Gutdalens Tjärfabrik

Tjärfabriken i Gutdalen i oktober 1914. Foto: A. Björk, Rättvik.
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Förord
Denna uppsats inleds med en översättning till svenska, av en artikel som Sticko Bror Andersson, Selja, skrev
på Moramål, och som publicerades i Mora Hembygdslags årsskrift Missmårn 1987. Översättningen är gjord
av Christer Karlsson och Gösta Frost, 2019‐01‐10. I den översatta texten har vi lagt in hänvisningar till
bilderna i dokumentet. I bilaga 1, som är inskannad från Missmårn 1987, finns texten på Moramål.
Text med kursivstil är direkta citat. Övrig text är skriven av Christer Karlsson, som även har tagit fram fakta
och foton, samt gjort layout. Karin Högberg, Östnor har korrekturläst och bidragit med goda råd.
Christer Karlsson är uppvuxen i Västerbotten och Ångermanland, men bor sedan 1988 på Sollerön. Han är
jägmästare och har sedan 1988 arbetat med skogsforskning inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), med
Siljansfors försökspark som bas.

Sammanfattning
1906:

Fabriken anläggs (Dalarna i ord och bild, del VI. 1910)

1909‐02‐02:

AB Gutdalens Tjärfabrik bildas (Sv. Skogsvårdsför. Tidskrift 1909)

1909‐07‐01:

Fabriken brinner ned (Svenska Dagbladet 1909‐07‐02)

1910

AB Gutdalens Tjärfabrik i konkurs (Dalpilen 1910‐05‐13)

1910:

Export‐Aktiebolaget i Västerås köper företaget (Dalarna i ord och bild, del VI. 1910).

1910‐06‐18

Tjärfabrikens konkursbos lösöre, samt stubbrytningsrättigheter säljs på auktion av
konkursförvaltaren (Dalpilen 1910‐05‐13, bild 2)

1910:

Ny fabrik byggs (Dalarna i ord och bild, del VI. 1910).

1912:

AB Gutdalens Tjärfabrik i konkurs (Dalpilen 1912‐03‐29)

1914‐10

Foto av A. Björk, Rättvik på fabrik och anställda (bild 1).

1916‐07‐07:

Annons i Göteborgs Aftonblad om att Terpentin från egen fabrik i Gutdalen säljs av
Export‐Aktiebolaget i Västerås (Göteborgs Aftonblad 1916‐07‐07, bild 3).

1919‐03‐23:

Annons i Aftonbladet om att Trätjära, Beck, Träimpregneringsolja och Träkol från
egen fabrik i Gutdalen säljs av Export‐Aktiebolaget i Västerås (Aftonbladet 1919‐03‐
23, bild 4).

4

Tjärfabriken i Gutdalen (Tjörfabritjen i Gutdaln)

Bild 1. På fotot från oktober 1914 står från vänster Bus-Jerk (Bus-Erik Persson), Smiss-Kal (Smids Karl Matsson),
Lund-Jerk (Lund Erik Andersson) och hans son Lund-Ärnst (Ärnst var bara 14 år gammal), Herman Seljesson,
Anders Hansson från Långlet, och så är det en karl med slips och överrock, som var bas och hette Hermodsson.
Foto: A. Björk, Rättvik.

