
Azon értékes fanemeknek, melyek csak szórványosan 
szoktak előfordulni az u. n. állabképző fanemek között, u. m. : 
a kőris, mezei szil, juharok terjesztésére a megyében igen 
kevés gond fordittatik. Legtöbbet tesznek e tekintetben az 
erdőtenyésztés terén Trencsénmegyében különben is első helyen 
említendő gr. K ö n í g s e g g birtokán, hol a vörösfenyő te
nyésztésére kiváló gondot fordítanak. E fanemmel nagy terje
delmű tisztásokat fásítottak be 4—5 éves csemetékkel, melyek 
nagyobbára feltűnően jó növést mutatnak. Silányabb talajú 
kopár területeken f e k e t e f e n y ő t elegyítettek a vörösfenyő
vel, igen jó eredménynyel. Ujabb időben a simafenyő megtele
pítésével is tettek kicsinyben kísérletet. Az erdei legeltetés itt 
szigorúan tilalmazva lévén, az ültetések és vágások ez intéz
kedést rendkívül jó növekvéssel jutalmazzák. A jó példát 
követve, a puchoi járásban ujabb időben több kisebb birtokos és 
úrbéres község számos kopár és parlagon heverő vágás területét 
ültette be 2 éves erdei-, lúcz- és vörösfenyő csemetével. 

Az usztatás fürészüzem és szenités északi Svéd
országban.*) 

I r t a : Izsépfalvi L a v o t t a Alber t , kii-, a le rdófe lügyHn. 

A közé])- és ('szaki Svédországban fekvő és a külföldi 
kivitel czéljaira dolgozó fürészművek csak a negyvenes évek 
közepe táján létesültek. 

A mult században, tekintettel a nagymérvű erdőpuszti-
tásokra, a fakivitel el lett tiltva s a. hajók fát csak a kivitelre 
szánt vas súlyának csekély pótlására vehettek föl: 1846-ban 
azonban a fakereskedés korlátozása meg lett szüntetve, s csak 
a 26 cm felső átmérőnél vastagabb rönkökre szabatott ki még 
busz éven át kiviteli vám. 

*) L . az „ E . L . " ez évi I I I . és IV. füzetét. 



Mikor azonban a kiviteli vám teljesen megszűnt s Anglia 
a beviteli vámokat leszállította, a faüzlet, mely eddig is kivált 
Anglia felé irányult, hihetetlen fejlődésnek indult. 

Majd minden folyótorkolatnál gőzerőre berendezett fűrészek 
épültek, mert az ily berendezés a nyári száraz és a téli fagyos 
időkben az állandó üzemet lehetővé tette. Az erdőt négyszög
mértföldenként vették rendkívül olcsó pénzen; a világtól elzárt 
paraszt erdőbirtokos, a megváltozott viszonyokat nem ismervén, 
potom árom adta el erdejét, s gyakran megesett az, hogy 
csak egy fél koronát (£8 krt) kapott Aa-onként, érintetlen ős
erdeje fájáért, Ily körülmények között a vállalkozási kedv egy
szerre megtermett s óriási üzérkedési láz fogta el az egész 
lakosságot. 

A statistika adatai szerint a skandináviai félsziget orszá
gai s Finnország a világpiaczra kerülő faanyag 2 / 6 -é t szolgál
tatják s Angliában, mely a legfontosabb fafogyasztó ország, 
az árak meghatározásánál ezek az országok döntő szereppel 
bírnak. Svédország a többi fatermelő európai országok fölött 
óriási előnyben van az által, hogy még érintetlen rengeteg 
őserdőkkel rendelkezik, a melyekből még 20—25 éven át fog 
nagy hasznot húzni. 

Már 1861-ben 59 gőzerőre és 4993 vizierőre beren
dezett fürészmű volt az országban, azóta azonban a gőzfürész
művek száma, a melyek hasonlithatlanul munkaképesebbek, 
igen megszaporodott, inig a kisebb és tökéletlenebb vizi fűré
szek száma megapadt. Hogy mennyi jelenleg a fürészművek 
száma, erre nézve ujabb adatok nincsenek. 

Az 1870. év elején váratlanul felvirágzott ipari és üzleti 
élet a svéd faüzletet sem hagyta érintetlenül. Az erdő felé 
fordult mindenki, mert ez lett a munka- és nyereségkeresők 
aranybányája. Az egy fogatú igával bíró munkás 15—20 
koronát kereshetet naponként s még a svéd nép jellemével 



össze nem egyeztethető strike-ok is több tengerparti fürészmű
ben oly nagy mérveket öltöttek, hogy helyenként, igy például 
Sundsvallban, a fürésztelepeket éveken át (egész 1880-ig) tar
tották katonailag megszállva. 

A nagyszámú fürészművek üzemben tartása szükségessé 
tette a fának biztos és rendszeres kihozatalát az ország bel
sejéből a tengerpartig, annyival inkább, mert az ország északi 
részében — és itt csak erről van szó — alig volt egy-két 
északról délre vezető ország-ut, vaspálya pedig egyáltalán nem, 
mert az ezelőtt csak néhány évvel megnyílt Trondhjem-
Östersund-Sundsvalli, mint legészakibb vasúti vonalon kívül, 
északi Svédországnak három szélességi fokon át vasútja most 
sincsen. Más közlekedési eszközök hiányában föl kellett tehát 
használni a vizi utakat s azokon jól szervezett usztatási üze
met berendezni. Minthogy azonban az ehez szükséges tőkével 
egyesek nem rendelkeztek, társulatok alakultak, a mely mód 
különben Svédországban az iparvállalatok létesítésénél leggya-
koriabb. 

így alakultak az 50-es évek elején Norrland legtöbb 
folyamvidékén, az úsztatott fát fölhasználó összes fürészművek 
és kohók tulajdonosainak résztvevése mellett usztatási társula
tok (Flottnings föreningar), melyek az üzletek vezetésével az 
igazgatóságot, az usztatás műszaki intézésével pedig a „Flot-
chehef ;<-eket bizzák meg, s az évenként 2 — 3-szor tartott gyű
lésen az üzlet menetét tárgyalás alá veszik. 

