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V

arför finns det fäbodar?
Det är en klok fråga. Varför ska man ta med sig djur som ska mjölkas långt
bort i en skog och ha dem där en lång sommar?
Det är väl bekvämare att ha
dem vid gården och ta hand
om mjölken där och kunna
sova i sin egen säng och ha
alla grejor på samma ställe
alltid?
Så har många resonerat
och det är klokt resonerat.
Men verkligheten är inte
alltid så enkel som den
verkar när man pratar om
hur det borde vara.

För inte så länge sedan var prinsessan Madeleine på besök i fäbodskogen
tillsammans med sin syster, Kronprinsessan Victoria. De är nyfikna och vetgiriga.
De fick veta att den mark som förr fanns runt gårdarna i de öppna bygderna med
kyrka, skola och affär inte räckte till för att ge foder åt alla de djur som behövdes för
att ge mjölk, ost, mesost och kött åt alla de som bodde på en gård. Och var det
tillräckligt med öppen mark runt en ensam gård behövde djuren ändå beta på ett så
stort område att man inte kunde föra dem hem alla nätter.
Därför byggde man fäbodar där de som skötte djuren kunde bo och också ta hand
om mjölken. Det var enklare att låta djuren själva gå ut i de vida skogarna och beta
gräs och örter än att folk gick dit och hämtade hem sommarfoder till byn.
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Ett par gånger om sommaren hämtade man ost och mese från fäbodarna. Då
klövjades lasten på en häst – man ”klöv” bördan genom att ha en korg på var sida av
hästryggen.

Från fäboden kunde man också transportera hem gödsel från djuren. Men den var
tung och fick köras på en kälke och vinterföre. Många tyckte det var bättre att
använda gödseln på fäboden och anlade åkrar där också. Från fäbodskogen, som
utmarken också kallades, körde man om vintrarna hem det som skördats på vallen
och även hö som slagits på öppna myrar under sommaren. Det förvarades i särskilda
skogslador eller hässjor tills föret blev så bra att man kunde forsla hem det på släde.
Det mesta av djurens vinterfoder kom från utmarken.
Mycket i jordbruket förr i tiden handlade om att flytta saker från en plats till en annan.
Hela tiden gällde det att hushålla med tid och energi.

Sedan kom en tid, då när energi var billig. Vi hade gott om elektricitet och olja. Man
kunde göra konstgödsel och frakta varor långa vägar till låg kostnad. Men nu behöver
vi spara igen.
Bruket av fäbodar är en sådan fiffig lösning, som har fungerat i mer än 1000 år. Men
det finns många variationer. Man har alltid försökt att anpassa det till de
förutsättningar som har funnits på en gård eller i en trakt eller i ett land. Gamla
erfarenheter är bra att ha när man skall hitta nya klipska lösningar.
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DJKHWHU)ULGDRFKERUKlUPHGPLQIDPLOM9LKDUGHWEUDPHQ
NDQVNHI|UEHNYlPW7lQNYLNDQVO|VDPHGYDWWHQKXUP\FNHW
VRPKHOVW-DJYHWDWWGHWlURQWRPYDWWHQSnPnQJDVWlOOHQL
YlUOGHQRFKLIDOOGHWILQQVlUGHWLQWHVlNHUWDWWGHWlUUHQW
-DYLNDQVO|VDSnDOOW6HYDGEHURHQGHYLKDUEOLYLWDY
HOHNWULFLWHWHQ+lURPGDJHQnVNDGHGHWKHPVNWRFKDOOHOLYnUDKXV
I|UVYDQQ'nNXQGHYLLQWHWlQGDODPSRUDQYlQGDVSLVHQGHWNRP
LQJHWYDUPYDWWHQLNUDQDUQDPDWHQLN\OVNnSHWEOHYYDUPRFKLIU\VHQ
E|UMDGHDOOWDWWVPlOWD9LNXQGHMXDQYlQGDWRDOHWWHUQDI|UVWnVPHQ
WlQNDWWYLVSRODUGHPPHGUHQWRFKILQWGULFNVYDWWHQ

J


3DSSDYl[WHXSSSnHQJnUGLHQE\'HWYDUPRGHUQWRFKEHNYlPWGlU
RFNVn'RPKDGHHQYDQOLJWRDVRPGHWJLFNDWWVSRODL0HQGlUILQQV
RFNVnHWWJDPPDOWXWHGDVVEUHGYLGVWDOOHW3nXWHGDVVVSRODUPDQ
LQWH0lQQLVNREDMVRFKKlVWEDMVEODQGDGHVRFKDOOWN|UGHVXWSn
nNHUQ)DVWGHWKDULQWHSDSSDEHUlWWDW'HWlUIDUPRUVRPEHUlWWDU
RPI|UULWLGHQ+RQNDOODUEDMVHWSnnNHUQI|UG\QJDHOOHUJ|GVHO
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-DJKDUDOGULJWUlIIDWPLQIDUIDUKDQGRJLQQDQMDJI|GGHV0HQ
IDUPRUlUGHQElVWDIDUPRUVRPILQQV1lUKRQYDUXQJYDUKRQSLJD
SnJnUGHQGlUIDUIDUERGGH'HWYDUKRQVRPVN|WWHGMXUHQRFKDOOD
V\VVORUQDSnIlERGYDOOHQRPVRPUDUQD