Under första världskriget, som var mellan 1914 och 1918, startades en tjärfabrik på Gutdalsheden (bild 1, 5
och 6). Den låg ungefär 300 meter bortom Wangenbåkkam efter Oxbergsvägen, vägen som går ned till
Gutdalen. Fabriken var en ganska stor anläggning. Det var fyra stora ugnar, och med en lång brygga med
räls upp till ugnarna, så att de kunde köra upp vagnar med stubbar på. Västerås Exportförening hade varit
ägare till fabriken, och Anders Wikstrand hade varit ombud för företaget i Mora. Det var ju Anders
Wikstrand och Per Berg som senare startade WIBE, som är ett stort företag i Mora nu.
Det var mest karlar från Selja som arbetade i fabriken. Lund‐Jerk var arbetsledare, och han byggde en röd
stuga på heden, och där hade de kontoret. Stugan var så stor så de andra arbetarna kunde ligga över där
om de så ville. Råvaran till tjärtillverkningen var tallstubbar, som fanns i överflöd efter den stora
skogsbranden 1888, som brände ner skogen från Myckelberget över Vällingberget, Hemulberget och
Texberget. Då fabriken startade hade det gått 28 år så branden for fram över stora arealer, och då blev
stubbarna feta och det blev mycket tjära av dem.
Stubbrytningen, för att få upp stubbarna ur marken, var ett sommarjobb. De lade stubbarna i stora stackar,
och så körde de fram stubbarna vintertid till fabriken. För att få upp stubbarna använde de olika sätt. Till att
börja med var det troligen med spett och yxa, men sedan började man använda stubbrytare som
arbetsgivaren höll dem med. Ett stubbrytarlag bestod av två man. Stubbrytaren var stor och tung så att det
behövdes flera man för att flytta den, men ändå var den så vek att den gick sönder. Det lär väl ha blivit sagt
en del hårda ord kan man förstå. Sådana barnleksaker sa Smisspär‐Anders, men det var i alla fall inget
annat att göra än att gå ned till fabriken och få en ny stubbrytare. Under senare år blev stubbrytaren
förbättrad och omgjord av Anders Wikstrand. Stubbrytningen var tungt och slitsamt för både kropp och
kläder. Arbetskläderna fick de hålla med själva, och för att hålla kostnaderna nere använde de kläderna tills
de bara var trasor.
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Uppe i Texberget var det nog flest mannar som bröt stubbar. Det var Smisspär‐Anders och Bälter Karl, och
så var det Svenssons pojkar Sven, Jannes och Manne. De bodde i Krångåsen, ”Äkallåsn” (Öna‐delen av
Krångåsen, dvs västra Krångåsen). Kvinnorna var där med kor på sommaren, så de hade nära hem på
kvällen, för att få äta rågmjölsgröt och lite långfil. En stående rätt var väl också, potatis, falukorv,
Amerikafläsk och kolbullar. Karlarna från Selja höll mest till kring Läde, Myckelberget, Vällingberget och
Hemulberget. Matsedeln var väl ungefär som i Krångåsen. På den tiden var det bara en klövjeväg upp till
dessa långfäbodar, så de hade lång väg att gå. Några av karlarna som var i dessa trakter och bröt stubbar
var Sebben‐Jerk (Lund‐Erik Matsson), Stur‐Bror (Bror Hjerpe) och Viktor Törnkwist. En del av dem som bröt
stubbar på sommaren hade en häst, med vilken de körde fram stubbarna till tjärfabriken på vintern. På
sommaren gick hästarna på sommarbete. De fick gå lösa ute i skogen och sköta sig själva hela sommaren.
För att höra var de var hade man en rem runt halsen med en skälla (pingla).
Då stubbarna hade kommit till fabriken skulle de huggas i små bitar, innan de fylldes i retortugnarna, där
tjäran kokades ur veden och fylldes i tunnor. På stubb‐backen arbetade Smiss‐Mats och hans bror Anders.
Där fanns det också en motordriven maskin. För att starta motorn hade de en viss tilldelning av sprit. Det
har berättats att motorn inte fick så mycket av den spriten. Swaibakk d. ä. renade spriten, så då kan man ju
förstå att det blev fler motorer startade. Till och med landsfiskalen nere på Stranden gillade Swaibakkås
medicin.
Andra produkter som tillkom under tjärbränningen var terpentin, som gick till kemisk industri, och kol som
gick till järnbruken. Tjäran hälldes upp i tjärtunnor så att den skulle behålla sin naturliga mörkbruna färg.
Senare när plåttunnor började användas blev tjäran svart, troligen av någon kemisk reaktion med plåten.
Trätunnorna gjordes av tunnbindare från Rättvik. Det var Björkén, med sin fru och sonen Albin, Axel
Bergström samt Erik Jansson‐Björk, som blev gift i Selja och bosatte sig där. Per och Johan Stenqvist var där
och högg gråruskor, som de barkade och klöv och gjorde tunnband av. Tjäran, terpentinen och kolet kördes
till järnvägen, som gick bara några hundra meter från fabriken. Järnvägen hade en lastkaj intill vägen som
går upp till Krångåsen. Där lastades varorna på järnvägsvagnar och sändes till olika uppköpare.
I början av 1920‐talet, då det blev slut med tjärtillverkningen i Gutdalen, revs stugan (en brädkåk) och virket
transporterades av Sven, Janne och Manne Svensson med en häst till Stranden, där huset sattes upp (nu för
tiden Metalls avdelning 75, bild 7). Murteglet, som ugnarna var murade av, köptes av Sticko Anders
Persson, som murade sig en ladugård i Selja. Böl‐Jannes i Östnor murade upp den till honom.
Nu när detta skrivs, 1987, är Gutdalsfabriken bara ett minne. Det syns lite lämningar på marken där
ugnarna stod. Annars har tallskogen växt upp över hela området. Under andra världskriget, 1939‐1945,
startade Axel Morell en liknande tjärfabrik i Läde, som var igång några år. Men det får bli en annan
berättelse.
Sticko Bror Andersson, Byalaget i Selja‐Långlet.
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Uppgifter om Gutdalens tjärfabrik från Dalarna i Ord och bild, del VI, Mora. (A.O. 1910)
Tjärfabriker finnas både vid Gutdalen och Fu. Den förra, i närheten af Mora‐Älfdalens järnväg, anlades 1906
och nedbrann 1909, hvarefter fastigheten såldes till Exportaktiebolaget Lundin & Svensson i Västerås, som
året därpå uppförde fabriken på nytt. Anläggningen, som för sin tillverkning uteslutande använder gamla
stubbar, har 4 retortugnar, hvardera om 10 kbm., och producerar årligen omkring 1,000 tunnor tjära, 200
fat terpentin och 800 läster kol. Fabriken, som är taxeringsvärderad till 10,000 kr., har 3 fast anställda
arbetare och i regel minst lika många extra, som syssla med brytning och klyfning af stubbar.