Azok, a kik fát úsztatni szándékoznak, május 1-éig az 
úsztatandó fának megközelitő mennyiségét, július 1-éig pedig 
véglegesen kötelesek az igazgatóságnak bejelenteni, hogy meny
nyit szándékoznak úsztatni és azonfelől ugyanakkor a rönköket 
a folyók partjain fölhalmozni. A tulajdonosok jegyeivel ellátott 
rönkök átvétele után az igazgatóság az usztatásról vagy saját 
emberei által, vagy pedig vállalkozók utján gondoskodik, s 



a fölmerülő usztatási költségeket, az usztatás befejezése után, 
felosztja a fa mennyiségének arányában. 

Némely esetben maga az usztatási társaság gondoskodik 
a folyammeder szabályozásáról, a partbiztositási és vizi építé
sekről, rendesen azonban ezt a munkát külön folyamszabályo
zási, illetve folvaintisztitási társulatok („ströinrensnigsbolag") 
végzik, a melyért az úsztatok által, szerződésileg megállapított 
összegekkel dijaztatnak. Egyes ily társulatok évi költségvetése 
100.000—200.000 koronát szokott kitenni. A már igen jól 
szabályozott Ljusne-Elf folyó szabályozási társulata a szabá
lyozási művek fenntartására évenként 50.000 koronát ad ki. 

A szabályozási költségek rendesen igen tetemesek. így a 
Sundsvall városhoz vezető folyómedrek 3000 km hosszú sza
kaszainak szabályozása, állítólag 8 millió koronába került. 

A skandináviai folyók tulajdonképen csak, a néha több 
négyszög mértföld kiterjedésű tavakat kötik össze lépcsőzetesen, 
széles, de csekély mélységű surranókkal, vagy pedig kisebb-
nagyobb vizzuhatagokkal. A zuhatagok a folyókat egész a 
tengerig kisérik. így pl. a Dalelf (Dal folyó) 1*5 mértfölddel 
tengerbe öinlése előtt képezi az Elf karleby-i vízesést, a 
Ljusneelf folyó pedig hasonlókép már a tenger közelében 36 m 
magas zuhatagot képez. 

De a folyók medre és partvidéke is igen szabálytalan. 
A sziklák majd összeszorítják a folyókat, majd szétosztják 
azokat több ágra. vagy pedig szabálytalan zátonyokat, gyakran 
erdővel borított szigetcsoportokat alkotnak s a folyam irányát 
keresztben átszelik. 

Az imént szűk mederben rohanó folyó, hirtelen tágas 
Völgybe ér, s egy széles sziklaháton át sekély és számtalan 
csurgóban tűnik el, inig ismét egy ággá egyesül. Természetes, 
hogy az ily folyóknak usztatásra való berendezése nem cse
kély költségeket igényel. 



A fa döntését Svédországban ugy mint Norvégiában, szep
tember elejével kezdik meg s november végén fejezik be. Mig 
télen át, mely a Norlandban 6 hónapig is eltart, a folyókon 
minden élet kihalt s legfeljebb a kedvező vízállást fölhasz
nálva, folyószabályozási munkával foglalkoznak, addig az erdők
ben, daczára a nagy hidegnek és hónak, a rönkök f ö l d o l 
g o z á s á n á l folyik a serény munka. A szálfákat lekérgezik 
s felfűrészelik 13 — 25 angol láb hosszú rönkökre (tiniméi-), 
a folyók partjára hozzák ki s itt föl máglyázzák azokat. 

Tavaszszal, május elején, Norbotten s az északibb fekvési) 
tartományokban azonban gyakran csak június eleje körül, midőn 
az olvadás hirtelen beáll, megindul az usztatás is nagy siet
séggel, hogy a magas vízállásnál a torlódások és fa elsülyeclése 
kikerültessék. Az északi erdeifenyő fának fajsúlya, sűrűn nőtt 
évgyűrűi miatt sokkal nagyobb mint a mienké. ennélfogva 
mélyebben úszik s inkább is van az olsülyedés veszélyének 
kitéve. Norvégia egyes tavainak feneke állítólag teljesen be 
van födve ily elmerült fával. 

Az usztatási vállalkozó a folyó mentén állítja fel embereit, 
a kiknek a torlódások adnak legtöbb munkát. Néha száz és 
száz rönkő halmozódik föl egy helyen, s ha az ily torlaszt, 
ha szükséges, ilynamit segélyével is, nem képesek szétbontani, 
óriási munka, idő és pénzvesztesség éri a vállalkozót. A na
gyobb zuhatagok örvényeiben is gyakran annyi rönkő gyűl 
össze, hogy ezeket is csak dynamittal képesek ismét útnak 
indítani. így sok bajt okozott Skutskár mellett a Dal folyó 
Elfkarlby nevű vízesése, a min egy a vízeséseket megkerülő 
10 km hosszú csatorna építésével segítettek. 

Usztatással leginkább a nőtlen, bátor legények foglal
koznak, a legügyesebbek és legvakmerőbb usztatóknak a verm-
landiakat tartják. Az úsztatok egy vezető alatt rendesen 
10 — 30 főből álló csoportokban dolgoznak. 

E R D É S Z E T I L A P O K . « Q 



A szabályozott .Ljusne-Elfén minden 1 / 4 mii (2 -7 km) 
hosszú folyamszakaszon rendesen 10 ember dolgozik. A tava
kon az uszó lánczok (halbom) mellett minden csoportban leg
alább 12 ember van elfoglalva, a rönkő-kiválasztó helyeken 
(tininiers kiljningsplats) pedig 30—100 legény. A tavon usz-
tatókat (sjöflottare) óránként 16—18 őrrel (100 ör = 1 ko
rona, 10 ör = 7*4 kr) díjazzák, mig a folyókon dolgozó 
usztat<) munkások (strömflottare), mivel itt sokkal több a ve
szély, s ennélfogva vakmerőbb emberekre van szükség, óránként 
18 — 23 ört, vezetőik pedig 25 — 30 őrt keresnek. 

