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Blommor som pappa kom ihåg
Pappa berättade om en blomma som han kallade ”kobjällra”. Den var så vacker
och liknade en klocka, vit på utsidan och rosa på insidan och kom nästan
samtidigt med att snön försvann. Mosippa står det i böckerna. Den fanns i
tallskogen där korna gick och betade lavar ibland, sådan där vit knastrig mossa
som man nu har i adventljusstakar.
En annan blomma mindes han för att den kallades ”skitgräs”. Det var så att om
korna åt för mycket av den så blev de lösa i magen. När man pratade fint hette
den kovall, och i lagom mängd gjorde den så att korna mjölkade mer. Blåsugan
var som en pyramid med blåaktiga, håriga blad mittemot varandra, så att det blir
en fyrkant när man tittar uppifrån. Den blommade alltid när man kom till vallen på
försommaren.
Tätörten var spännande. Den fanns vid källan och hade klibbiga blad i en rosett.
Den fångade insekter med sitt klibb och tömde dem på allt mjukt. De liksom
löstes upp. Tätörten har blåvioletta blommor i toppen av en stängel. Den heter
som den gör för den har använts för att göra tätmjölk eller tjockmjölk. Pappa sa
att slemmet på bladen gör spenvarm mjölk seg och tjock nästan utan att bli sur.
Man ska lägga bladen på mjölksilen eller gnida in mjölkbunkens botten med
dem. Mjölkbunken fick stå framme någon dag innan den sattes kallt. Sileshår var
en annan ört som man använde.
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Här kan Du läsa litet mera om livet på fäboden.

Farmor hade varit fäbodjänta. Vad var det?
Flickorna som arbetade uppe på fäbodvallarna brukade kallas för fäbodjäntor,
skojäntor, boajäntor, bupigor eller fäbodpigor med flera namn, det var olika på olika
platser. Det kunde vara bondgårdens egna döttrar eller pigor, eller så kunde
gårdarna i byn gå ihop och leja in kvinnor som tog tjänst över sommaren. De gamla
kvinnorna, kanske en mormor eller farmor, som varit på vallen i många år, lärde de
unga. Det var inte ovanligt att barn från 8-10-års ålder fick börja hjälpa till med att
valla och sköta om djuren och lära sig de många sysslorna som skulle göras, mjölka
korna och getterna, kärna smör, göra ost och koka messmör så att de som tonåring
kunde ta hela ansvaret själv om det skulle behövas. Men på vallarna var det oftast
flera vallstugor och familjerna och fäbodjäntorna hjälpte varandra.

Ingrid Lööf, f. Edsberg var lejd som vallpiga på Torkelsbo fäbod för gården
Hans-Ers i Ångsäter. Hon var född 1846 och dog 1929. Hon var gift med en
torpare och bodde i Snäre. På bilden ser man Ingrid i fägatan, på väg ut i skogen
eller nyss hemkommen därifrån. Hon har en s k sletjetaska vid midjan, en väska
med godsaker till djuren.
Foto: Kila-Jonas
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Frida minns vad farmor berättat om djuren på vallen. Vilka djur fanns där?

Kor och getter var de vanligaste djuren på vallen. Från båda fick man mjölk som
användes på olika sätt. Ofta hade man också får som gick på bete med de andra
djuren. De mjölkades vanligtvis inte men gav ull och skinn. Det behövde man för att
till exempel kunna sy kläder och göra sängfällar.
Djuren såg litet annorlunda ut än dem vi ser i dag. Oftast var de mindre, tåligare och
tuffare. De kunde gå på bete i skogen och hitta hem själva, de klarade bättre av
möten med rovdjur, höll sig friska och kunde leva länge. Under många hundra år har
djuren anpassat sig till sin livsmiljö. De klarade sig gott på betet i skogsmarken.
De brukar kallas för lantrasdjur.
Korna var fjällkor, ofta vita med svarta teckningar, svarta, brun/röda eller brokiga. De
flesta av dem saknar horn. De kan normalt få kalv under många år och oftast friska
kalvar. Mjölken är fetare än vanlig och innehåller ett protein som gör att ostutbytet blir
större.

