Fäbodar i Nätra fjällskog
Fäbodarna i Nätra fjällskog har troligen funnits så
länge jordbruk bedrivits i byarna i Nätra. Åkrarna
vid gårdarna behövdes för vinterfoder och
produktion av säd
Under försommaren gick korna på hemskogen, men
där räckte betet bara fram till midsommartid, därför
flyttades korna upp till Nätra fjällskog. Fjällskogen
gav bra myrgräsbete, mjölken blev fet och fin.
Endast någon ko lämnades kvar hemma för de som
arbetade med höskörd m m skulle ha tillgång till
färsk mjölk

.

Fäbodlivet i Nätra fjällskog
Fäbodvallen delades mellan bönderna i byn,
varje gård hade sitt eget kokhus och fähus.
Torparna fick också möjlighet att skicka sina kor,
de fick nattläger i någon av böndernas fähus.

I kokhusen fanns en öppenspis, bord, väggfast
säng och några pallar. Längst inne i stugan ett
rum med hyllor för förvaring av ostar, mesostar
och smör.
Stugorna kallades kokhus men det var endast i
undantagsfall man kokade inne i kokhusen.
I stället användes ”Blanngälan” ute på
fäbodvallen. Det var en av sten uppmurad
eldstad, inhägnad med ett enkelt staket så att
djuren inte skulle kunna ta sig dit

”Blanngäla” på Östersels fäbodar

Hur tog de sig till fäbodarna?
Vägen till fäbodarna var lång, för
många 2 mil och mer, när inte
kostigarna kunde nyttjas fick de gå
via byvägarna. Då gällde det att
hålla korna borta från grödorna.
Det blev ett långt följe med
människor och kor.
Gammel kossan, skällkon, visste vägen.

Korna kunde använda sig av
stigarna i skogen men med
”bufferlassen” (häst och vagn) var
man tvungen att åka via byvägarna
och sedan efter fäbodleden som
gick mellan fäbodarna.

Elin Edström har berättat att hon som 10 åring själv gick upp
med deras kor till Västanå fäbodar. För att bara behöva hålla
reda på deras egna kor fick hon gå före de övriga i byn den
dagen. Mamma följde med fram till Rössjö och därefter fick hon
lita på korna. Hon hade uppmanats att hålla till höger vid
avtaget till Bjästa, men Gammelkossan tvekade inte, inte heller
vid avtagen till Lill-Västanå och Sunnansjö. Innan de hann fram
till Västanå fäbodar hade de övriga från byn hunnit i kapp
henne.

Vad behövdes vid fäbodarna?
Förutom korna så skulle halm till madrasser,
sängkläder, handdukar, kläder, mjöl, salt,
tunnbröd, separator, smörkärnor, mjölkhinkar
mm med.
För att få med sig allt lastades en mindre kärra
med två järnskodda trähjul som drogs av häst.
Lasten blev hög och behövdes surras väl, vägen
var stenig och bäckar skulle passeras, för att
säkra framkomsten behövde kusken få med sig
ett följe.

Väl framme på fäbodvallen
Medföljande kvinnor och män stannade kvar till
dagen efter, hjälpte till med städning av kokhus
och fähus.
Det ordnades med ved som skulle räcka för den
tid som pigorna var i fäboden, om gödselhögen
vid fähusen inte hämtats hem under vintern
skulle den spridas ut, och ibland behövdes också
något lagas.
Mjölktråg, ostkar, byttor och andra träkärl som
lämnats kvar skulle diskas och behövde läggas i
vatten för att svälla.
Öppenspisen kritas och i en del stugor sattes
nya tidningstapeter upp.
Det var många som hjälptes åt innan det var
dags för kvällsmjölkningen.

Fäbodpigorna tog hand om arbetet på fäbodvallen
Fjällpigorna var antingen från hemgården eller
hade anlitats för jobbet.
Det var många djur som skulle tas om hand, de
olika ägarna till korna hade skickat med sina
mjölkhinkar och det var noga att sära på vad
varje ägare fick.
När kvällsmjölkningen var klar fick korna vara
inne för natten, en vila från mygg och annan
ohyra och kanske också rovdjur.
Efter morgonmjölkningen var det dags att
släppa ut korna på skogen, de släpptes ut
samtidigt från alla fähus på vallen och fähusen
rengjordes från gödsel.

Fähusen var inredda med bås, korna
kom oftast hem själva till vallen när
det var dags för kvällsmjölkning.
Pigorna la en näve mjöl i båsen och
korna gick snällt in på sin plats.

