man ska göra en inventering i Skåne. 
Örkeneds socken har 211 inventerade tjärframställningsplatser och är helt klart ett intressant område ur detta 
perspektiv. Med tanke på hur många tjärframställningsplatser det finns i denna socken kan man enkelt förstå att 
en omfattande produktion har pågått i detta område. Man kan även se i boken ”Staden vid Helgeå”, att Örkeneds 
socken ligger mitt i ett område som benämns som ”Leveransområde för beck” (Wester 1964).  

 

  

Figur 10. Karta över mitt inventeringsområde, det gula markerar tjärframställningsplatser och inom det 
markerade svarta inventerade jag. Bild hämtad från www.fmis.raa.se. 

Som grund till min inventering i Örkened har jag använt mig av en inventering som gjordes 2007 i Kronobergs 
län genom Skog & Historia. Under denna inventering fann man totalt 62 stycken tjärtallar. De flesta fann man 
efter tips från allmänheten.  

ArcGIS användes för att studera tjärtallarnas position i förhållande till vatten och sankmark. Att jag har 
koncentrerat mig på vatten och sankmark är på grund av en hypotes av Brita Tronde vid Regionmuseet 
Kristianstad om att de kvarvarande tjärtallarna skulle ligga i sådana områden. Det resultatet jag fick fram 
använde jag sedan för att välja ut områden att undersöka inom Örkeneds socken. De kriterierna jag hade för att 
välja område var att de skulle ligga i ett område med vatten och/eller sankmark samt hade någon 
tjärframställningsplats i närheten. Då det var stora områden att gå igenom hade jag visserligen förhoppningar om 
att finna tjärtallar men jag förstod att det skulle bli svårt. De olika områdena som jag gick igenom var ett 
domänreservat vid Ulvshult, ett område som heter Rumpegyltet som innehåller sankmark samt ett område 
omkring Abborrasjön. Jag gjorde tre stycken inventeringar i jakt på tjärtallar. De två första gjorde jag 
tillsammans med två studiekamrater. Dessa genomfördes genom att jag och min studiekamrat gick i de olika 
valda områdena. Gick vi vid en sjö, till exempel Abborrsjön, gick vi runt och sedan en bit in i skogen. Till den 
andra inventeringen gjorde jag inventeringen efter olika tips och den sista och tredje inventeringen gjorde jag 
tillsammans med min handledare, Brita Tronde, då vi letade efter en tjärtall i Nytebodaskogen.  

6.2 Skriftligt källmaterial 
Under arbetets gång har jag gått igenom en hel del skriftligt källmaterial, då jag tyckte att det skulle vara 
intressant att se hur pass utbred exporten har varit. Jag besökte Arkivcentrum syd i Lund för att läsa i de två 
böckerna Kristianstad och Åhus tullkammares arkiv. En annan bok jag läste var ”Handelshuset Burmeister” som 
fanns på Regionmuseet Kristianstad. I denna handling hade ett bolag beläget i Kristianstad noggrant nedtecknat 
import och export under 1778-1783 (se Figur 14 och 15). För att få fram information om export under en längre 
tid använde jag mig av ”Sveriges inre historia 1-2”, ”Svensk handelsstatistik 1637-1737” samt ”The timber and 
naval store supply regions of northern Europé during the early modern world-system”.  
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6.3 Muntligt källmaterial 
Då man ofta pratar med allmänheten inför och under en inventering för att få tag på tips gjorde jag detta inför 
min andra inventering. Jag hörde först av mig till journalisten Magnus Augustsson vid tidningen Norra Skåne 
som jag fann genom en artikel om tjärbränning i tidningen. Han tipsade mig om en tjärtall i Nytebodaskogen 
som har nämnts i Nils Jönssons ”Skånes hembygdsförbunds årsbok” från 1934. Han gav mig sedan namn på två 
personer med stor kunskap av tjära i nordöstra Skåne: Kent Olsson och Olle Liljedal som bland annat har fått 
Osby kommuns kulturpris 2010 för sitt arbete med att renovera och sedan börja bränna vid en gammal tjärdal 
(Osby kommun 2010). Kent Olsson tipsade om en tjärtall i Edame och Olle Liljedal om en strax utanför 
Ulvshult. Jag tog även kontakt med Skånes hembygdsförenings ordförande, Sven Jensén, men tyvärr utan att få 
någon ytterligare information.  

