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Karin Sköldmark från Edsbyn är död
får ni se till att ni har tio liter komjölk och
helst lite getmjölk också så att vi kan koka
sötost.

Karin avled annandag jul 2006. Hon blev
76 år och för oss som verkar inom fäbodnäringen och arbetar för att bevara ett
månghundraårigt kulturarv känns förlusten
av Karin oerhört stor. Hon var under mer
än 50 år fäbodjänta på Skomakra-vallen i
Våsbo i Ovanåker och det var där hon
trivdes allra bäst. Med djuren, getterna och
korna, kände hon sig trygg och tillfreds.

När hon så kom hade hon med både hemlagad mat, bullar och kakor. Matlagning
var ett annat av hennes stora intressen.
Sen brukade hon alltid fråga efter fäbodnytt. Om man hade hört något från någon
annan fäbodbrukare. Så förmedlade hon
erfarenheter mellan olika fäbodmänniskor
men aldrig att hon talade illa om någon.
För henne var det viktigast att föra kulturarvet vidare och det gjorde hon också som
styrelseledamot i Gävleborgs fäbodförening och i Gävleborgs getklubb.

Karin var äldst av sju syskon i en lantbrukarfamilj från Roteberg och fick tidigt
hjälpa till på släktgården och ta hand om
sina yngre syskon. När hon var 24 år tog
hon över ansvaret för gårdens fäbod i
Våsbo. En faster som tidigare varit fäbodjänta där blev sjuk och avlöstes av Karin
som sedan var fäboden trogen i över 50 år.
På Skomakra-vallen mjölkade hon och
ystade sina ostar, kokade messmör och
kärnade smör. Med åren blev hon en
verklig turistattraktion men det var inte för
turisterna som hon trivdes så bra med
fäbodlivet. Nej, det var lugnet och
stillheten och lyckan av att få till en
välsmakande ost. Här var Karin en mästarinna och under senare år spred hon sina
kunskaper till andra yngre kvinnor som
ville lära sig den svåra ystningskonsten.

Karin gifte sig 1958 med Göte Sköldmark
och blev änka 1982 efter ett äktenskap
som inte gav några egna barn. Däremot
har hon alltid omgivits av sina syskon och
deras barn och barnbarn.
1998 belönades Karin med Nordiska förbundet för kulturlandskaps fina diplom för
att hon under så många år arbetat för att
föra kunskapen om fäbodlivet vidare. Ett
hedersbevis som hon satte stort värde på.
Karin gjorde vad hon kunde för att förvalta ett kulturarv och föra det vidare. Det
är vi tacksamma för och det ska vi minnas.
Men det blir tomt på Skomakra-vallen när
hon inte längre kommer till sina djur.

Det var så sätt vi lärde känna henne. Med
sitt kunnande blev hon en tillgång i vårt
arbete för att föra fäbodkulturen vidare.
Hon kunde ringa en kväll och säga: I
morron kommer jag och hälsar på och då

Göran Bernstål
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Karin var inte pessimist, men realist, och
ärlig. Ändå hoppades hon. Hon ville bara
inte utmana ödet. Jag tror att det blir som
hon ville. Hon har fått så många att inse
vilka värden som finns på Skomakra-vallen
och fäbodstället Våsbo. Man kommer att
enas för att behålla dem. Och nog vill
något brorsbarn ta över Skomakra-vallen.

Att minnas
Karin Sköldmark och Göran Bernstål hörde båda till den grupp som för tio år sedan
bildade Gävleborgs fäbodförening. Alla i
den gemenskapen var besjälade av tanken
på att bevara fäbodkulturen. De hade sett
hur den ene traditionsbäraren efter den
andre hade måst ge upp en livsstil utan att
någon kom och tog vid där de slutade.

Och Ovanåkers kommun kommer att
garantera fortsatt fäbodbruk i bygden.
Tyvärr verkar det som om det exemplet
behövs som hänvisning när vi efter vår
parentes med högintensivt jordbruk och
tillfälliga uttag från ändliga energikällor
måste vända åter till det gamla uthålliga
bruket av jorden.