A f o l y ó s z a b á l y o z á s o k n á l többnyire kezdetleges 
vizépitkezéseket találunk. Igen közönséges a kőszekrény szer
kezet (kistor), mely sziklatalajnál egyszerűen a sziklára van 
fektetve, honiokon pedig a széleken bevert czölöpökre erősít
tetik meg. Ezen szekrényeket gyakran, helyüket még nyáron 
kitűzvén, csak télen, a befagyott folyón vagy tavon ácsolják 
meg és állítják össze, aztán a kész szekrényt megterhelik 
kövekkel, s a j e g e t a s z e k r é n y k ö r ü l á t f ü r é s z e 1-
v é n , az e g é s z e t l e s ü l y e s z t i k a m e d e r b e . A jég 
átfürészelésére régi keretfürész pengéket használnak, a melyek 
viz alatti végükön súlylyal terheltetnek meg, s lefelé mené
sükben metszik a jeget. 

A kőszekrényeket folyó ágak elzárására, parterősitésekre, 
sarkantyúk építésére használják. 

A svéd usztatásnál az úgynevezett „bonimarok" (fák) hasz
náltatnak gyakran a folyószabályozásnál; ez alatt oly sajátságos 
uszó falánczot értenek, a mely 32 — 40 angol láb hosszú s 
lehetőleg karcsú, lekérgezett szálfákból áll, ezek két vasken-
kengyellel és egy összekötő vaskarika vagy lánczszemmel 
vannak egymáshoz erősítve. A kengyel, a szálfa végén furt 
lyukon áttolt vasszeggel van ahoz erősítve. 



Ezek az uszó falánczok gyakran ezer és ezer m koszban 
követik a partokat, s a folyó elágazások és öblök elzárására, 
a folyóból a tavakba érő rönkök felfogására, Végre s kivált 
arra szolgálnak, hogy sekély partok mentén a fát a partoktól 
távol tartsák, s a megfeneklést és fölhalmozódást megaka
dályozzák. 

A falánczot, nehogy azt a viz a partokra kitolja, táma
szokkal biztosítják, erre a czélra szikladarabokat, czölöpöket 
és kőszekrényeket használnak, melyekhez a bonunok lánczczal 
vannak hozzáerősítve, azon czélból, hogy a boni a viz színé
nek változását, követni képes legyen. 

Igen gyakoriak a svéd folyókon a csendes vizű mély
ségek, ily helyeken az uszólánczokat a kitolás ellen az úgy
nevezett s a n kar-okkal támasztják meg. Ezek a viz mélysége 
szerint két s több egymással vascsuklók által összekötött szál
fából állanak, melyeket mázsányi súlyú kövek segélyével a 
kellő helyen a vízbe sülyesztenek, akkép, hogy a sankar 
merőlegesen állva úszik, s a vizből kiálló vége képezi az uszó 
faláncz támaszát, mely csak kis mértékben változtathatja helyét. 

Az oly helyeken, hol a sebes viz a rönköket erősebben 
sodorja a falánczokboz, hol tékát nagyokb ellenálló erőre van 
szükség, a falánczokat két egymáskoz erősített szálfából készítik. 
.Meg jobban ellenál a nyomásnak s egyszersmind megakadá
lyozza a. rönköknek a faláncz alatt való átsiklását, a négy 
darab szálfából készült faláncz, a melyre ott van szükség, a 
hol nagyobb számú rönkő szokott megtorlódni. Ez ugy készít
tetik, hogy a két egymáshoz erősített szálfa tetejére még két 
szálfát erősítenek. 

Eredeti szerkezet az úgynevezett s t y r b j e l k a r , vagyis 
korinán} gerendák, a melyek a sánkarokhoz vannak erősítve s 
hasonlókép a bonunok széttolásának, esetleg szétszakításának 
megakadályozására szolgálnak. 



Erős szerkezetekre van szükség a folyóknak a tavakba 
torkolásánál, liol a rönköket szintén nem lehet a viharok és 
a viz sodrának játékául átengedni. 

E czélból a folyók torkolatát ívalakban menő falánczokkal 
zárják el oly nagy kiterjedésben, hogy az ezek által képezett 
öböl, mely a torkolattal szemben lévő oldalán kinyitható, egész 
50.000 darab rönköt befogadhasson. A szétszakítás ellen 
sekélyebb vízen kőszekrényekkel, mélyebb vízen pedig a már 
leirt s á n kar-okkal biztosítják az uszólánczokat. a melyeket, 
a tó vizéből néha 25 lábnyira kiálló támaszaikkal majdnem 
minden nagyobb tavon láthatni, s a melyek már messziről 
jelzik a folyónak tóba omlósét. 

A rönköket a kisebb. 1—2 mértföldnyi hosszúságú tava
kon „ f l o t t a r"-okban viszik át. Ezek igen erős falánczokból 
készült uszógyűrűk, melyek 20.000—-25.000 rönköt képesek 
magokba foglalni., A tavakon való átszállítás akkép történik, 
hogy a flottar-tól, melyet a folyó torkolatánál levő uszólánrzbó! 
kieresztett rönkökkel töltenek meg. a vontatás irányában mint
egy 250 m-nvire horgonyt vetnek, a mely horgonyhoz egy 
igen erős kenderkötél van erősítve, a kötelet a flottar elején 
lévő tutajon felállított göröndre föltekervén, ez által a flottart 
mozgásba hozzák. Ezt az eljárást a tavon lefelé haladva addig 
ismétlik, mig a tó kiömléseig nem értek. Kedvező szél mel
lett a flottar perczenként 10 m-t haladhat előre. Egy 5 — 6 
/üa-nyi flottar lovontatásával rendesen 5 munkás van elfoglalva. 
A tó kifolyásához érve, a flottart vagy horgonyokkal lekötik, 
vagy pedig fölbontják és a rönköket ismét útnak eresztik. 