7. Resultat  
7.1 Min inventering 
Under min fältstudie fann jag inga oupptäckta tjärtallar. Tjärtallstipsen som jag hade fått av Magnus Augustsson, 
Kent Olsson och Olle Liljedal visade sig vara antingen redan inventerade eller så lyckades jag inte återfinna 
dem. Tjärtallen i Nytebodaskogen som Magnus Augustsson tipsade mig om kan möjligtvis finnas kvar där. Efter 
stormar som till exempel Gudrun ligger träd på marken och gör därför skogen svårtillgänglig. Detta är olyckligt 
då Nils Jönsson skrev: ”Enstaka exemplar funnos för några år sedan i Nyteboda och i Edame kronopark finnas 
ännu sådana bevarade” (Jönsson 1934). I Edame finns tjärtallen bevarad men tyvärr var den redan inventerad. 
Utanför Ulvshult skulle en tjärtall eventuellt finnas enligt Olle Liljedal. Liljedal hade sett den under 70-talet 
(Olle Liljedal muntligen, 2013) men tyvärr fann jag den aldrig. Möjligtvis kan även denna finnas kvar utan att 
jag har sett den. 

7.2 Skriftligt källmaterial 
Jag fann mycket information om Stockholms export från böckerna ”Sveriges inre historia, 1-2”, ”Svensk 
handelsstatistik 1637-1737”, samt i ”The timber and naval…”. I dessa fann jag även en lite om Kristianstad-
Åhus hamns export. Genom att läsa mig till hur mycket en ”läst” var i förhållande till en tunna med tjära kunde 
jag sammanfatta informationen som stod i ”läst”, eller ”läster”. En läst motsvarar 12 tunnor tjära (Lindstedt 
1883). Dock så ska det finnas ett till mått på hur mycket en läst var 13 tunnor tjära eller 12 tunnor beck 
(Marinarkeologi 1979). Jag valde dock den äldsta källan som känns mer ”aktuell”. Då det finns uppgifter om 
både beck och tjära i handlingarna väljer jag att förenkla och därför lägger jag ihop dessa. Jag valde att göra två 
tabeller (se Tabell 1 och 2) över utförseln från Stockholm, de första åren som jag hittade var från 1551 och de 
yngsta var 1760.  
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Tabell 1 och 2. Export av tjära och beck från Stockholm, räknat i tunnor.  
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Jag besökte även Arkivcentrum Syd i Lund för att leta upp källor om Kristianstad-Åhus hamns export. Tyvärr 
fann jag inget där utan det jag fann i ”Kristianstads tullkammare” och ”Åhus tullkammare” var brev till olika 
personer. Det källmaterial som jag hade mest nytta av fann jag dock på Regionmuseet Kristianstad där de hade 
”Handelshuset Burmeister” i arkivet (se tabell 3-6). Det fanns anteckningar med vad man hade exporterat till 
olika hamnar i Europa mellan 1778-1783, bland annat till Amsterdam i Holland. Anteckningarna bestod av 
fullständiga värden på lasterna, vilken månad handeln hade skett samt kvantiteten i lasten. Ett stort minus under 
denna studie var att jag inte kunde tyda anteckningarna mellan 1778-1779 (se figur 15). Även anteckningarna 
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från åren 1780-1783 var svårtydda (se Figur 16). För att tyda anteckningarna från 1780 har jag fått hjälp av 
professor emeritus Sten Skansjö och resten har jag försökt tyda själv. Förutom hjälp av Sten Skansjö använde jag 
mig av ”Läsning av gamla handstilar” av Alf Åberg (1979).  

Tabell 3-6. Export av tjära och beck från Kristianstad-Åhus hamn, räknat i tunnor. Ur Burmeisters handels. 
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7.3 Kartanalys 
Genom att sammanställa de inventerade tjärframställningsplatserna som finns på Fornminnesregistret(FMIS) har 
jag kunnat lägga upp dessa i en karta som visar deras positioner i Skåne och Kronoberg (se figur 11). Man kan 
klart och tydligt se att dessa är belägna i de nordöstra delarna av Skåne och södra Kronoberg. Totalt finns det 
211 inventerade tjärframställningsplatser i Skåne och 242 i Kronoberg, totalt 453 stycken. 
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Figur 11. Tjärframställningsplatser i Skåne och Kronobergs län. Lantmäteriets kartor. 
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Figur 12. Tjärframställningsplatser i närhet av vatten och sankmark. Lantmäteriets kartor. 

Vidare undersökte jag hur tjärframställningsplatserna låg i förhållande till sankmark och vatten (se figur 12). Av 
de 211 inventerade tjärframställningsplatser som finns i Skåne ligger 16 av dem inom 30 meter från sankmark 
samt en i närhet av vatten. I Kronobergs totala 242 inventerade tjärframställningsplatser ligger 17 stycken i 
närheten av sankmark i jämförelse till tre i närheten av vatten. Jag undersökte även om de kvarvarande 
tjärtallarna i Kronoberg låg inom 30 meter från en tjärframställningsplats men tyvärr låg ingen tjärtall inom detta 
avstånd.  
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Figur 13. Inventerade tjärtallar i båda länen. Lantmäteriets kartor. 