)DUPRUQlUGXYDUSnYDOOHQKXUILFNQLUHQWYDWWHQ"
²cYDWWQHWLElFNDUQDGHWGUDFNEnGHYLRFKGMXUHQDY6HQKDGHYL
HQNlOODSnYDOOHQ'HWYDWWQHWYDUVnUHQWDWWGHWJLFNDWWWYlWWD
VP|UHWYLJMRUGHLGHW2FKVnJRWWGHWYDU
²0HQGnEHK|YGHQLLQWHN|SDNlOOYDWWHQLIODVNRU"
²0HQOLOODYlQYDUVNXOOHYLN|SWGHW"'HWYDUIOHUDPLOWLOOQlUPDVWH
DIIlU«2FKLQWHVnOGHGHYDWWHQGlUKHOOHU
²0HQIDUPRULQWHNDQMDJGULFNDYDWWQHWXWHLElFNDUQD"
²1HMPHQYDWWQHWIUnQNlOODQSnYDOOHQGHWNDQYLGULFNDlQLGDJ
²0HQMDJXQGUDUGXNXQGHMXLQWHGXVFKDHOOHUWYlWWDKnUHW"
²cMRQRJJLFNGHWDWWKnOODVHMUHQ0HQPDQVO|VDGHLQWHPHG
YDWWHQGnILFNPDQElUDlQQXPHUDYDWWHQ6SDUDGHPDQLQWHSn
YDUPYDWWQHWILFNPDQElUDPHUDYHGRFKHOGDPHU'XVFKD-DGHW
UlFNWHPHGHQKLQNYDUPWYDWWHQ2FKMDJKDGHVnOnQJWKnUQlUMDJ
YDUXQJDWWRPMDJVNXOOHWYlWWD
GHWRFNVnVnJLFNGHWnWHQKLQN
WLOO
9D·GnKLQN"+lOOGHGXYDWWQHW
|YHUGHM"
1lMDJKDGHHQYDWWHQVNRSD
0HGGHQ|VWHMDJYDWWQHW|YHU
PHMQlUMDJµGXVFKDGHµ9DUGHW
ILQWYlGHUVWRGMDJXWHPHQYDU
GHWNDOOWRFKUnWWVnYDUGHW
YDUPWRFKVN|QWIUDPI|UHOGHQL
YDOOVWXJDQ2IWDVWRGMDJLHQ
EDOMDI|UDWWWDYDUDSnYDWWQHW
6nVPXWVLJYDUMDJLQWHDWWGHW
LQWHJLFNDWWVNXUDJROYHWPHG
VDPPDYDWWHQVRPMDJDQYlQW
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6nJMRUGHPDQPHGGLVNYDWWQHWLEODQGRFNVnVNXUDGHPHGGHW0DQ
DQYlQGHYDWWQHWIOHUDJnQJHUVnEHK|YGHPDQLQWHElUDRFKHOGDVn
P\FNHW






















²0HQIDUPRURPGHWYDUPnQJDPLOWLOODIIlUHQKXUNXQGH'XGnIn
PDW'XKDGHMXLQJHQELO
²-DJKDGHMXPDWSnYDOOHQ0HQYLVVWILFNMDJPDWIUnQDIIlUHQ
LEODQGQlUQnJRQNRPRFKKlOVDGHSnHOOHUIDUIDUNRPXSSI|UDWW
KMlOSDPHMPHGQnJRW
²0HQRPGHWLQWHIDQQVVWU|PKDGHGXMXYDUNHQN\OHOOHUIU\V"+XU
NXQGHGXWDKDQGRPPDWHQGn"
.lOOYDWWQHWI|UVWnUGXGHWYDUNDOOWGHW'HWVWRGHQOnGDGlUL
NlOODQGHWYDUPLWWN\OVNnS)DVWOnGDQlUERUWDQXVRPVnP\FNHW
DQQDW
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6nKDGHMDJWRUUN|WWKnUWWXQQEU|GLEODQGIlUVNILVNVRPMDJ
ILVNDGHRFKVDOWVLOOSRWDWLVRFKPM|ORFKVDOW%lUNXQGHMDJSORFND
KXUP\FNHWVRPKHOVWQlUGHPRJQDW9HWGXWLOORFKPHGNUnNElUJnU
DWWlWDlYHQRPEOnElUKMRUWURQOLQJRQRFKVPXOWURQlUJRGDUH