A nagyobb kiterjedésű tavakon külön e czélra épített s 
rendszerint a társulat tulajdonát képező gőzhajók segélyével 
eszközlik a flottarok vontatását. Ezek a hajók átlagban 50.000 
korona értéket képviselnek és 60— 70 láb hosszú 12 —16 láb 
széles, I . Q — 1 . 4 5 m mély járatú, lapos fenekű csavargőzösök, 



melyek a sekélyebb tavakon néha két csavarral vannak ellátva. 
A rendszerint 1 km hosszú vontató kötél fölcsavarására szol
gáló görönd a hajó farán van elhelyezve. A kötél, közepe táján, 
egy evezős csónakon van átvezetve a meghajlás ellen. A gőz
hajók a 25.000 rönköt magába foglaló tiottar-ral óránként 
1 km utat tesznek meg. 

Az usztatási költségek a hegységben, hol a vizek is vadab
bak és a folyómedrek szabálytalanabbak, természetesen nagyob
bak mint a folyók alsóbb vidékein. A 374 km hosszú Ljusne 
folyón egy 7 m hosszú rönkőnek usztatási költségét svéd mért-
földenként I . Q — 1 . 2 őrre teszik. 

Az egyes tulajdonosok leusztatott fáját a rönkő elválasztó 
helyeken (timmers kiljnigsplatser) különítik el. Ezeket oly 
helyeken rendezik be, hol a viz folyása egyenletes. A rönköket 
a viz árja pallók vagy széles homok által határolt 10 m széles 
és 15 m hosszú csatornába tereli be; az ott felállított s 
kampókkal fölszerelt legénység pedig a birtokosok bélyegeivel 
megjelölt rönköket az illetőnek uszólánczokkal bekerített fara-
kodó helyére tolja. 

Ugyanekkor számláltatnak meg a rönkök. 
Az usztatás befejezésével, tekintettel a nagy rönkő meny-

nyiségre, igen sietnek, mert a magas vízállás kellő ki nem 
használása nagy veszteséget idézhet elő, mivel a magas vízállás 
mellett le nem úsztatott rönköket rendesen csak a következő 
évi hóolvadáskor lehet ismét útnak inditani. Ép ezért az erdő
birtokosok és fakereskedők a hószegény teleket nem szeretik, 
mert ilyenek után kevés a viz és sok rönkő marad vissza; 
így az 1879—80-ki száraz télre következő usztatási évben a 
Ljusne folyón a bejelentett 2,200.000 rönkéből 170.000, a 
mellékfolyókon pedig 720.000 rönkő maradt vissza, s csak 
1,300.000 drb ért rendeltetési helyére, holott a vizdús 1881-ik 
évben ugyanazon a folyón 3,187.000 rönköt úsztattak le. 



Az utóusztatás (rumpan) a visszamaradó sok rönkő miatt, 
bár e munkánál is sok munkás dolgozik éjjel-nappal, teljes 
sikerre ritkán vezet, s igy a visszamaradt rönkök nagy része 
rendesen csak a jövő usztatással kerül le. 

A nagy kiterjedésű erdőségek s az élénk fakivitel sok és 
nagy f ű r é s z m ű v e t létesített, igy a norrlandi, kiváltképen 
kivitelre szánt szelvényáru előállítására berendezett fürészmű-
veket. a melyeket részint magánosok, részint pedig részvény
társaságok állítottak fel. 

A fürészművek, mint már említettük, rendszerint a tenger 
közelében, az úsztatható folyók torkolatánál, vagy attól néhány 
mértföldnyire, a, folyó partján vannak fölállítva, ilyenkor azonban 
a tengerrel normál szélességű, vagy szűk vágányu vasúttal 
vannak összekötve. Vannak azonban Norrland belsejében. 
Östersund város környékén, a Storsjö tó mellett s beljebb a 
Norvég hegység felé is fürészművek, mivel erre vezet északi 
Svédország egyetlen vasútja Trondhjeni felé. 

A fürészművek rendesen igen nagyok, 10—26 kerettel 
egy fedél alatt; ez a nagy szabású berendezés teszi lehetővé, 
hogy egy-egy ily fürészműben, éjjeli és nappali munka mellett 
évenként 500.000—600.000 darab rönköt képesek felfűré
szelni. 

A legtöbb fürészmű tulajdonosainak, a fő- és mellék folyók 
mentén, az ország belsejében, nagy kiterjedésű erdeik vannak, 
ezek között némely fürészmű tulajdonosok, több négyszög
mértföldre menő erdőkkel bírnak. Kevesebb az oly fürészművek 
száma, a melyek az állami erdőkből látják el magokat fával, 
de annál többen szerzik be a fát a parasztbirtokosok erdeiből. 

Minthogy a norrlandi ujabb és fontosabb fürészművek 
berendezése egymástól alig tér el, némi a helyi viszonyok által 
indokolt csekélységek kivételével, ennélfogva csak azt a rész
vénytársasági fürészt fogom leírni, melyet Örtenblad Thorsten 



kir. főerdész, svédországi utam szives kalauza kíséretében, 
a keleti tenger partján fekvő Skntskár városban tekintet
tem meg. 

Ez a fürészmű Svédország egyik legnagyobb ilynemű 
telepe, állandóan 26 kerettel dolgozik, s e mellett a megfelelő 
számú körfürészszel, eszterga- és gyalupadokkal van ellátva; 
mindezek egy 90 m hosszú és 32 m széles, oldalt és felülről 
világított helyiségben vannak elhelyezve. Az évenként feldol
gozott faanyag 600.000 rönköt tesz ki, ennél azonban, ha 
több fát szerezhetne be, még többet lenne képes feldolgozni. 

Az úsztatott fa a farakodó helyeken („timinennagasin") 
gyűjtetik össze és halmoztatik föl, vastagsági és hoszszusági 
méretek szerint osztályozva. 

A farakodók a folyó torkolatának fallal elzárt öblében 
rendeztetnek be. melynek vize a rönkök elhelyezését, máglya-
zását és szállítását rendkívül megkönnyíti. 

A rönköknek, hosszabb-rövidebb ideig tartó fekvését a 
vízben, a fa minőségére káros befolyásúnak nem tartják. A 
fürészmű felé a farakodó hely széles csatornával bír, a melyben 
uszólánczokból alkotott kisebb csatornák vezetnek a fürészműhöz, 
s minden ilyen kisebb csatornában csak bizonyos vastagsággal 
bíró rönkök tolatnak be s taszíttatnak csáklyák segélyével a 
fürész fölvonó hidlásához. 