Även tjärtallarna har en liknande position i landskapet som tjärframställningsplatserna har i båda länen. Dessa 
objekt är starkt koncentrerade till nordöstra Skåne och södra delarna av Kronoberg, förutom fyra stycken 
tjärtallar som är stående i nordvästra delen av Kronoberg samt en i centrala delarna av Kronoberg (se Figur 13). I 
Skåne är de belägna i de områden där tjärframställningsplatserna finns, alltså i de nordöstra delarna av Skåne. I 
min kartöversikt kan man även se att tjärtallarna i Kronoberg ofta står i grupper. Det finns såklart tjärtallar som 
står ensamma också, men många står även i grupper i upp till 14 tjärtalar. Kartan visar tjärtallar i grupper samt 
ensamma tjärtallar. 
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Figur 14. Tjärtallar inom sankmark/vatten. Lantmäteriets kartor. 

Jag gjorde även en undersökning för att se tjärtallarnas position i förhållande till sankmark och vatten (se Figur 
14). Av de 62 tjärtallarna låg fem stycken inom 30 meters avstånd från vatten och 40 stycken inom 30 meters 
avstånd från sankmark. I Skåne däremot var det ett helt annat resultat. Där låg tre av de fyra inventerade 
tjärtallarna i närheten av vatten.  
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Figur 15. Tjärframställningsplatser (utmärkta som gröna märken) i förhållande till Buhrmans karta. 
Lantmäteriets kartor.  

Jag har även markerat de inventerade tjärframställningsplatsernas i Buhrmans karta över Skåne från 1684 (se 
Figur 15). Nordöstra Skåne som har de största tallskogarna har den största mängden medan enstaka 
tjärframställningsplatser även finns i de mer fuktigare områdena väster om detta område, där den största 
järnframställningen ägde rum (Ödman 2001). 
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7.4 Miljö- och kulturskydd för Kronoberg och Skåne 
”Levande skogar” som är ett av miljömålen kommer varken Skåne eller Kronoberg att kunna genomföra som det 
ser ut just nu. De båda länen har ”NEJ” vilket förklaras: ”Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag 
beslutade eller planerade styrmedel”. I en förklaring angående målen för ”Levande skogar”, står det om Skåne: 
”Skogen är en viktig resurs som brukas intensivt i länet vilket påverkar värdefulla skogsmiljöer negativt. 
Tillståndet i länets skogar varierar och det krävs fortsatt utveckling av miljöhänsynen i skogsbruket samtidigt 
som ytterligare bevarandeinsatser krävs.”, medan om Kronoberg står det: ”Länets skogar domineras av 
granintensivt skogsbruk samtidigt som den biologiska mångfalden är beroende av lövträd och lövskogsmiljöer, 
särskilt av ädellövträd. Skogsbrukets miljöhänsyn måste fortsätta utvecklas och förbättras. Det krävs betydande 
insatser för bevarande och utveckling av viktiga livsmiljöer.”. Skåne skriver i resultaten: ”Skogsbruket bedrivs 
alltmer intensivt och konkurrensen om skogen ökar. Detta är tydligt i länets ädellövskogar där de högsta 
naturvärdena finns. Anläggning av ny skog och skötsel sker med fortsatt hög inriktning mot granskogsbruk men 
arealen som återbeskogas med lövskog ökar” medan Kronoberg skriver: ” Skogsbruket bedrivs alltmer intensivt 
och konkurrensen om skogens olika värden ökar. Anläggning av ny skog och skötsel av denna sker med fortsatt 
inriktning mot granproduktion. Samtidigt finns ett stort behov att återskapa viktiga livsmiljöer, t.ex. lövträdsrika 
skogar. Stor nederbördsmängd och milda vintrar ger blöta marker med sämre bärighet för skogsmaskiner och 
riskerna att skada mark och vatten ökar” (Skogsstyrelsen 2012), vilket man kan snabbt utläsa är väldigt lika 
varandra. Vidare i länens resultat till miljömålen finns en del som heter ”Bevarande natur- och 
kulturmiljövärden”. Där beskrivs Skåne på detta sätt: ”Miljöhänsynen i skogsbruket ger otillräckligt resultat i 
skogen. I ädellövskogsbruket sker i dag ingen uppföljning av miljöhänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. 
Fortfarande skadas kulturlämningar i stor omfattning.” samt Kronoberg: ”Miljöhänsynen i skogsbruket ger 
otillräckligt resultat i skogen. En avgörande faktor är kunskaps och/eller informationsbrist. Utförarna av 
skogliga åtgärder nås inte av den information som krävs för att rätt hänsyn ska tas.” (Skogsstyrelsen 2012).  