Eldsjälarna bakom fäbodföreningen såg
värden i de gamla traditionerna som få då
var medvetna om. Det var värden som
inte kan bevaras i uppteckningar och på
museer utan som kräver liv och praktisk
verksamhet. Och de gjorde något åt det.
Sedan Karin slutade med djuren har det
varit ganska tyst och stilla på Skomakravallen och än tystare blir det nu när hon
inte längre finns bland oss. Vem ska nu
föra budkavlen runt bland de få fäbodbrukare som återstår? frågar Göran.

Göran Bernstål vill att vi hedrar Karin
Sköldmarks minne med Gustaf Frödings
underbara Vallarelåt.
Kelvin Ekeland

Hör du ej bjällrorna,hör du,hur sången
vallar och går och går vilse i vall?
Korna de råma och påskynda gången,
följa i lunk efter jäntans trall.

Så här sa Karin själv om fäbodlivets framtid när hon firade sina 50 år på Skomakravallen:
- Det finns fortfarande några stycken som
vill hålla på men jag tror inte det här är en
verksamhet som kommer att överleva på
sikt. Det är så mycket nya regler och
bestämmelser idag som inte går ihop med
gårdagens omoderna fäbodliv.

Hör,hur det ljuder kring myr och mo:
Lilja-mi Lilja-mi Lilja mi ko!
Eko vaknar i bergigt bo,
svarar ur hällarne
långt norr i fjällarne:
Lilja-mi Lilja mi ko!
Bjällklangen dallrar och faller och stiger,
suset är stilla och vilar i ro,
skogen är kvälltung och sömnig och tiger.
Endast den vallande
låten går kallande
fram genom nejden kring myr och mo.
Mörk sover tallen, mörk sover granen,
dovare sorlar en bergbäcks fall.
Fjärmare klingar den höga sopranen,
vallar och går och går vilse i vall.

Bild: Ylva Källström – Eklund 1967
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Fäbodjänta i 50 år

-Jag började som bojänta på Skomakras då
jag var 24 år. Min faster hade skött vallen
tidigare och så hade inhyrda vallpigor.
Men när de skulle ha ledigt en helg varje
sommar så fick jag hoppa in som ersättare.
Det gav mersmak och när jag erbjöds att
bli bojänta på riktigt så var jag inte sen att
tacka ja.

Denna artikel av Göran Bernstål har i något
annan form varit publicerad även i Allers
Året var 1954.
På Järvsöfolkans scen i Hälsingland debuterade en ung och söt vokalist inför den
lokala danspubliken. Några mil därifrån
gjorde ungefär samtidigt en annan flicka
en helt annorlunda debut.

Karin hade dessförinnan känt sig manad
att hjälpa föräldrarna hemma på gården.
Både med skötseln av småsyskonen och
alla djuren.
-Jag har alltid trivts när jag fått hålla på
med djur. Finns det något mer rogivande
än att sitta och mjölka en snäll ko som
samtidigt står och mumsar på sitt hö. Och
är man dessutom på fäboden så kommer
en annan sorts lugn som man inte kan beskrivas men det har väl med frihetskänslan att göra.
-Men det var roligare förr, säger hon. Då
var det mycket folk och rörelse i skogen.

Nu har de båda Hälsingestintorna firat var
sitt 50-årsjubileum . Den ena som en av
våra mest populära artister. Den andra,
fortfarande anonym för den stora publiken. Om Järvsöstintan har det skrivits och
talats om mycket under årens lopp. Hon
som efter att ha lagt hemmapubliken för
sina fötter upptäcktes av legendariske kapellmästaren Simon Brehm och blev Lillbabs med hela svenska folket.
Men det är bara ett fåtal utanför Ovanåkers kommun som känner Karin Sköldmark i Edsbyn. Ändå är hon en diplomerad fäbodjänta - en av de sista och mest
meriterade i landet.
-När man hållit på så länge som jag så är
det svårt att tänka sig en sommar utan
fäbodlivet, säger Karin som sommaren
2003 bjöd in släkt och bekanta till en riktig
jubileumsfest på fäboden Skomakras i
Våsbo utanför Edsbyn. Med det firandet
hade hon tänkt sätta punkt för ett halvsekels fäbodliv men hon fortsatte ett par
somrar till.
- Kan Lillbabs så skall väl jag kunna, sa
hon, men betonade samtidigt att de många
årens tunga slit på fäboden gjort att rygg
och axlar tagit mycket stryk.
- Vissa torrsomrar sinade brunnen och då
kunde jag få bära 25 hinkar vatten om
dagen från grannarna hem till Skomakras.
Bönder i byn Roteberg har sedan flera
hundra år varit ägare till de sex fäbodvallarna i Våsbo - i dag de mest välskötta
och bevarade fäbodarna i Gävleborgs län.