Vannak fürészművek, melyeknél a rönkök egy részét, tér 
szűke miatt, nem az ily rakodó helyeken, hanem a száraz 
földön máglyázzák, ezt a fát tél idején használják fel, a mikor 
ugyanis a rönkök egy része az előbb leirt farakodó helyek 
vizében befagyott. 

Minthogy egyes vidékeken nem csak fürészrönkőket. ha
nem az erdőn megácsolt gerendákat is úsztatnak, ezek külön 
helyre máglyáztatnak, később pedig tutajon még utánácsolják s 



innét egyenesen a tengeri hajókba rakják őket, a hajó oldalain 
lévő nyilasokon keresztül. 

A fűrészeknél lévő felvonó hidlás körülbelől 30° lejtett 
képez, alsó széle a vizet éri, mig felső széle a keretek ma
gasságában van. 

A rönköket bütüjökbe vert lánczszeggel, vagy pedig több 
rönköt hosszabb lánczczal összekötve, egy forgó görönd segé
lyével vontatják fel a hidláson, tehát azok teljesen nedvesen 
kerülnek a keret alá. 

A fürész emeletes épület, a földszinten vannak a hajtó
gépek és a transmissiók elhelyezve, mig az emeleten a keretek 
és a többi gépek állanak. A födélszerkezet niestergerendáin 
vannak a sineken futó s tovább tolható daruk, melyek segé
lyével az egyik kereten felmetszett erősebb méretű anyagot 
a másik alá viszik. Ezen metszésnél a rönkök különböző vas
tagsága szerint többféle diagrammot alkalmaznak s igy érik el 
az anyagnak lehető legintensivebb kihasználását. 

A merőlegesen álló, bessemer vasból való s a stockholmi 
Bolinder-féle gyárban készült keretek szerkezete lehetőleg egy
szerű és tartós. Az előtolás körülbelől 4—6 lábat, vagyis 
1*19—1*48 m-t tesz ki perczenként. A hajtórud fordulatainak 
száma az ujabb szerkezetnél 200-ra, sőt 210-re is emelhető. 

Egy kereten éjjeli és nappali munka mellett 200 darab 
21 angol láb hosszú és 11 angol hüvelyk átlagos átmérőjű 
rönköt lehet felvágni. Egy rönkő átmetszésére négy perczet 
száinitnak. 

A 24 órai idő elosztását következőleg számitják: 200 drb 
rönkő felmetszésére 13 óra, a rönkök elhelyezésére a rönkő 
szekereken 5 óra, reggel és este a munkás változásra 3 óra, 
penge élesités és munkaszünetre 3 óra, összesen tehát a 200 
rönkőre 24 óra. 

A keret alól a deszkák a szegélyező gépekhez kerülnek. 



A szegélyző gépek két egymás mellett levő körfürészből 
állanak, melyeknek egymástól való távolságát a deszka szé
lessége szerint lehet szabályozni. A körfűrészek perczenként 
körülbelül 1500 fordulatot tesznek. 

A szegélyzendő deszkák vagy lánczon, vagy pedig hen
gerek között tolatnak a körfűrészek elé. 

A körfűrészek egyike rendesen állandó, mig a másika az 
asztal egy részével együtt a tengely irányában oldalt eltolható 
és ez helyesebb is mint az, a melynél mind a két fürész 
tolatik el. mert utóbbi esetben a munkás a kimetszendő deszka 
szélességének megítélésére szilárd kiindulási ponttal nem bír. 
Rendesen 2 3 / 5 keretfürészre, vagy két közönséges és két 
.,njrskárning"-re berendezett keretfürészre egy szegélyző gépet 
számítanak. 

Öt gyaluló gépen (T. Robinson & Son Rochdale gyárából) 
készítik a vésettél és tollal ellátott, 12 . 5 cm széles és 2 . 4 cm 
vastag deszkákat, melyekből a svéd házak falai és a szoba 
padlózatok készülnek. 

Az ajtó- és ablak-keretekre való léczek és párkányozott 
vékonyabb deszkák 6 gyaluló- és esztergapadon állíttatnak elő. 
Az egyenlő méretű léczekből 8 — 24 darab gyaluforgács segé
lyével köttetik össze. Ezen árunak főpiacza Franezia- és Né
metország. 

A deszkák, padlók és léczek hulladékdarabjait egy mel
lékhelyiségben, csomagoló hidakhoz való deszkákra dolgozzák fel. 

A kész anyag az épületnek a felvonó hidlással szemben 
lévő oldalán alkalmazott csusztatókon a vasúti kocsikba bocsát
tatik le s azután vagy egyenesen a közeli kikötőben horgonyozó 
hajókra szállíttatik, vagy pedig a kikötő partján lévő farak
tárban helyeztetik el. 

A svédeknek főtörekvése az, hogy a munkánál az emberi 
erőt lehetőleg mindenütt gépekkel helyettesítsék, s ezáltal mel-



lőzzék azokat a hátrányokat, melyeket sok ember alkalmazása 
az üzem gyors és zavartalan menetére gyakorol, igy az ily 
nagy íürészművekből óriási mennyiségben kikerülő fürészport 
és kisebb fahulladékokat, a fürész épületének földszintjén alkal
mazott paternosterek segélyével távolítják el. 

A paternoster lánczán. a mely lejtősen menő facsatornában 
mozog felfelé, egymástól 80 cm—1 m távolságban a csatorna 
szélességének megfelelő szedőlapátok vannak alkalmazva, a 
melyek a keretek alól a csatornába hulló fürészport magokkal 
viszik, még pedig a szükség szerinti mennyiségben egyenesen 
a kazánházba, hol a fürészpor 1*5 m magasból a körülfalazott 
fütőtérbe hull alá. a honnét a fütő lyukakba lapátoltatik. Ez 
a mód a munkát egyszerűsíti s a mellett nagyon befoly a 
fürészmű tisztán tartására és a tűzbiztosság emelésére. 

A fürészműből kikerülő és másra föl nem használható 
hulladékfa, valamint a fűtésnél fölöslegkép visszamaradó fürész
por, a szenitő telepen fölszenittetik. 