I ”Skånes skogar – historia, mångfald och skydd”, nämns tjärframställningen ytterst sparsamt (Länsstyrelsen 
2005). Den viktigaste delen, och det skriver man också i början av rapporten, är ädellövsskogarna i Skåne. Det 
lilla man tar upp om denna industri är en referens till Åke Campbell.  

Länsstyrelsen i Kronoberg har försökt åtgärda den uppenbara kunskapsbrist som råder med hjälp av 
”Kulturmiljöstrategi för Kronoberg 2011-2015”. I denna strategi har man listat upp problemen som man har 
lokaliserat och gjort upp en plan för hur dessa ska lösas. Man tar upp kunskapsbristen som ett stort problem och 
har funnit lösningar, så som att göra allmänheten uppmärksam på eventuella fornlämningar.  

8. Diskussion 

8.1 Inventering 
Under mina tre inventeringar i Örkeneds socken fann jag tyvärr inga tjärtallar. Detta kan bero på att jag har 
missat de få kvarvarande tjärtallarna i de skånska skogarna eller så finns det helt enkelt inte några kvar. En mer 
noggrann inventering skulle ge svar på detta. Är det så att det inte finns några kvar i skogarna får det en att 
fundera på varför så är fallet. En stor anledning kan vara att Skog & Historia inte har genomför en inventering i 
detta område, och tjärtallarna har därmed varit utan skydd. Jag har visserligen gjort en inventering men det är 
inte en lika omfattande inventering som man gör i ett projekt av den storleksordningen. Mitt förarbete till 
inventering skiljde sig också en hel del från sättet som Skog & Historia gjorde. De skickade nämligen ut 
information till samtliga hembygdsföreningar och privatpersoner i Kronoberg och frågade om de hade några 
eventuella tjärtallar i sina ägor eller om de kände till någon. Jag har gjort ett liknande arbete fast i mindre skala 
då jag har ringt till bland annat Olle Liljedal och Kent Olsson som har jobbat/jobbar uppe i Örkeneds socken. Jag 
ringde också till flera hembygdsföreningar, bland annat i Lönsboda och även pratat med Skånska 
hembygdsföreningens ordförande Sven Jensén, men jag har förmodligen inte tagit kontakt med alla i Skåne som 
har information om tjärtallar och dess eventuella position i landskapet. Sammanfattningsvis om inventeringen 
har jag svårt att tro att alla de tjärtallar som finns i Skåne och framförallt i Örkeneds socken är inventerade. Med 
tanke på att det är ett så stort område med en sådan historia borde det finnas fler tjärtallar, även om det är en 
egen teori från min sida. Möjligtvis har det funnits många fler tjärtallar i Kronoberg än i Skåne och därför finns 
det fler bevarade där. En annan tanke kan vara att skogsägarna har valt att spara tjärtallar uppe i Kronoberg 
medan ägarna i Skåne har lagt ner mer tid och resurser på att avverka dem. En annan förklaring kan vara att i 
Skåne valde man att använda sig av hela tallen vid bränningen. Man avverkade dem och sedan använde 
stubbarna också. Även om det inte skiljer många mil mellan de olika platserna kan lokala skillnader vara svaret.   
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8.2 Skriftligt källmaterial 
Det finns en stor skatt av nedskrivet material som berättar om olika händelser i den svenska historien. I olika 
böcker har jag funnit information om exporten av tjära och beck från Stockholm och Kristianstad och har här 
försökt tolka de kvantitativa förändringarna.  

8.2.1 Exporten från Stockholm 
Jag fann siffror på exporten från bland annat Stockholm med en början 1551 och vid slutet 1760. Valet av just 
Stockholm gjorde jag på grund av att det var denna stad som jag kunde finna mest information om under en 
längre tid. 