När Hilding Mickelsson tog detta foto för STF
bör Karin nyss ha fyllt 30 år
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Under de första åren bufördes alla djuren
från gårdarna i Roteberg till vallarna i Våsbo. Det tog ungefär tre timmar att gå dit
trots att djuren kände till stigarna och
halvsprang för att komma fram. Likadant
var det på hösten när dom skulle hem.
-Då måste vi först städa alla stugorna och
göra ordentligt rent överallt inför vintern.
Det var ett stökigt jobb innan hela karavanen kom iväg. När sedan skolbarnen hemma i byn hörde koskällorna så sprang de
oss till mötes och skrek: Koa-boa-jänta!
Koa-boa-jänta! Dom visste att vi hade
grankåda med oss och det var en åtrådd
vara bland den tidens skolbarn. Kådan var
fäbodgodis och den tuggade man som
tuggummi.

Som mest var det fyra bojäntor samtidigt i
Våsbo och då hade vi sällskap av varandra.
Det fanns också skogsarbetare som ofta
kom till vallen för att köpa mjölk och ost.
-Vi bojäntor turades om att ligga hos varandra och vi brukade också äta tillsammans. Det var ett helt annat umgänge på
den tiden och vi hade väldigt roligt. Men
det var ett hårt arbete som varade från
början av juni till långt in i september. Kor
och getter att mjölka morron och kväll.
Det skulle kokas messmör och ystas ost
och kärnas smör.
Bopigorna hade också som uppgift att sticka strumpor och binda kvastar och vispar
när det blev tid över. De var också tvungna att hantera yxan och hugga ved. Det
gick åt mängder av ved till messmörskoken som gjordes över öppen eld i järnoch koppargrytor.
-Jag brukade gå upp tidigt. Ibland redan
vid 4-5-tiden för djuren skulle snabbt ut i
skogen och beta efter morronmjölkningen.
Oftast kom de självmant hem på kvällen
för att bli mjölkade men när svamptiden
infann sig så dröjde dom sig kvar. Då fick
man ge sig ut att leta efter djuren och det
var inte ovanligt att man mjölkade först
vid tio- halvelvatiden på kvällen.

Fäbodarna i Våsbo blev med tiden ett kärt
utflyktsmål för många. Det kom busslast
på busslast med turister och för dessa blev
Karin en välbekant och omtyckt person.
Många ville se henne arbeta och höra henne berätta om fäbodlivet. Hon skulle också
vara med i radio och TV-program.
Den legendariske radiomannen Hilding
Peterson kom 1958 på besök för att göra
programmet ”Sommardans på fäbodvall”.
En storpublik lockades till Skomakravallen
och så här beskrevs det hela i en stort
uppslagen artikel på flera sidor i tidningen
Röster i radio-TV.
” De vita nätterna dröjer sig länge kvar
häruppe och ute på gårdsplanerna är det
fest eller samkväm vad man nu med
modernt ord vill kalla det. Utsikten över
blommande vilda backar, gärdsgårdar,
gamla byggnader, kossorna och tystnaden i
storskogarna är en upplevelse.
Husen är välbyggda av kärntimmer, utvalt
av folk som hade gott o m skog och
nedärvd hantverksskicklighet. Man
kommer rakt in i köket genom dörren som
är gjord av två plankor efter en jättefura.
Tiljorna på golvet är bordsbreda, ljusgrå
och blankslitna av fötter men ännu mer av
jäntornas rotskurning med sand.”
-Jag visste inget förrän kvällen före. Då
Hilding Peterson plötsligt dök upp och be-