Bár a szenités Svédországban, vasiparánál fogva, sokkal 
nagyobb mérvben űzetik, mint Norvégiában, mindazáltal fon
tossága itt is évről-évre csökken, mert a kohókat sok helyt 
már kőszén tüzelésre rendezik be. jóllehet a vasgyárosok azt 
állítják, hogy az a vas és aczél, a melynek készítésénél fasze
net használnak sokkal jobb. mint a melynél kőszenet hasz
nálnak. 

A szenités leginkább Közép-Svédországban űzetik, azon 
oknál fogva, mert itt vannak a legnagyobb vaskő telepek, vas
olvasztók és kohóművek. 

A szenitésre rendesen csak házilag termelt fát használnak 
fel, fát ritkán vesznek, mert a bányaművek vagy saját erdők
kel bírnak, vagy pedig az állam adott nekik már régebben 
erdőterületeket, melyeknek fáját egyébre, mint üzemük fentar-
tására fordítaniuk nem szabad. 



Általában véve kétféle szenitési üzemet különböztetünk 
meg : az erdei szenitést. mely a legelterjedtebb és a fürész
művek mellett lévő állandó szenitő helyeken gyakorolt szenitést. 

Az erdők, melyek a bányművek tulajdonában vannak, 
•rendesen fokozatos felújítás, vagy pedig tarvágás utján hasz
náltatnak ki, s e szerint egy szenitő helyén több éven át. 
vagy csak rövidebb ideig égetnek. 

Az erdei szenités fekvő vagy álló rakásokban történik, 
e két módnak elterjedése körülbelől ugyanaz. 

A f e k v ő r a k á s o k n a k (Österby liggmila) alakja eltérő 
azon fekvő rakásoktól, melyeket kivált Stiriában. de most már 
itt is ritkán alkalmaznak. Mert mig ezeknek alapja hosszú 
négyszög alakú, addig a svédországiaké a trapéz alakjával bír. 

A szenitő helyek az általánosan ismert gyakorlati elvek 
figyelembe vételével készíttetnek, de a rakás alakja és a fel
állítás módja már egészen eltér a Steyerországban szokásostól. 

A szenitőhely 12—15 m hosszúság mellett rendesen 1 m 
lejttel bir. A rakás hossza 12-—15 m között változik, homlok
szélessége 6—8 ni. hátulsó szélessége 16—18 m, homlokma
gassága rendesen 1 m, hátulsó magassága 2\5 — 3 m s hátá
nak felső szélessége a homlok szélessége szerint 6—8 m. 

A fa csak akkor hasittatik tel, ha nedves, s a 4— 5 m 
hosszú darabok rendesen egészben rakattak be. A berakásnál, 
égetésnél rendesen két munkás van elfoglalva, de ezek ren
desen egyszerre két rakást égetnek. 

A berakást sapinok és fejszék segélyével igen gyorsan 
és ügyesen eszközlik. A hézagok kitöltésére vékonyabb méretű 
fát használnak fel, s ha ennek végei a rakásból kiállanak. 
azt csak a rakás teljes elkészülte után fürészelik le. 

Hogy a rakás meredek háta meg ne görbülhessen, az 
oda kerülő minden darab fa a rakás két szélén és közepén 
lúczfenyő gályákból készült ékekkel alátámasztatik. 



A rakás durva betakarására rendesen lúczfenyő gályákat 
használnak, a melyeket egy görhe pengéjű sarló alakú késsel 
vágnak apróra s e takaró kellő vastagságának mérvét akkép 
ítélik meg, hogy a rakásra ráállva, ennek fája a takarón ke
resztül érezhető ne legyen. Az oldalak pedig csak annyira 
takartatnak he gályákkal, hogy a fát látni ne lehessen. Lúcz
fenyő galy hiányában erdeifenyő galyak, mohák s páfrányok is 
használtatnak durva takaróul. A portakarót agyaggal •. kevert 
szénpor képezi, vastagsága alól 50 cm, a rakás tetején pedig 
30 cm. A portakaró feltartására oldalt támaszokat használnak 
ugyan, de e czélból a rakás nincs farudak közé tett deszkákkal 
körülvéve, mint ez Steyerországban dívik, hanem mert itt a 
rakás oldalai nem merőlegesek, de lejtősek, az oldaltámaszok 
hasonlók az álló domlyáknál használtakhoz, tehát rudakból 
állanak, azzal a különbséggel mégis, hogy a, rakás végén 
magasabbak mint az elején. 

A begyújtás a fekvő rakás homlokának egyik sarkán 
történik száraz galy és kéreg segélyével. Az első két hét alatt 
a tűz vezetése a munkásoknak sok gondot ad, de azután már 
könnyebben megy a munka. A szenités a 130—150 m fából 
összerakott domlyáknál rendesen 4, de néha 6 hétig is eltart, 
a szenités menete igen lassú, mert a munkások mennél több 
szenet óhajtanak kihozni, s e mellett az erdei szenités csak 
október hótól kezdve télen át űzetvén, a hó a szenités gyors 
menetét akadályozza. Kiégés után a rakás két napig pihen, 
azután kibontatik és nyolez napon át a közelben felállított s 
kéreggel fedett primitív szénpajtában halmoztatik fel. Innét 
szállítják a szenet szánon lúczfenyőgalyakból készült kosarak
ban a kohókba. 

A kihozatali az erdeifenyő fánál 50%-ra, a lúczfenyőnél 
pedig 55°/ 0-ra becsülik. 

Az á 11 (') f a r a k á s o k (rásmila) rendesen 3 m hosszú 



tuskókból ős rudakból rakatnak össze, tűzaknával. vagy pedig 
tömören, tüzakna vagy tűzcsatorna nélkül. 

A szenitő helytől nem követelik, hogy az vízszintes legyen 
közepe felé kis emelkedéssel, lehet az lejtős is, s ez esetben 
rendesen tömör a rakás. 

A vizszintes szenitő helyivel biró tömör rakás neve 
„Vermlandsniilan", a lejtős tömör rakás neve ,, Uplandsmilanu, 
azért mert az első Vermlandban. a másik pedig Uplandban 
szokásos leginkább. 