Det är några intressanta årtal som sticker ut när man granskar diagrammen jag har sammanställt. Upp- och 
nedgångarna beror troligtvis på flera olika händelser. Under stora delar av 1600-talet låg delar av Europa i krig 
och båten var ett vanligt färdmedel när man förflyttade trupper och fungerade även utmärkt i strid som 
utspelades över havet. Andra anledningar kan vara att handeln har utvecklats alltmer och för att föra varor från 
ett ställe till ett annat var båten väldigt praktisk. En annan förklaring kan vara att efter att det första 
tjärhandelskompaniet som bildades 1648 blev bland annat Stockholm en plats dit man förde tjära och beck och 
som sedan skeppades vidare därifrån. Trots att Stockholm var en av de städerna som fick exportera tjära och 
beck, sjunker ändå antalet exporterade tunnor mellan 1646 och 1658, vilket kan förklaras av att Sverige hade 
fred under 1645-1657. Två andra årtal som är intressant är åren 1731 och 1733. Jag har letat efter händelser som 
skulle kunna förklara denna extrema ökning då man går från år 1731 då man exporterar 3780 tunnor till att år 
1733 exportera hela 78972 tunnor med tjära och beck. En stor del av exporten går till ”Wäster siön”. Tyvärr står 
det ingen förklaring till ”Wäster siön” men när man kollar de övriga städerna man exporterade till står det bland 
annat Riga och Lübeck, så jag tolkar det som att ”Wäster siön” skulle kunna indikera England eller eventuellt 
Amerika.  

 

 

 

8.2.2 Exporten från Kristianstad-Åhus  
Den informationen jag fann i Handelshuset Burmeister var av blandad kvalité för mig. Åren 1778-1779 kunde 
jag tyvärr inte tyda trots, eller kanske tack vare, den vackra skrivstilen (se Figur 16)  

Sten Skansjö tydde information under 1780 medan jag försökte tyda 1781-1783 (se Figur 17). Det var en ganska 
stor verksamhet i Kristianstad under dessa år. Dels har man använt sig av tjära och beck till export men det har 
även använts som betalning för diverse tjänster. Det finns mycket information om att man har köpt in beck och 
tjära men tyvärr inte varifrån. Förmodligen är det ifrån norra Skåne, även om jag inte är helt säker. All frakt av 
tjära och beck som jag har funnit i texterna har skett till Åhus. Varför det inte har skett till någon annan hamn vet 
jag inte. Eventuellt kan det ha varit som så att man först har fraktat varorna till Åhus för att sedan frakta dessa 
vidare till andra områden, även om Kristianstad och Åhus var ”samma” hamn, så förmodligen har det skett en 
flytt mellan olika ställen. Jag får dock nämna att jag fann export till andra hamnar fast då med andra varor.  

Tidpunkten och mängden för exporten är varierande så långt jag har kunnat tyda texterna. Jag har inte hittat 
någon tydlig trend, som till exempel viss mängd export från samma årstid. Exporten har däremot varierat väldigt 
mycket. Generellt har den största delen tjära/beck exporterats under maj-september/oktober, men man kan även 
se att viss export har skett under vintermånaderna. Det får mig att spekulera över hur mycket is Helgeå har haft 
under dessa år samt om man kan ha export på land med häst och vagn, vilket man inte kan läsa i texterna. Man 
får tänka på att i dessa texter står det inte ”Skepp med XX tunnor beck/tjära fraktat…”, utan det står ”Frakt för 
XX beck/tjära till Åhus” vilket inte berättar om det har skett på land eller över vatten. Det skulle också kunna 
vara så att invånarna i Kristianstad behövde tjära och beck mer vissa månader och därför fanns det inget över till 
en eventuell export. En annan sak jag har funderat över är om all tjära och beck som producerades i Örkeneds 
socken fraktades till Kristianstad eller om en del fraktades till andra städer i Skåne. Rent logistiskt tänkt borde 
det mesta ha förts till Kristianstad men har man fått ett bättre pris av några handelsmän i en annan stad, till 
exempel Ystad eller Malmö, har man säkerligen sålt varorna till denna person. En iakttagelse i texten var att man 
stavade tjära, ”tiare” under i alla fall 1780, men från 1781 och framåt stavar man det ”tjäre” (se Figur 17).  
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Figur 16. Exempel av icke tydbar text ur Handelshuset Burmeister. Foto: Kristofer Olsson 
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Figur 17. Exempel av tydbar text ur Handelshuset Burmeister. Foto: Kristofer Olsson 

 

8.3 Kartanalys 
Mina undersökningar i programmet ArcGIS, där jag gick igenom hur tjärframställningsplatser samt tjärtallar 
ligger i förhållande till vatten och sankmark samt tjärtallars position i förhållande till tjärframställningsplatser, 
gav ett intressant resultat. Det finns fler inventerade tjärframställningsplatser i närheten av sankmark än i 
närheten av vatten. Då är ju frågan varför så är fallet?  