Mjölken skulle skummas, separeras, medan den
var ljummen.
Grädden sparades några dagar inne i kokhuset
där det var lagom svalt.
Mjölken hälldes i den stora grytan ute på
”blanngäla” för att värmas. Var det färsk mjölk
slog de i lite ostlöpe, sedan fick den stå en stund
och ysta sig.
Ostmassan östes upp i ostkar med snidade
mönster och små hål i botten, massan
pressades ihop så vasslan fick droppa ur innan
den stjälptes upp och ställdes på hyllan i
kokhuset.
Ostarna skulle vändas varje dag.

Varje bonde eller torpare hade sina egna ostkar
och skulle ha sina egna ostar, på osthyllorna låg
det ostar i alla storlekar.

Av vasslen som blev kvar i grytan sedan
ostmassan tagits upp gjordes mesost,
”blanna”.
Vasslan skulle koka länge, var grytan full tog
det mellan fem och sex timmar tills det blev
en tjock massa. Under tiden måste
blanngrytan passas noga så att kokningen
inte avstannade och röras i för att inte
brännas.

När det var klart östes blanan upp i ett
trätråg som klätts med en handduk, det var
viktigt att inte stöta till tråget för då kunde
blanan bli grynig och det uppskattades inte.

Ibland kom korna hem under tiden blannkoket
pågick, de la sig på fäbovallen i röken för att bli
av med broms och flugor.

När det var dags att kärna smör hälldes grädden
i smörkärnan och ”töreln”, en stav med enkelt
kors, drogs upp och ner i kärnan tills det blev
smörklumpar som lades över i ett trätråg,
tvättades i flera vatten tills alla rester av
kärnmjölken var borta. Sedan knådades salt in
och smöret packades ner i träbyttor.
Ostar och mese blev mat för vintern och
smöret kunde användes för byte av varor i
affären.

Behovet av vatten var stort
Mycket vatten gick åt till diskning av stävor,
mjölksilar, separator, hinkar, grytor, tråg och byttor,
ibland behöves också handdukar och kläder
tvättas.
Vattnet fick hämtas med hinkar från kallkällan,
flera gånger om dagen

För att göra det lite lättare användes ett ok.
Vid blanngäla skulle det alltid finnas en hink med
vatten.
På flera av fäbodarna var det ganska långt till
kallkällan

Fjällhelga och andra nöjen fanns också på fäbodvallen
Inför helgerna städades och snyggades det till
på fäbodvallen och i stugorna.
Ibland kom byns pojkar på besök och det kunde
till och med bli dans på någon av fäbodvallarna.
Efter dagens arbete kunde pigorna ibland
vandra över till någon av de andra
fäbodvallarna.
När det var dags för slåtter hemma i byn kom
bönderna upp och hämtade ostar, smör och
blannost.
Så länge det var ljust ute var det roligt att vara i
fäbodarna, då kom det ganska mycket folk på
besök, hjortronplockare som var kaffesugna.
Fram på hösten när det blev mörkare var det
inte lika många som gjorde sig ärenden till
fäbodarna.

Hemfärd från fäbodarna
Korna mjölkades tidigt den dagen så de hann
hem innan kvällsmjölkningen.
Häst och vagn hämtade ostar, smör och mesost
och allt det övriga som inte skulle vara kvar på
fäbodvallen.
De som kom för att hämta hjälpte till att ställa in
alla grytor och plockade undan tråg, ostkar och
träbyttor.

Stugorna lämnades olåsta, folk som gick över fjället
eller fiskade i bäckarna kunde behöva komma in,
det kunde vara dåligt väder.

På de flesta fäbodvallarna vistades man från
midsommar och fram till slutet av augusti, men
några var endast några veckor på fäbodvallen
och sedan en period på hösten.
Hur länge man vistades där berodde troligen på
hur mycket skogsbete byn förfogade över.

Nätra sockens fäbodlägenheter på västra allmänningen
Karta från 1755 visar att det fanns femton
fäbodar utmärkta i området västra
allmänningen, hörande till byarna Norum, Skrike
och Finnborg, Åte, Västansjö, Bjästa, Kornsjö,
Blåvik, Östersel, Sunnansjö, Eden och Vik,
Västanå, Näs, Mjäla, Västersel och Rössjö
Rössjö by tillhörde Nätra socken fram till 1536.
Kyrkoherden i Nätra gav bort byn som
bröllopsgåva till sin måg som var komminister i
Sidensjö
1755 förlorade Rössjö sin fäbod, men fick
behålla rätten till bete på västra allmänningen.
Rössjö fäbodar blev då Viks fäbodar.