²'XKDUMXEHUlWWDWI|UPHMI|UXW
RPDOODGMXUVRPQLKDGHSnYDOOHQ
1lUMDJYDUOLWHQNXQGHGXInPHM
DWWVOXWDJUnWDEDUDJHQRPDWW
O\IWDXSSPHMLNQlHWI|UGnYLVVWH
MDJDWWGXVNXOOHE|UMDEHUlWWD2P
NLOOLQJDUQDVRPKDGHYDULWL
WMlUEXUNHQRFKEOHYVYDUWDLVWlOOHW
I|UYLWDRPNRQVRPJLFNXQGHU
YDWWQHWRFKGXWURGGHKDGH
GUXQNQDW2PInUHQVRPNRPERUW
2PSDSSDQlUKDQYDUOLWHQRFKYLOOHXWSnlYHQW\U'nODKDQSn
KDVSHQIUnQXWVLGDQDYODJnUGHQQlUGXYDUGlULQQHRFKPM|ONDGH6n
GHWYHWMDJMXDWWGXPM|ONDGHNRUQDRFKJHWWHUQD0HQYDGJMRUGHGX
PHGDOOPM|ONHQ"1LNXQGHYlOLQWHGULFNDXSSDOOWVMlOYD"

²'HWKlQGHYlODWWQn·QNRPI|UELRFKN|SWHQnJUDOLWHUPM|ONLEODQG
.DQVNHVNRJVDUEHWDUHGHWIDQQVGHVRPERGGHIOHUDYHFNRULNRMRU
XWHLVNRJHQXWDQDWWnNDKHP'HWYDUP\FNHWIRONLVNRJHQI|UU
0HQVRPMDJVDYLKDGHOnQJWWLOODIIlUHQRFKDYPM|ONHQNXQGHYL
J|UDP\FNHWPDW0HQGHWDOOUDYLNWLJDVWHVRPYLJMRUGHPHGPM|ONHQ
YDUDWWYLI|UlGODGHGHQHOOHUKXUVNDMDJVlJD9LJMRUGHVnDWWGHQ
JLFNDWWVSDUD9LJMRUGHVP|URVWRFKPHVVP|UDYPM|ONHQVnYLKDGH
VnDWWGHWUlFNWHnWRVVSnJnUGHQKHODYLQWHUQ(QGHODYVP|UHW
VnOGHYL
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²0HQKXUJMRUGHQLVP|URFKRVW"
²,PM|ONHQILQQVJUlGGHRFKDYJUlGGHQJMRUGHYLVP|U$YGHQPM|ON
VRPEOHYNYDUQlUYLVNXPPDWDYJUlGGHQJMRUGHYLRVW1lUYLJMRUW
RVWEOHYGHWNYDUHQPDVVDYDVVOHGHWVHUXWVRPYDWWHQEODQGDG
PM|ON'HQNRNDGHYLOlQJH|YHU
HOGHQLYDOOVWXJDQ'nI|UVYDQQ
YDWWQHWXUPM|ONHQ'HWVRPWLOO
VOXWEOHYNYDUlUGHWVRPGX
W\FNHUVnP\FNHWRP
²0HVVP|UPHQDUGX"bUGHWVn
PDQJ|UGHW"
²-DIDVWGHWPHVVP|UYLJMRUGH
W\FNHUI|UVWnVMDJlUJRGDUHlQ
GHWPDQN|SHULDIIlUHQ2FK
DOOUDJRGDVWlUGHWQlUGHWlU
KnUWRFKGXInUVNlUDPHGNQLY
2VWHQILFNRFNVnWRUNDRFKODJUDGHVVnGHQK|OOOlQJHRFKVP|UHW
VDOWDGHYLP\FNHWI|UDWWGHWVNXOOHKnOODVHM
²6RPH[WUDVDOWDWVP|UPHQDUGX"
²1lGHWPHQDUMDJLQWHYLVDOWDGHQRJEUDP\FNHWPHUD'XNDQVNH
LQWHVNXOOHW\FNDRPGHWGXVRPLQWHlUYDQ0HQRPPDQLQWHVND
VSDUDGHWVnOlQJHNDQPDQVDOWDPLQGUHDOOGHOHVVnP\FNHWVRPPDQ
W\FNHUlUJRWW
²-DJYLOOJ|UDVP|U
²9LVVWNDQYLJ|UDVP|UYLNDQN|SDYLVSJUlGGHLDIIlUHQ0HQGn
N|SHUYLOLWHJUlGGILORFNVnVnInUYLJUlGGHQODJRPVXU0HQ)ULGD
GHWYLNWLJDVWHDYDOOWlUUHQOLJKHW6HWLOODWWGXKDUUHQDKlQGHUUHQ
VNnORFKUHQDUHGVNDS
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Så här gjorde farmor och jag smör hemma i köket
1 liter grädde och 3 deciliter gräddfil blandade vi ihop i en skål. (Men det
går bra utan gräddfil också). Skålen ställde vi framme på bänken. Den fick
stå en stund för att bli lite varmare så att det skulle gå lättare att vispa
grädden till smör. Under tiden lagade vi mat och åt. När vi diskat undan
och hade rent i köket tog vi fram vispen. Sen var det bara att vispa länge.
Först blev det vanlig tjock grädde, sen blev den trög och klumpade sej, så
blev det plötsligt nåt blött med klumpar i. Det var smör!
Men inte riktigt klart ännu. Med rentvättade händer och upprullade ärmar
fick jag samla ihop klumparna och ta upp dom ur det blöta och lägga över i
en ny skål. Där knådade jag smöret så jag fick ut så mycket blött jag
kunde.
– Nu ska vi tvätta smöret sa farmor och innan jag hann protestera hällde
hon kallvatten över smörklumpen, sen var det bara att knåda om och om
igen och i nya vatten tills vattnet äntligen var kristallklart. Du förstår då
håller smöret bättre och blir godare.
När jag knådat ur sista vattnet så skulle vi salta smöret.
– Vi tar lite salt åt gången sa farmor så kan du smaka hur mycket du vill ha
i. Nu fick jag knåda igen för att få in saltet. Först tog jag bara lite, men sen
tog jag lite mer.
Vi fick ungefär 3 hekto smör och 1– 1,5 kryddmått salt per hekto smör
brukar bli lagom.
Å vad det var gott, jag var tvungen att bre ett tjockt lager på en skorpa för
att få njuta riktigt.