19

Frida och farmor talar om olika hus på vallen. Vilka var de?
När man har kommit en bit upp efter buföringsvägen låg vallarna ofta på rad med
några kilometers mellanrum. Varje gård hade sin egen vallstuga och till den hörde
olika hus, till djuren och till arbetet med mjölken och maten, alla med varsin funktion.
Det kunde vara väldigt olika från vall till vall hur det var byggt och hur man arbetade.
När flera gårdar samsades på samma vall blev fäboden som en liten by.
På vallen måste det finnas friskt och fint vatten och tillgång till ved. En lagård för
korna och getterna var nödvändig om natten när de inte var på bete i skogen och ett
fårhus till fåren. På så sätt skyddade man djuren från mygg och knott och rovdjur och
kunde också lättare ta vara på gödseln.
På en del vallar fanns ett särskilt kokhus där vatten värmdes och där man kunde
bereda mjölk till ost, smör och messmör. Annars kunde det göras inne i vallstugan. I
en källa eller i en bäck kyldes den nysilade mjölken och i en bod förvarades ost, mat
och olika kärl och redskap. Vallstugan bestod till största del av ett stort rum med en
öppen spis för matlagning och där kunde också en vackert uppbäddad säng stå till
prydnad. Man var noga med att hålla rent och fint.
Tog man hö på fäboden fanns det också lador för att förvara det i. Man stängde även
ute djuren från odlingar och marker man var rädd om. På vallen byggde man
gärdesgårdar, så kallade fastbandhagar, längs fägatan och på andra ställen för att
leda djuren rätt när de skulle ut på bete.
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Farmor berättar att det kunde vara varmt och skönt att tvätta sig framför brasan
i öppna spisen. Hur eldade man?
Man lagade mat, värmde vatten och gjorde ost och messmör över eld i en öppen
spis. Det var livsviktigt att lära sig vilken ved man skulle använda och hur man eldade
så ekonomiskt och säkert som möjligt. Elden får inte sprätta så att glöd far ut på
golvet. Därför användes ved av lövträd. Björkveden är den bästa och allt på björken
är användbart.
Det krävde mycket kunskap för att elda på rätt sätt. När man skulle tända fick man
först ta den papperstunna och fnasiga nävern, den grova nävern och små kvistar och
grenar. När det sedan börjat brinna, lade man på torra och kluvna vedträn för
underhålla elden. Det var viktigt att hålla hällen ren från skräp och vedrester så att
inte elden hittade egna vägar.
För att få myggfritt under natten, kunde man lägga en surkubb på glöden innan man
gick till sängs. Röken hindrade myggen från att komma in genom skorstenen. På
morgonen kunde man bara lägga på ny ved.
Ett annat knep att avskräcka myggen var att tända en tjuka (fnösketicka från björk) så
att den ligger och ryker.
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Farmor talar om tjockmjölk. Hur gör man sådan?
Tjockmjölken var ett enkelt och bra sätt att förvara mjölk på länge utan att den
förstördes. När man gnidit in en bunke med tätört eller sileshår eller med lite gammal
tjockmjölk, så hällde man på lite spenvarm komjölk. Så fick det stå någon dag. Då
tjocknade mjölken så att den blev som ett slags filmjölk men lite ”segare”. Man satte
undan det mesta av den i källan där det var kallt och så hällde man ny, spenvarm
mjölk i kärlet. Efter någon dag hade det bildats ny tjockmjölk. Den satte man kallt och
så hällde man på ny varm mjölk. Så fortsatte man dag efter dag, det behövdes bara
lite, lite gammal tjockmjölk i kärlet för att den nya mjölken skulle förvandlas.
Tjockmjölken åt man av till vardags, kanske med lite hårt tunnbröd nedbrutet i, men
man sparade också för vinterns behov. Man samlade tjockmjölken i stora tunnor i
kallförrådet på hemgården och täckte den med ett lager friskt vatten. Där kunde man
sedan hämta mjölk under flera månader. Man öste bort vattnet, rörde om i tunnan
och tog vad man behövde. Sedan hällde man på friskt nytt vatten.
Vill du göra tjockmjölk hemma är det enkelt. Köp lite långfil i affären. Häll upp lite
grand i en skål eller glasburk och låt det blir rumsvarmt. Värm vanlig standardmjölk till
cirka 30 grader och häll på. Låt stå en dag eller ett dygn. Då tjocknar mjölken. Ta
undan det mesta och sätt i kylskåpet, ät när det blivit kallt. Smakar som mild filmjölk.
Du kan göra som på fäboden – häll hela tiden på lite ny ljummen mjölk i burken när
du tömt den och låt stå. Blir det kraftiga åskväder kan dock mjölken skära sig eller
”gå ut”, det vill säga, det går inte att fortsätta utan man måste börja om från början
med ny liten sats långfil.
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Faktaruta om vattenslöseri
När farmor duschade och tvättade håret så gick det kanske åt 10 liter vatten. Det
vattnet kunde sedan användas igen till att tvätta golvet i stugan eller vattna några
nyttoväxter vid bostugan. Man hushållade med vattnet fast det fanns gott om det.
Idag är bristen på sötvatten ett världsproblem. Ändå bygger vi än i dag hus där man
använder rent, friskt sötvatten till att spola i toaletterna. Många duschar också länge
och väl.
Hur mycket vatten tror du att det går åt när du duschar eller går på toaletten?
Om du duschar i tre minuter så går det åt cirka 35 liter vatten. Med hårtvätt kan det
bli ända upp till 80 liter. Likaså om du står under duschen i tio- femton minuter.
Tar du ett bad i badkaret, så använder du mellan 150 och 200 liter vatten.
Varje gång du spolar på toaletten så rinner det bort ungefär 6 liter. Fast om det är en
gammal vattentoalett så går det åt minst 10 liter.
Handdiskar du och sköljer under rinnande vatten så går det åt 40 liter.
Om man ser på genomsnittet för vad en person i Sverige gör av med per dygn på
dusch, tvätt, disk, toalett, matlagning, och att dricka, så hamnar vi på ungefär 200 –
215 liter. Utan att ha farmors arbete med mjölken. Hon klarade av all disk och tvätt av
både sig och all utrustning på 50 liter om dagen.
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Short English Summary