8.3.1 Tjärframställningsplatsernas position i landskapet 
Tjärframställningsplatsernas plats i landskapet i Skåne har en väntad utbredning om man ser på hur tallarna 
växte under 1600-talet i Skåne vilket man kan se i Buhrmans karta från 1684 (se Figur 13). Då tjära och beck 
blev allt viktigare under denna tid så hade det varit konstigt och högst förvånande om man inte hade haft en 
produktion av tjära och beck. Nu är inte alla tjärframställningsplatser belägna i denna tallskog som växte i de 
nordöstraste delarna av Skåne utan några anläggningar är även belagda i det området som järnframställningen 
skedde. En snabb tanke är att den största produktionen som man sedan bland annat sålde och exporterade 
utomlands skedde i de nordöstligaste delarna av Skåne. En mindre produktion till husbehovet kan ha skett i de 
områden som hade järnframställningen som sitt levebröd. Nu producerades tjära och beck till husbehovet även i 
det stora tjärtillverkningsområdet men man kan tänka sig att ett större överskott kunde ske där som sedan såldes, 
möjligtvis till Kristianstad och Handelshuset Burmeister.   
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8.3.2 Tjärframställningsplatsers närhet till vatten/sankmark 
Det är svårt att förklara varför tjärframställningsplatser ligger där de ligger i landskapet. I min undersökning fick 
jag fram att det totala antalet tjärframställningsplatser är 453 stycken om man räknar ihop de inventerade i Skåne 
och Kronoberg. Bland dessa 453 tjärframställningsplatser ligger 33 inom 30 meter från sankmark och fyra 30 
meter från vatten. Det är en väldigt liten del av det totala, under tio procent som ligger inom 30 meter från något 
av antingen vatten eller sankmark. Vad betyder då detta? En förklaring som jag kommer att tänka på är att man 
valde att lägga dessa platser i skogarna där man ändå skulle vara. Det känns både mödosamt och väldigt onödigt 
att behöva dra dessa stora mängder furu längre än vad man egentligen behövde. Även om vatten och sankmark 
såklart finns i skogarna kanske det mest var en tillfällighet att det inte hamnade fler i närheten till någon av 
dessa. Till skillnad mot tjärtallar var det inte aktuellt att ta bort en tjärdal eller en tjärränna. Dels så användes de 
flera gånger om och ju oftare man använde dem desto bättre avkastning fick man ut från dessa anläggningar. En 
annan förklaring är naturligtvis att landskapet förändras. Sankmarker och sjöar kan dikas ut, men även skapas. 
Vad som en gång var vatten/sankmark kan ju trots allt se helt annorlunda ut i dagens skogsbruk, speciellt i 
oskyddade områden. 

8.3.3 Tjärtallarnas position i landskapet 
Tjärtallarnas position i landskapet följer samma mönster som tjärframställningsplatserna. Även om ingen av de 
inventerade tjärtallarna ligger inom 30 meter från någon tjärframställningsplats kan man, genom att jämföra de 
två olika kartorna, se att de följer varandra. Detta är väl inget överraskande i sig. Avsaknaden av tjärtallar i den 
direkta närheten av tjärframställningsplatsen skulle istället kunna förklaras av att man valde att ta de tjärtallar 
som låg närmst tjärframställningsplatserna först när en stubbrytning skulle påbörjas.   

En intressant iakttagelse när man studerar tjärtallarna i Kronobergs län i mer detalj är att väldigt många av dem 
står i grupper. Det är inte ovanligt att de står i grupper på omkring fem tjärtallar inom en relativt begränsad yta 
(se Figur 18). Det högsta jag har funnit är dock i ett område som kallas ”Mobergs ugn” där det står hela 14 
tjärtallar i en väldigt tät formation (se Figur 19). I Skåne däremot, där det bara finns fyra inventerade exemplar, 
skiljer det ungefär 900 meter mellan tjärtallarna i Visseltofta. Förklaringar på dessa skillnader kan vara en mer 
utbredd skogsindustri men även att det är sämre skydd på de kvarvarande tjärtallarna i Skåne i jämförelse med 
Kronobergs län.  

 

Figur 18. Inventerade tjärtallar i en tät formation i Kronobergs län. www.fmis.raa.se 
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Figur 19. 14 inventerade tjärtallar i Kronobergs län. www.fmis.raa.se 

8.3.4 Tjärtallarnas närhet till vatten/sankmark 
De inventerade tjärtallarna i Kronobergs län är totalt 62 stycken. Av dessa 62 stycken står 45 inom 30 meter från 
vatten/sankmark. Dessa är fördelade på fem nära vatten och 40 nära sankmark. Här ser man att de flesta är i 
närheten av något av vatten/sankmark vilket är en för stor andel för att vara en slump. Man kan hugga en skog 
idag på i alla fall två sätt, antingen går man runt och sågar ner träden med motorsåg eller så använder man sig av 
maskiner som är tunga och därför borde lätt kunna köra fast i närheten av sankmark. I närheten av en sankmark 
eller framförallt på en sankmark är det väldigt blött och går man själv där är det lätt att sjunka ner med sina skor. 
De komplikationer som kan uppstå när man ska bereda plats för produktionsskog kan göra att man har valt att 
lämna kvar så pass många tallar i närheten av fuktigare marker. Sedan kan det även spela en roll att dessa 
områden kanske inte är de mest optimala platserna att plantera en ny skog på.  