²0HQGXVNDYHWDDWWGHWVP|UHWVRPYLJMRUGHSnYDOOHQW\FNWHMDJ
YDUKLPPHOVNWJRWW.RUQDKDGHEHWDWLVNRJHQRFKDYDOODYl[WHUGH
lWLWEOHYGHWGHQILQDVWHPM|ONPHGHQKlUOLJJUlGGH6P|UHWYL
NlUQDGHEOHYJXOWVRPJXOG)|UUHVWHQYLVNDVlWWDNlUQPM|ONHQL
N\OVNnSHWVnGHQEOLUNDOO
².lUQPM|ONHQ"
²-DGHWEO|WDVRPEOHYNYDUQlUYLWRJXSSVP|UNOXPSDUQD'HWlU
NlUQPM|ONHQGHW'HQlUJRGW\FNHUMDJRFKVOlFNHUW|UVWHQVnEUD
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-DJlUP\FNHWI|UWMXVWLWMRFNPM|ONRFNVn'HWEUXNDGHMDJJ|UD
LEODQGSnYDOOHQVRPRPYl[OLQJWLOOJU|WHQ1lUMDJYDUEDUQJMRUGH
PLQPDPPDVWRUDPlQJGHUWMRFNPM|ONHOOHUWlWPM|ONLHQVWRUWXQQD
0HQKRQJMRUGHLQWHVRPMDJ+RQSORFNDGHHQVlUVNLOGYl[WI|UVW
VRPKRQDQYlQGHI|UDWWJ|UDHQPM|ONNXOWXUDY7\FNHUGXRP
WMRFNPM|ON"
²'HWYHWMDJLQWHI|UMDJYHWLQWHYDGGHWlU
²0HQGXYHWYDG\RJKXUWlU"
²-DGHWlUJRWW
²9LNDQJ|UDHJHQ\RJKXUWRFKWMRFNPM|ON9LN|SHUOLWHWOnQJILOGHW
lUGHWVDPPDVRPWMRFNPM|ON2FKVnN|SHUYL\RJKXUWRFKHWWSDU
OLWHUYDQOLJVWDQGDUGPM|ON2PGXYLOOGHWNDQGXNLODQHUWLOODIIlUHQ
QXVnNDQYLJ|UDLRUGQLQJDOOWLNYlOO
'nInUGXHJHQ\RJKXUWRFKWMRFNPM|ONWLOOIUXNRVWLPRUJRQ

Farmor och Fridas yoghurt
Värm 1 liter mjölk till 45º, litet mer än fingervarmt (i en rostfri kastrull)
Rör i 1 deciliter yoghurt (detta är kulturen eller ”odlingen” som för över sin
kraft till standardmjölken)
Lägg på ett tätt lock
Linda in kastrullen i en handduk och ställ den i ett ”varmt” skåp, så mjölken
håller värmen, eller i eftervärmen i ugnen (se så det inte blir för varmt).
Om det inte lyckas första gången, prova igen. Prova med andra
mjölkkulturer också, exempelvis tjockmjölken. (Se faktarutan för tjockmjölk
i slutet av häftet.)
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