Det hände också att djuren råkade ut för
olyckor. Karin minns särskilt ett dramatiskt tillfälle när en ko gick ner sig på en
myr. Bara huvudet stack upp och bojäntorna slet för allt dom var värda för att få
upp kossan som dessutom var dräktig.
-Vi byggde upp med grenar och ris under
henne. Försökte sedan dra med rep men
allt verkade hopplöst. Kon skulle kalva
bara några veckor senare och det gällde att
rädda henne till varje pris. Efter flera timmar var vi färdiga att ge upp men plötsligt
fick kossan liksom osynliga krafter, gjorde
ett ryck och bara vräkte sig upp ur myrhålet. Vilken härlig känsla när hon stod där
på fast mark igen och ännu lyckligare blev
man när hon veckan därpå födde en välskapt liten fjällkokalv, berättar Karin.
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präglar en fäbodvall, de speciella byggnaderna och deras interiörer, gärdesgårdarna
och de utrotningshotade husdjursarterna
svensk lantrasget, fjällko och rödkulla.

ordrade oss att koka kaffe i kitteln över
öppen eld och så berättade han i förbifarten att han skulle göra ett radioprogram
nästa dag. Det blev nervöst och korna
passade naturligtvis på att ge sig iväg hem
mot Roteberg istället för att komma till
vallen som vanligt. Jag fick ge mig ut och
leta och lyckades efter hand få korna att
vända men sedan fick jag hålla på och
mjölka medan dansen pågick. Tre bröder
Öst spelade på tunet och flera hundra
personer deltog i den radiosända fäboddansen, berättade Karin.

Magi, mystik och mångfald har alltid omgärdat fäboden och romantiken blommat i
de musikstycken och berättelser som inspirerats av fäbodlivet.
”Sätrarna och skojevallarna långt inne i de
djupa skogarna var en värld för sig. Fantasin fick fria tyglar på fäbodarna. Skogsduvan kuttrade, gjusen jamade och uven
hoade. Tomten gläntade på fähusdörren
då stintan gick förbi med stäva och sil. I
getskogen mötte den märkliga storsångerskan Skoga-Sigrid, fäbodkullans like i allt.
Hon hade flera namn och var respekterad
av alla. Det fanns vättar och vittror och
andra osynliga små, som inte fick störas.”

Sommaren 1958 gifte sig också Karin och
efter det fick hon sällskap av Göte på fäboden. Han var en modern verkstadsarbetare och kom med bil från jobbet varje
kväll. Men det var tryggt att ha honom där
och slippa vara ensam när höstmörkret
kom. Göte tog också kvällsmjölken med
sig när han åkte till arbetet och när hälften
av mjölkproduktionen hamnade på mejeriet blev arbetet lite lindrigare för Karin.
-När han så småningom gick bort fortsatte
jag att vara på fäboden varje sommar. Men
jag slutade då med korna och lånade in lite
getter bara över sommaren och så har det
fortsatt.

(Ur broschyren Fäbodskog och fäbodbruk)

För sitt mångåriga arbete belönades hon
1998 med Nordiska förbundet för kulturlandskaps fina diplom. Ett hedersbevis för
att hon fört fäbodkulturen vidare och på
så sätt intresserat nya unga fäbodbrukare
att ta vid där hon en gång slutar.
Karin fortsatte i det längsta med sin enkla
hantering och folk stod i kö för att få ta
del av hennes speciella fäbodostar. De
gjordes som de alltid hade gjorts i det
enkla fäbodköket eller ”stösset” som det
kallas och ostarna lagrades sedan i det
skuggiga lilla härbret.
För Karin Sköldmark var det ett värdefullt
liv. Det fanns så mycket runt fäbodarna
som måste bevaras från generation till
generation, menade hon, och pekade på
inte bara de gamla sysslorna och djurskötseln utan också den livets mångfald som

Journalisten Gunilla Kindstrand intervjuar
fäbodjäntorna Karin Karlström och Karin
Sköldmark den 30 maj 2006
Bild: Bengt Forssén i broschyren Bevara-stödja-utveckla
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Karin var aldrig rädd även om hon tillbringade många sena somrar ensam på vallen.
-Efter semestrarna brukade det bli tomt
här. Då kändes det såklart lite ensamt och
man blev osäkrare med åren. Det gick
bättre när man var yngre och då fanns heller inte björnen. På senare år kom den
tillbaka och gjorde tillvaron mer riskabel
för djuren. Men de sista åren höll både jag
och getterna oss i säkerhet innanför
fastbandhagarna vid Skomakras, sa Karin
som faktiskt hade en viss anknytning till
sin mer berömda 50-årskollega.