I Skåne är det annorlunda. Här finns det som sagt fyra stycken inventerade tjärtallar och bland dessa fyra står tre 
stycken inom 30 meter från vatten. Bland dessa tre är två stycken i Visseltofta och står ungefär 900 meter ifrån 
varandra. Det är en intressant skillnad till skillnad mot Kronobergs län. En sak jag funderar på är om mängden av 
sankmark och vatten kan göra en skillnad. I Kronobergs län finns det nämligen större arealer av sankmark om 
man jämför med Skåne, totalt ca 98000 ha våtmark (Länsstyrelsen 2011), mot Skånes ca 4000 ha våtmark 
(Länsstyrelsen 2012). Då är ju frågan vad som gör att det skiljer sig i mitt resultat och om man kan anta att det 
ens finns en förändring? Med fyra tjärtallar i Skåne mot 62 i Kronoberg är det svårt att göra en jämförelse mellan 
länen. Man kan dock slå fast på en punkt, nämligen att det finns 66 stycken inventerade tjärtallar i de båda länen 
varav 48 i är närheten av antingen sankmark eller vatten. Även om det finns 18 stycken tjärtallar som står längre 
än 30 meter ifrån tycker jag att detta resultat visar att ju närmre vatten/sankmark, ju större chans är det att en 
tjärtall står kvar, vilket i sin tur ger större problem för skogsmaskiner att ta sig fram. Detta tror jag är en av de 
största anledningar till att så många ändå finns kvar i skogarna.   

8.3.5 Tjärtallarnas framtid 
I Kronobergs län finns det som sagt 62 tjärtallar inventerade medan i Skåne endast fyra stycken. Det är svårt att 
säga något om Kronobergs bestånd då jag inte vet hur många som totalt har funnits där. Men i Skåne har jag 
hittat källor som beskriver att det i alla fall minst sex stycken under 1930-talet (Jönsson 1934). Det är en 
tredjedel som har försvunnit på 80 år och det är såklart en väldigt negativ siffra. Man får tänka på att under 1930-
talet hade tjärframställningen inte legat nere under en längre tid, i Lönsboda var den till och med fortfarande 
igång. Med det i tanken är det oroande att det nu endast finns fyra inventerade tjärtallar kvar. Nu får man även 
tänka på att tjärtallarna kommer att falla förr eller senare men med ett skydd och vetskapen att de finns kanske de 
kan hålla sig stående ett tag till, och när jag skriver skydd kan det vara så enkelt med till exempel en skylt som 
ger information om tallen.. När den väl faller kan den förhoppningsvis bevaras på museum eller i en 
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hembygdsförening. Att den faller av naturliga orsaker är en sak men att den ska falla på grund av okunskap är en 
annan. 

8.4 Miljömål med mera 
I ”Levande skogar” (Skogsstyrelsen 2012) känns det som att man drar de ”döda” och ”levande” fornlämningarna 
över samma kam. Man har helt enkelt förenklat bilden och om det är rätt eller fel är inte upp till mig att avgöra. 
Det är dock lätt att missa till exempel tjärtallar då dessa är mer ömtåliga än andra lämningar. Dessa behöver ett 
kraftigare skydd och borde även märkas upp så att allmänheten vet om vad det är för något. Detta är ju något 
som borde uppmärksammas mer så att man kan skydda dem bättre. Vill man att tjärtallarna ska kunna bevaras så 
borde de i alla fall uppmärksammas i ett så stort projekt som ”levande skogar” innan det är försent och de redan 
har försvunnit. Detta är något som tas upp i ”Kulturmiljöstrategi för Kronoberg”. Det är egentligen där jag ser 
den största skillnaden mellan Skåne och Kronobergs län angående skötseln och åtgärder som de planerar. Här 
har man uppmärksammat problemet, vilket även Skåne har gjort, men till skillnad från Skåne försöker man även 
åtgärda problemet. Nu är man mitt uppe i detta projekt och det ska bli intressant att se vad resultatet blir. Är 
resultatet tillfredställande är det något som jag hoppas Skåne kommer åtgärda också, då även de skriver att det 
råder kunskapsbrist i länet. Kunskapsbristen är ett återkommande ord i dessa rapporter och resultat och det är bra 
att Kronobergs län gör något åt det.  