About the manual
This is a manual for children, giving them a possibility to discover and
learn some of the traditional skills and customs from the life in the
summer farms in Mid- North Sweden. Transhumance, i e in the summer
season bringing the cattle from the villages in the valleys to summer
farms in the hills and woods made it possible to use all grazing areas in
an optimal way. This kind of agriculture had a low input of energy but a
large outcome – the opposite of the agriculture of today. People were
extremely clever in finding methods to use all available resources without
destroying them. The system of summer farming is now vanishing and so
is its rich culture of knowledge and know-how.
Here, in “Fråga farmor!” (“Ask granny!”), a young girl, Frida, asks her
grandmother about life and practices in the summer farms. How could
they manage with the daily tasks? What methods did they use? What did
they do to preserve all the milk from the cows and goats? How did they
manage to keep themselves and all the equipment clean, what did the
houses look like and how did you keep them warm.
In the process, Granny and Frida find out modern ways to do things as
they were once done in the summer farm, and together they realise, that
old knowledge can be very useful for the future.
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About the project Cultrural
The booklet is a part of Cultrural, an international project with the aim of
documenting and showing the importance of cultural heritage and
traditional skills in rural areas as vital factors for a sustainable
economical, social, ecological and cultural countryside development.
The project is owned by the The Swedish Local Heritage Federation and
runs for three years, 2006 – 2009. Seven countries are involved:
Bulgaria, France, Greece, Hungary, Italy, Poland and Sweden. The
implementation of the project is done by national and international
workshops and conferences, research in different fields and three
international, thematic exhibitions. Most of the work is done by cultural
heritage organisations.
The exhibition shown in Ljusdalsbygdens museum July – September
2009 is called “SOS – Save our sources” and shows the importance of
preserving and transferring traditional skills and know-how to new
generations. The knowledge of yesterday can very well provide the
solution of the problems the world faces to-day and to-morrow.
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