Stekost
Koka upp tio liter sötmjölk (gärna med lite
getmjölk). När mjölken kokar slår man
försiktigt och under omröring i 1-2 liter
filmjölk . Rör tills mjölken klumpar sig.
För mera smak, salta 1-2 teskedar. Så lyfter
man av kastrullen och öser upp massan för
avrinning i en ostform som klätts med
silduk. Låt osten svalna, stek den sedan i
smör på alla sidor. Stekost är självklar på
Ovanåkers midsommarbord.
Sötost
Värm 8-10 liter mjölk så den blir ca 35º.
Tillsätt 1-2 msk ostlöpe, rör om och lägg
på locket. Låt mjölken stå i ca 40 min tills
den ystat sig. Gör ett kryss i ostmassan
med en kniv. Koka alltsammans långsamt
och rör sakta så att ostklumparna håller
ihop. När osten liknar klimp öka till full
värme och koka hårt tills ljust bruna klimpar flyter i lagen. Det tar ca 6-7 timmar.
Spad från vasslan skall finnas kvar. Ibland
smaksattes sötosten med socker och kanel.

Det vill säga, Lillbabs mamma Brita var i
flera år fäbodjänta på Svedbovallen i
grannsocknen Järvsö. Lillbabs har också i
olika sammanhang dokumenterat sin
kärlek för fäbodar och nyligen kom hon ut
med en kokbok där recept hämtade från
Hälsinglands fäbodkök finns med.
Karin hade sina egna favoriter på fäbodbordet och det var stekost och sötost.

På Skomakras finns stugrum och stössrum under samma tak. I stössrummet bereddes mjölken och de många
årens eldning i den öppna spisen har helt svärtat innertaket. I sotet på en av takbjälkarna är årtalet 1928
skrivet. Spiselkransen är prydd med en mönsterklippt remsa av vaxat papper. Väggarna är tapetserade med
tidningssidor, gärna sådana med artiklar knutna till fäbodkulturen.
Bild: Gunvor Gustafson – GFF/HM
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Intervju med en bojänta
Roger Persson, tidigare intendent vid Edsbyns museum, har gjort en serie intervjuer med erfarna bojäntor
om deras sätt att sköta djur och ta hand om mjölk. Arbetet är en del av Gävleborgs fäbodförenings
program Fäbodmat och matkultur. Skomakra-Karin Jonsson-Sköldmark var bland de första han besökte
:

Roger Persson och Karin Sköldmark på väg ut ur Skomakras osthärbre
Bild: Gunvor Gustafson – GFF/HM

en så (träkar) med kallt vatten från brunnen. Vattnet bytte jag flera gånger och det
vattnet gav jag sedan till korna, för att
slippa hinka upp särskilt till dem.

Under min tid som boajänta hade jag sex
kor och fyra-fem getter, därtill en bock
samt oftast två kalvar och två kvigor.
Under senare tid, efter 1980, hade jag bara
getter.

När jag gjorde ost av spenvarm mjölk rörde jag i ostlöpen, som fanns att köpa i alla
livsmedelsafförer, sedan fick mjölken stå i
ca 30 minuter. Därefter rörde jag igen och
ostmassan fick stå ytterligare en stund, ca
20 minuter.

Före mjölkningen bytte jag till särskilda
fäxkläder; det var en klänning eller ibland
en städrock av bomull samt huckle, på
fötterna hade jag gummistövlar. Ombytet
skedde i fäxet där kläderna även förvarades upphängda. Därefter tvättade jag händerna och juvren, det kunde hända att jag
tvättade händerna flera gånger om någon
ko var lite bråkig, detta oftast på grund av
insekter som irriterade. Fäxkläderna tvättade jag efter behov, en gång i veckan eller
så, i hetvatten och med såpa.
Först mjölkade jag ur spenarna på golvet,
sedan hade jag en förtennt koppar-stäva
som jag mjölkade i varefter jag hällde ur
den i mjölksilen, som jag hade över en
hink. Om jag skulle göra ost gjorde jag det
med detsamma av den spenvarma mjölken, om inte satte jag hinken för kylning i