Ouppmärksamma markägare samt stormar gör att dessa rariteter lever farligt i ett samhälle som just nu 
koncentrerar sig på produktionsskogar som en gång har varit ett landskap med tjärframställning. I Kronoberg 
finns det många fler än vad det finns i Skåne så de borde bli mer omnämnda i handlingar. Möjligtvis känner inte 
beslutsfattarna om dessa träd och nämner dem därför inte, även om jag har svårt att tro det. Just problemet med 
kunskapsbristen tas dock upp i resultatdelen ”Bevarande natur- och kulturmiljövärden” där det bland annat 
står:”… Utförarna av skogliga åtgärder nås inte av den information som krävs för att rätt hänsyn ska tas.” 
(Skogsstyrelsen 2012). Detta är ett stort problem och det borde man kunna åtgärda om man nu vill ha tjärtallar 
stående i skogarna, för om inte de som ska sköta skogen har den rätta kunskapen och kan på så sätt vara 
uppmärksamma, vem ska då vara det?  

I ”Skånes historia och utveckling” på Skånes länsstyrelse hemsida, kan man läsa i delen ”Skogens landskap” om 
olika industrier som har varit igång i de skånska skogarna. En snabb omnämning av tjärindustrin innan man 
snabbt blir mer informerad av sågindustrin där de visar bilder på anläggningar, men inte en bild av varken en 
tjärframställningsplats eller en tjärtall.  

För att försöka sammanfatta min diskussion har jag läst och funnit bland alla texter från bland annat 
länsstyrelsen, så saknar jag framförallt en sak från framförallt Skånes länsstyrelse. Det är något liknande av det 
som Kronobergs länsstyrelse kallar ”Kulturmiljöstrategi”. I denna rapport har man listat problemen och gjort upp 
en plan på hur man ska lösa dessa. De har gjort en mer grundlig genomgång av problemet och har kommit fram 
till förhoppningsvis bra lösningar, vilket man vet säkert när perioden har gått ut 2015.  

8.5 Felkällor 
Under mitt arbete med detta examensarbete har jag arbetat med texter från 1700-talet. Då jag inte har någon 
vidare erfarenhet av att tyda sådana texter finns det risker för att ha missuppfatta ett ord eller en mening. Åren 
1780-1783 i Handelshuset Burmeister som jag gick igenom är ett exempel. Det är möjligt att jag kan ha missat 
viss export samt missuppfattat andra uppgifter.  

8.6 Åtgärder 
Hur ska man då göra för att hjälpa tjärtallarna? I det långa loppet går det inte, då de faller förr eller senare. Man 
kan dock öka kunskapen och skyddet av dess kulturhistoriska träd, till exempel genom en så enkel åtgärd som en 
skylt. Med dessa kan man med en enkel text få fram information till förbipasserande om varför just denna tallen 
ser ut som den gör. Ska man kunna skylta upp vid kulturreservat där man berättar om hamlade träd borde man 
även kunna göra vid dessa träd. Jag skulle även kunna tro att många bara går förbi tjärtallarna och ser dem som 
vilket träd som helst, som någon har gjort vid en tjärtall i Visseltofta kedjat fast sin båt så att den inte ska flyta 
iväg från strandkanten. Okunskapen angående tjärtallarna gör att det bara är en vanlig tall som inte kan tyckas 
vara så viktig. Länsstyrelsen i Kronoberg har gjort en satsning på att göra folk mer uppmärksamma på 
fornlämningar genom deras kulturmiljöstrategi och det ska bli intressant att se resultatet.   
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En annan åtgärd som känns väldigt viktig är att man gör en inventering av tjärtallarna i Skåne. Det är först då 
man kan få en klar bild av hur många tjärtallar som står kvar i Skåne och ju tidigare man gör denna inventering 
ju större chans finns det för att kunna ge de ett bra skydd och på så sätt kunna bevara dem.  

8.7 Tack 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till mina handledare, Joachim Regnéll och Brita Tronde, för all hjälp under 
arbetets gång. Tack även till Nils Wallin för all hjälp med kartorna. Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till 
professor emeritus Sten Skansjö för hjälp med tydning av gamla texter, samt ett tack till Magnus Augustsson, 
Olle Liljedal och Kent Olsson för tips till min inventering. Ett tack ska även gå till Kerstin Ingelmark på 
Regionmuseet Kristianstad för hjälp med Handelshuset Burmeister.  
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