Uppgifter om Gutdalens tjärfabrik från Skogsvårdsföreningens tidskrift 1909
Den 2 februari 1909 antogs bolagsordning för Aktiebolaget Gutdalens tjärfabrik, som har till ändamål att,
efter öfvertagande af Gutdalens tjärfabrik i Mora socken af Kopparbergs län, vid Gutdalen samt i öfrigt, där
sådant kan finnas lämpligt, idka trädestillation och därmed förenlig rörelse. Bolagets styrelse har sitt säte i
Falun. Aktiekapitalet uppgår till 20 500 kronor och kan utgöra lägst 20 000, högst 60 000 kronor samt är
fördeladt i aktier å 500 kronor till viss man. Aktiekapitalet har inbetalts till fullo. Styrelsen utgöres af
förvaltarna J. M. Bergman i Kungsgården, K. V. Dillström i Bålsta samt gross‐handlaren P. Erlandsson i
Korsnäs.

Uppgifter ur digitaliserade dagstidningar
Svenska Dagbladet 1909‐07‐02
Nedbrunnen tjärfabrik. MORA, torsdag. Gutdalens tjärfabrik nedbrann i går till grunden. Elden uppkom af
gnistor från skorstenen. Byggnaden var på några minuter antänd, och sedan de i fabriken förvarade oljorna
antändts var all tanke på släckning utesluten. Man lyckades dock rädda i närheten liggande byggnader
liksom ock den kringliggande skogen, hvilken flera gånger antändes. Fabriken som uppfördes 1906 och
ägdes af aktiebolaget Gutdals tjärfabrik var försäkrad för 28 000 kr i brandförsäkringsaktiebolaget
Norrland.
Dalpilen 1910‐05‐13.
Försäljning af Gutdalens tjärfabrik.
Genom exekutiv auktion försåldes i torsdags å landskansliet i Falun Aktiebolaget Gutdalens Tjärfabrik

Bild 2. Den 18 juni 1910 såldes lösöret på auktion. Dalpilen 1910-05-13.

7

Dalpilen 1912‐03‐29
Aktiebolaget Gutdalens Tjärfabriks konkurs

Bild 3. Annons i Göteborgs Aftonblad den 7 juli 1916.

Bild 4. Annons i Aftonbladet den 23 mars 1919

Vad finns kvar av tjärfabriken
Vid ett besök på platsen där tjärfabriken låg, fanns sommaren 2018 rester av ett betongfundament, samt
lite plåtrester (bild 8 och 9).
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Bild 5. Gutdalens tjärfabrik låg intill Oxbergsvägen. Nära infarten till Krångåsen. Kartan konstruerad av
Christer Karlsson. Lantmäteriets topografiska karta i bakgrunden.

Bild 6. Utbredningen av Lädebranden 1888, samt platserna för tjärfabrikerna i Eldris, Gutdalen och Läde.
Kartan konstruerad av Christer Karlsson, SLU, efter förlaga från Gopshusboken. Lantmäteriets topografiska
karta i bakgrunden.
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Bild 7. Metalls hus i Mora, som enligt Sticko Bror Andersson, Selja är uppbyggt av virke från kontorshuset vid
Gutdalens tjärfabrik. Foto: Christer Karlsson 2019-01-31

Bild 8. Betongfundament vid Gutdalens tjärfabrik. Foto: Christer Karlsson 2018-07-31
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Bild 9. Mats Morell undersöker plåtrester vid Gutdalens tjärfabrik. Foto: Christer Karlsson 2018-07-31

Bilaga Tjörfabritjen i Gutdaln. Missårn 1987