Gjorde jag ost av kall mjölk värmde jag
den i en kopparkittel till rätt temperatur,
36-38 grader, det kände jag med fingrarna.
Därefter silade jag ostmassan över en hink
som vasslan rann ner i. Som sil använde
jag förr en ostakorg med ett ostakläe i.
Ostakläe är en silduk av tunn linneväv.
Senare har jag använt ett durkslag av rostfri plåt i stället för ostakorg. Durkslaget
fick jag 1999 av en kamrat. Ostakorgen var
svår att göra ren, det var en korg flätad av
telningar, vad det var för träslag vet jag
inte, men ostakläet var lika hela tiden.
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en bomullstrasa. Sanden tog jag av den finaste jag hittade vid sjöstranden, och skurade med den utan tillsatser. Sanden sköljdes bort efter skurningen och återanvändes inte.
Ibland kokade jag inte messmör av all
vassla, då blandade jag den med hälften
vatten och gav den till getterna. Om man
blandar i för lite vatten i får getterna
diarré.

Det mesta av vasslan hällde jag av innan
jag hällde ostmassan i ostkaret. Sedan
tryckte jag ner ostmassan i karet med
handen och med ostakläet kvar under
ostmassan. Därefter ställde jag karet i ett
tråg för avrinning. Ostarna fick stå kvar i
stösset där jag vänder dem under dagen,
då jag tog bort ostakläet när jag vänder
osten första gången.
Ibland ställde jag ut dem i solen där de
torkade fortare. Det är viktigt att få ur
vasslan ordentligt. Sedan lade jag ostarna
på hyllan ute i härbret där de får torka 2-3
dygn, därefter lade jag ostarna i saltlake.
Efter en månad blev det gammelost, men
oftast åt vi osten efter 2-4 dygn.
De bästa ostkaren var de med löstagbar
botten, det var det enklaste sättet att vända
osten, och dom fixerades när karets sidor
ställdes ner. Ostkaren skulle vara gjorda av
björk eller asp.
För det mesta gjorde jag blandost, get och
komjölk, då tog jag så mycket getmjölk
som jag hade, inte någon särskild andel.
Ostarna vägde ungefär 1-1,5 kg st., till en
sådan ost åtgick 8-10 l. mjölk. Det var
beroende på fetthalten och den vet jag inte
hur hög den var. Jag kan inte heller säga
hur mycket mjölk jag fick, det var olika
hela tiden, beroende på om någon eller
några djur stod i sin eller om någon var
nykalvad. Jag gjorde även skummost. Det
var separerad mjölk som innehöll en del
grädde, det var beroende på hur gammal
och sliten separatorn var.
Skummostarna lade jag i samma saltlake
som blandostarna, då fick dom lite getsmak.

När jag kärnade smör gjorde jag det förr i
en stavkärna, då höll jag ofta till ute, för
det stänkte. Sedan skaffade vi en modernare kärna av metall och med vev. Jag kärnade av 3-4 dagars sparad grädde, tog jag
inte av den senast separerade grädden.
Grädden förvarades i källaren, men jag tog
in den kvällen innan jag skulle kärna, för
det löpte ihop bättre med rumsvarm
grädde.
Sedan skulle smöret tvättas. Då gör man
hål på smörklimpen genom att köra in
fingrarna och sedan hälla på vatten och
knåda vattnet ur smöret. Detta upprepades
många gånger med nytt vatten varje gång,
det är noga att all kärnmjölk tvättas ur.
Slutligen saltade jag med smörsalt.
Hur mycket grädde jag hade när jag kärnade vet jag inte, för det mätte man aldrig,
och så berodde det på i vilket skick separatorn var och hur man separerade (drog
separatorveven i rätt hastighet, det blev
ofta mer eller mindre mjölk kvar i grädden). Det blev smör fortare om grädden
var lite syrlig, varför vet jag inte.
Av en del av kärnmjölken gjorde jag
stekost. Man tar 10 liter get och komjölk,
eller bara komjölk och kokar upp. Sedan
tar man 2-3 liter kärnmjölk, eller så mycket
så det blir vassla. Därefter gör man ost
som vanligt, om man vill kan ostmassan
saltas lite. Nu får osten stelna någon timme, sedan stekes osten på alla sidor i smör
i en stekpanna. Stekosten skall ätas färsk.
Resten av kärnmjölken drack vi, eller så
ville skogsarbetarna ha den. Det satt fulla
brotrappen med skogsarbetare om