A domlya csak egy réteg fából áll, teteje azonban nem 
egészen lapos, hanem egy kissé domború. 

A rakás kerületéből kinyúló fák a domlya fölállítása után 
lefűrészeltetnek, a búb ezekből a lefűrészelt végekből és rövi
debb fadarabokból rakatik össze. A durva- és a portakaró 
azonos a fekvő rakások ily takaróival. 

A tűzaknás rakások begyújtása és a tűz vezetése olyan, 
mint a mi német rakásainknál, a tömören rakott domlyáknál 
azonban ettől eltérő. 

A Vermlandsmilát emelet magasságban gyújtják be. s 
innét lefelé vezetik a tüzet, ezután pedig ívben a rakás kerü
letén vagy egy oldal felé. vagy pedig két oldalt. 

Az Uplandsmílánál a begyújtás a domlyának legalsóbb 
pontja felett 18 — 20 cm-re történik. 

A kihozatal állítólag ezen rakásoknál ugyanaz, mint a 
fekvét rakásoknál, s a berakott fa mennyisége 90—140 ms 

között váltakozik. 
Indokolatlan előitéleten alapszik a svéd széntermelők azon 

meggyőződése, a mely szerint igen előnyös lenne a teljesen 
elkészített rakást egy éven keresztül betakarva hagyni s csak 
azután meggyújtani. A fában meginduló bomlást a szenités 
folyamára kedvezőnek mondják. 



Az erdei szenitéssel foglalkozó munkások rendszerint oly 
zsellérek, kik az erdőtulajdonostól csekély bérfizetés mellett 
házat és földet kapnak, s ezért kötelesek évenként legalább 
70 — 100 last (1 lást = 2 hl) szenet, lastjét 2'40 koronáért 
termelni. Ebbe az összegbe be van számítva a favágatás, ki
hordás, egyáltalában az összes munka. A következő 70 —100 
lastért már^2*50 koronát kapnak. 

A fuvarozás külön számíttatik. Még pedig az első 5 km 
után 2 AÍ-enként 54 ört (100 ör 1 korona), 5 - 10 km-évt 
1*04 koronát, ezentúl minden ftm-ért még 18 ört, pl. 11 km-
ért T22 koronát. 

Vásárlásnál a szén 188fi — 1887-ben a kohónál 2 AZ-ként 
5 -52 koronával fizettetett, 1882—1887-ik években az árak 
következők voltak : 

1882 — 1883-ban egy lást faszén 7 - 50 korona, 
1883—1884-ben „ „ , 7' — 
1884—1885-ben „ „ „ 6'50 
1885—1886-ban „ „ , 6'02 
1886—1887-ben , „ „ 5'52 
A11 a n d ó s z é n i t ö h e l y e k e t azoknál a fürészinű-

veknél találunk, a melyek vasgyárakkal bíró tájakon fekszenek. 
Ezeknél ugyanis a hulladékfát szenitik fel, s a szenet a kohók
nak szállítják. 

Ezen szenitési üzeni nem régi keletű, s csak a fakeres-
kedés és a fürészműipar nagyobb fellendülése után keletkezett. 

A nagy fürészniűveknek igen sok kellemetlenséget okoz a 
fahulladék, annyira, hogy a tavak és folyók mentén épült egyes 
fürészművek a hulladékléczekből partot építenek a vízbe, mások 
pedig külön szerkezetű kenienczékben égetik el a felhaszná
latlan hulladékfát. Ez indította a fürésztulajdonosokat arra, 
hogy a vasiparral bíró vidéken a fahulladékot felszenitsék, 
igy keletkeztek az egyes fűrészműveknél azok az óriási szenitő 



telepek, melyekhez foghatót nálunk s Európában másutt is, 
sehol sem találunk. 

[gy az élfkarlöi fürész és vaskohóműnél 25 rakásban 
folyt a szenités, a Skutskári fürészműnél pedig 96 szenitő 
helyen folyik állandóan a munka. 

A fahulladékból, léezekből, használhatlan széldeszkákból 
s faaprőlékből, sőt forgácsból összeállított szenitő rakások 
helye, közepe felé kissé emelkedett, s hulladék léczből készült 
hidlással is bírhat, s ez esetben az olasz szenitési módhoz 
hasonlítható. 

Az élfkarlöi telep szenitő helyei rácsozat nélküliek voltak, 
s ennek folytán a levegő hozzájárulása, tekintve a rakások 
nagyságát, korlátolt s nem elegendő, a skutskári szenitő helyen 
azonban mindenütt hidlást alkalmaznak. 

A szenitő helyek átmérője 13 —17 m között változik. 
A rakások felállításánál a szenitő helynek elkészítése 

után mindenekelőtt a tűzakna elkészítéséhez fognak. E végből a 
szénhely közepén egy 3*9 m hosszú padlódeszkát merőlege
sen, 30 cm mélyen a földbe eresztenek s azt 3 oldalról 
1 ('-ezekkel megtámasztják. 

A deszka felső végéhez léezekből készült 3 ü / 4 5 cm belső 
méretekkel bíró keret van erősítve, s ennek oldalaihoz támasz-
tatik még egy-egy deszka, ugy hogy az akna úgyszólván egy 
merőlegesen álló csatornát képez. E körül rakatnak, csaknem 
merőlegesen, a fölszenitendő hulladékléczek olyképen, hogy a 
rakás magasságánál hosszabb léczek is berakatnak, s csak a 
rakás teljes elkészülte után fűrészeltetnek le kiálló végeik, a 
rakásoknak 3 -6 w-nyi szokásos magasságában s teljesen laposan. 
A léczek szabályos alaknak levén, a berakás gyorsan halad. 

Mikor a rakás ekkép elkészült, külső kerületére körös
körül 1 — 1 m távolságban deszkák állíttatnak fel merőlegesen 
s hátukra támasztva s ezeknek kifűrészelt fogaiba rakatik 



vízszintesen hat sor deszka, moly a födémül szolgáló porta
karó föltartására szolgál. A rakás oldalának befedésére 16 cm 
vastagságban szénport használnak, tetejét ellenbon 60 cm vas
tagságú fürészporréteggel födik be. 