Fäbodar som finns och har funnits på Nätra fjällskog
Bjällsta fäbodar
Blåviks fäbodar

Bjästa fäbodar
Björsby fäbodar
Bredångers fäbodar
Brynge fäbodar
Bräcke fäbodar
Edens fäbodar
Gärdens fäbodar
Kornsjö fäbodar
Lill-Västanå fäbodar

Mjäla fäbodar
Norum, Hälle och Sörtjärns fäbodar
Näs fäbodar
Orrviks fäbodar
Sunnansjö fäbodar
Skrike och Oxböle fäbodar
Viks fäbodar
Västansjö fäbodar
Västanå fäbodar
Västersels fäbodar
Östersels fäbodar
Övriga byar i Nätra hade sina fäbodar på Skuleskogen

Laga skifte förändrade
Före 1800-talet var skogen, i stort sett, i det
allmännas (byns) ägo men i och med att skogen
fick ett försäljningsvärde, som råvara till
skogsindustrin, så kom kraven på enskilt ägande
av skogen att öka.
Laga skifte, 1828-1914, gjorde det möjligt för
den enskilde bonden att förfoga över skogen
och en del fäbodar flyttades då från den
samfällda fäbodvallen till det egna skogsskiftet.
Lill-Västanå är den nyaste fäbodvallen, vintern
1900-1901 flyttades ett kokhus från Västanå och
ett från Sunnansjö fäbodar. Sommaren efter
togs fäboden i bruk och är den som varit i bruk
längst, sista sommaren var 1945.

Mejerierna uppkomst, fäboddriften börjar avta
I slutet av 1800-talet byggde bönderna i Västanå
och Blåvik, efter den tiden, det pampiga
mejeriet på Edensidan vid Norsbäckens utlopp.
Godsförbindelse fanns med Övik 1 gång/vecka,
en hästskjuts som kallades Expressen. Troligen
levererades också ost och smör med Expressen
in till stan. 1896 lades mejeriet ner.

1903 startade bönderna i Östersel och Västersel
ett mejeri vid kvarnforsen i Östersel.
Omkring 1920 byggdes ett nytt mejeri i Västanå
på Västanåsidan av Norsbäckens utlopp.
Mejerskor med stöttor och smördrittlar. Fotograf: JF Nordling

1930-talet
Kroksta mejeriet byggdes och så småningom
började det finnas bilar och någorlunda bra
vägar.

Det blev då mjölkkörare som med flakbil
hämtade mjölkkrukorna. Bönderna ordnade
själva mjölkbord och de behövde bara ställa upp
de fyllda krukorna där. På eftermiddagen kom
de tomma krukorna tillbaka.
Även jordbruket förbättrades genom bättre
redskap och utsäde, skördarna blev bättre.

1940-talet
I mitten av 1940-talet upphörde all
fäbodverksamhet.
Under andra världskriget rådde brist på
träkol och det var vanligt att tillverka kol av
överflödiga timmerbyggnader.
Det anses att ungefär hälften av alla
fäbodstugor i Nätra fjällskog försvann av
den anledningen.
Några blev ändå kvar och underhölls, de
nyttjades av skogshuggare, jaktlag etc.

1950 gjorde Nordiska museet en inventering
Då fanns endast enstaka byggnader kvar på de
flesta fäbodvallor i Nätra fjällskog. De användes
som jaktstugor eller var helt enkelt öde.
På 1960 talet fick lokala krafter upp ögonen för
områdets värde och idén föddes att skapa ett
friluftsområde.
En upprustning av stugorna genomfördes med
hjälp av privatpersoner, Länsstyrelsen i
Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun
och AMS.
Skidleder anlades och gamla fäbodleden blev
vandringsled.

Västanå fäbodar 1950, fotograf Uno Byström

I dag finns stugor öppna för
allmänheten på
Bjästa fäbodar,
Kornsjö fäbodar,
Viks fäbodar,
Västanå fäbodar,
Västersels fäbodar,
Brynge fäbodar,
Mjäla fäbodar och
Näs fäbodar.
Alla går att vandra till via den
gamla fäbodleden från
Startstugan Hinnsjön,
startstugan Skrike
och Viks fäbodar