Av vasslan kokade jag messmör, nästan
varje dag utom på söndagarna. Det brukade vara 15-20 liter vassla som kokades
hårt i fyra-fem timmar. I slutskedet fick
den koka sakta under omrörning med en
björkris-visp, tills den tjocknade. Sedan får
messmöret kallna i lutande kittel. Slutligen
vispar jag den tjock med en vanlig visp.
Efter ett kok måste kopparkitteln rengöras
noga, det gjordes alltid med fin sand och
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Diskvattnet bukade jag ge till korna ibland,
fast det kunde vara lite såpa i.

kvällarna och väntade på att få köpa mjölk
och ost. Det var mest i min ungdom, när
jag var i fäboden med mamma, före 1954,
som var mitt första år ensam. (1951 var
sista året för kolningar, sedan högg man
massaved och industrived manuellt något
år, intervjuarens anm.).

Från 1:a september fick korna gå inne på
vallen på efterbete ungefär 2-3 veckor,
sedan buförde vi hem, och det var 18
kilometer.
Buföringen till fäboden brukade ske en
vecka in i juni, beroende på när det blev
bete i skogen.

Sötost gjorde jag så här: häll mjölk i en
kopparkittel och värm som till vanlig ost.
Häll i ostlöpe och låt mjölken löpa c:a 30
minuter. Tag en platt (särskild) träslev, gör
ett kors i ostmassan mitt över kitteln och
rör mitt i korset och mot botten, men rör
ej sönder massan. Koka upp på livlig eld,
sedan koka lugnt under omrörning då och
då (får ej röra sönder ostmassan). Koka in
vasslan men spar lite grand i botten.
Ostmassan skall bli brun – låt den sedan
kallna orörd. Detta kräver vana.
Stekost och sötost var midsommar-mat i
Ovanåker. Numera äts den året om.

Vi följde korna och getterna en halvtimme
varje morgon till olika ”släppa te bess”
(släppa till bete/gässlor). Förut, under
mina ungdomsår, var det fän från fem
vallar i Våsbo som gick tillsammans.
Om det var bättre bete på den ena eller
andra gässlan vet jag inte, och inte om det
var bättre vid kolbottnar, det har jag inte
hört. Gässlorna var av gammal tradition,
man kunde inte gå åt fler håll för på ena
sidan var sjön. Vi (fler fän tillsammans)
följde kräken ett stycke på väg, så jag vet
inte vad dom åt, men färsk
”illemjölker”/mjölkört var dom förtjusta i
– och så svamp förstås.

En annan specialitet var flötagås. Innan
det blev smör i kärnan, och när grädden
var som tjockast, då tog man av den och
bredde på en brödbit och sockrade på. Jag
brukade även strö lite choklad på, det blev
särskilt gott.
Innan vi buförde hem så kokade vi kåda,
det gjorde alla ”boajänter”/fäbodjäntor.
Det var klumpar av grankåda som jag
kokade i en kastrull med vatten. Kådan
blev lös av värmen men den blandade sig
aldrig med vattnet. Jag provade med en
trästicka om kådan var klar, det var den
när kådan inte klibbade fast vid stickan.
Sedan kavlade jag ut kådan med handen
till en rulle och skar den i lagomt stora
tuggbitar.

Gässlorna var följande:
Söndag – norröver
Måndag – landsvägen västöver
Tisdag – söröver
Onsdag – Slommeråsen
Torsdag – norröver
Fredag – landsvägen västöver
Lördag – Lassashagen (betyder att man
gick åt det hållet).

-♥Vi minns också

Jakobas Lill-Brita
I artikeln ”Som det var då” på nästa sida
nämns Lill-Brita. Brita Svensson, f Brolin,
som hon hette, avled den 28 januari 90 år
gammal. För många är hon, vid sidan om
att vara Lill-Babs mamma, mest känd som
skojänta på Svedbovallen sedan Järvsö
kommun engagerade sig där på 1960-talet.
Mindre känt är att hon tidigare också var
värdinna i Bollnässtugan på Skansen.