A begyújtás a csatornán át száraz hulladékfa segélyével 
történik, s erre a csatorna hulladékfával és a teljesen meg nem 
szenült széndarabokkal kitönietik s fürészporral betakartatik. 
A tűznek a kerületfelé leendő vezetésére a rácsozat szélein a 
porta karon háromszög alakú réseket nyitnak. Az utántömésre 
szénhulladékot használnak. A szénégetés egyenletes menetének 
biztosítása végett a szélnek kitett helyokon állandó deszka
kerítést alkalmaznak. 

A rakások nagysága szerint, a kiégetés 4 — 6 hétg tart. 
A nagyobb rakásokat az égetés nehéz menete miatt nem 

tartják czélszerüoknek, de helyhiány miatt kénytelenek a leg
nagyobb méretű rakások felállításához is fogni. 

A termelt szén. kevés kivételied, kitűnő minőségű, kemény, 
mely nem porlik és cseng mint az üveg. A szénmennyiséget nem 
rakások szerint veszik számba, hanem a fürészművel kapcso
latba hozva, akkép számítják ki, hogy 30 drb rönkő hulladé
kából átlagban 2 ürméter szén állíttatik elő. 

Eszerint a skutsari fürésztelepen feldolgozott 600.000 drb 
rönkő után 20.000 ürméter szén állíttatik elő. A szén külön 
e czélra készült waggonokban az elf kariái vasműhöz szállit-
littatik, hol azt az állomáson 2 ürméterenként 5 koronával 
űzetik. 

Ez az a kapocs, mely Svédországnak vastermő vidékein 
a fürészműipart a vasiparral oly szorosan s mindkét iparágra 
nézve haszonnal járóan összeköti, mert csak igy érhető el, hogy 
például a skutsari fürésztelepen a 600.000 rönkőnek összes 
faanyagából semmi sem vész el. Minden, még a néhány rm3-nvi 
fadafab s az összes fürészpor is felhasználást talál. 



Látható tehát, hogy mily fontos speciális szerepe van a 
vasiparnak ezen fűrésztelepek üzemében. 

Viszont a vasiparosok egyesülete (Jern-Kontor) is belát
ván azt. hogy a szénégetés mestersége mily fontos szerepet 
játszik az o iparukban, szenitési tanfolyomakat rendezett be, 
melyek évenként felváltva Svédországnak középső részeiben, 
6 helyen tartatnak. 

Ezek szervezete abban áll, hogy a nevezett egyesület az 
őszi hónapokban (szeptember—október) saját erdeiben az illető 
kezelő erdőtisztek vezetése alatt a különféle vidékeken divó 
szenitési módok elméleti, de kiváltképen gyakorlati megismer
tetésére tanfolyamokat nyit, a melyek mindenikében 10—25 
oly fiatal ember vesz részt, a kik az egyes kohóművek szenitő 
helyein mint szénmesterek óhajtanak alkalmazást nyerni. A 
szegényebb tanulókat ez idő alatt 15 — 20 koronával segélyezi. 
Lakást mindnyájan kapnak, de az eltartásról*mindenki maga 
köteles gondoskodni. 

Ezerekre megy már azoknak a szénmestereknek a száma, 
kik a 15 év óta fennálló tanfolyamokat végezték, s bár 
e tanfolyamok a vasiparegvesületnek is tetemes költséget okoz
tak, e költségek bőségesen visszatérültek már azon jó minőségű 
szénben, a melynek a svéd vas és aczél jó hirét köszöni. 

Végül kedves kötelességet vélek teljesíteni akkor, a midőn 
hálás köszönettel emlékezem meg szaktársaim előtt a svéd 
erdőtisztekről, a kik haz áj okban tett tanulmányi utazásom 
alatt kitűzött feladatomban támogattak s ez irányban minden 
tolok telhetőt megtéve, a magyarral méltán vetélkedő szíves 
vendéglátássá] fogadtak. 

Stockholmba érkeztemkor báró Pf u s t e r s c h m i d Ká
roly osztrák-magyar követ ő excellentiája és S z a t h m á r i -
M e z e y Sándor követségi titkár ur páratlan szivélyességü 
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közbenjárással kieszközölték részemre a svéd hatóságok érdek
lődését, a mely érdeklődésnek köszönhetem E v e r s Oscar urnák 
a svéd kir. jószágigazgatónak érdekemben tett jóakaratú intéz
kedéseit. 

Fogadják köszönetemet Ö r t e n b 1 a d Thorsten kir. főer-
dész Norrlandban, a ki hosszabb időn át szives kalauzom volt, 
továbbá Af Z el l én J. E. erdészeti osztályfőnök, S j ö g r e e n 
C. M. kir. főerdész, Svédországnak ez ősz, de fiatal erejű 
legnagyobb nimrodja, a kik mindannyian szakadatlanul támo
gattak tettel, szóval és tanácscsal. 

A török mogyorói (Corylus Colurna.) 
Közli : I l l é s N á n d o r , m. k i r . fó'erdó'tanácsos. 

Hazánkban ezen fanem oly szép példányokban jő elő, 
hogy érdemes volna azt nemcsak a gyümölcsösökben, hanem 
az erdőben is tenyészteni. Különösen alvidéki tölgyeseinkben 
volna czélszerü bekeverni. Alvidéki földbirtokosaink pedig igen 
szép és hasznos aléfát nyernének benne. 

A Margit szigeten, mielőtt az ut belülről a régi kolostor
romok felé fordul, áll egy igen szép példány. Töbnyire hársnak 
tartják, mire levél alakja és koronájának formája erősen emlé
keztet. A sűrű lombozat erős árnyékot szolgáltat, a mi fön-
nebbi állitásom koczkáztatására jogosított. 

Nagykorú és terjedelmű példányt hármat ismerek : Diós
győrött kettőt, Temesvárott egyet. 

A diósgyőriről K á r á s z István főerdész úrtól következő 
adatokat kaptam : 

„Diósgyőrött két ily mogyorófa van, az egyik — a hatá
rozottan kifejlettebb — S e b e Alaljos kir. törvényszéki biró 