Vid alla avanstående sysslor har jag använt
huckle, annars inga särskilda kläder, var
det kallt hade man yllekofta vid behov.
Stösset har fungerat bra, möjligen har
spishällen fått vara högre, och att det
borde funnits bättre diskmöjligheter där.
Därför har jag diskat ute vid ”eldstaden”
och det har gått bra.
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Som det var då – vid mitten av 1960-talet
I Svenska turistföreningens årsskrift 1965 har författaren Hans Lidman från Edsbyn berättat om den
brytningstid man just då upplevde i Sverige och med tyngdpunkten på Hälsingland, speciellt i
finnskogarna. Han nämner inte Karin vid namn. Men det var Karins tid. Och Hilding Mickelsson fångade
henne på en bild, som hör till dem han illustrerat Lidmans stycke med.
Vi ska med artikelns hjälp försöka återge några stämningar.

Skogsbilvägarna hade börjat skära fula
knivsnitt genom mångmilaskogarna.
Privatbilar fick sina resurser testade där.
Tjäderspel och toppjakt ersattes av motorvrål och stenskott. Innan landsvägen byggdes irrade ljustereldarna runt Mörtsjöns
uddar. Nu spelar där käglan från sökarljuset på en bil. Transistorapparaternas skvalmusik har avlöst lommens ödsliga rop.

Finnskogen rymmer seklers sega och målmedvetna utveckling alldeles som den
innesluter en otroligt snabb tillbakagång.
Även fäbodarna har dragits med. Vart man
kommer, står vallarna tomma och öde.
Någon lever ett tynande sportsugeliv.
Tunet växer igen med sly, på de utdikade
hackslogarna vandrar skogen in.
Finnskog och fäbod hörde ihop. Finnskogspojkarna drog gärna mot valls, när
lördagen kom. Fäbodflickorna fick hjälp
mot både björn, oknytt och annat. Ofta
var de väntade, längtade. Flickorna plockade fram tunnbröd och handkärnat smör,
gräddmjölk och getost, messmör och
torkad fårfiol. Man åt, drack och trivdes.

Det gamla fäbodstället Ryggesbo med
anor från 1500-tal har blivit en modern
skogsby med TV-master och bilgarage.
Borta är de veckolånga midsommardanserna på Hans-Olsladan, då golv och
väggar bågnade under polskans tunga
stamp, då rop och tjoanden ekade halvmilsvitt över skogen, då stråken fortsatte
sin ystra dans över de få kvarvarande
fiolsträngarna – trots att spelmännen satt
och sov i sina hörn. Och då slogs vi om att
få dansa med den mörkögda och förunderligt sköna Lill-Britta, nu mest känd som
mor till Lill-Babs. Borta är också KlockarPelle, byns reslige och karske klockarfar
som allt bestyrde, han som under en lång
följd av år hade Lill-Babs mormor som
temperamentsfull husföreståndarinna och
makalös kaffekokerska.

I en återvändsgränd ligger Hästbergs högt
och belägna skogsby. Länge levde byn
obemärkt. Vahlsgubben fanns, och han
berättade om hur björnen skalperade
Jonsa-Mickel. Han var ett inventarium
men känd endast av finnskogens folk.
Så kom Cecilia Bruce – efter att ha bilat
2000 mil på jakt efter en verkligt vacker
tomt. Hon och hennes mor, fru Thorborg
Tryggvesdotter Thyselius, fann den högt
över alla andra gårdar i Hästberg. Dit släpade damerna en stor timrad hälsingegård.
Cecilia framträdde i TV med egna visor
och en ny idol tändes. Hälsinglands finnskog kunde inte gömma henne.

Dansladan i Hans-Olsvallen har nu blivit
en av de byggnader inne i Jössebo stort
tilltagna djurpark där tusentals människor
trängs för att få se en skymt av kronhjort
och ren, dovhjort och rådjur, afganbock
och sibiriskt manfår. Och där Lill-Babs
står och fiskar röding i dammen, inte på
TV-skärmen utan som en högst påtaglig
och verklighetsnära symbol för den
drömska längtan, som trots allt gömmer
sig bakom vardagens glättade fasad.

Uppståndelsen ledde till en låst järngrind i
Hästberg och skydd av statspolis med
radiobilar.
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Att söka stämning
Husbibeln av Maj-Britt Andersson och Nina Ericson är skön att ha när man vill koppla av och söka
stämning. När jag fick höra att Karin var död var det dags. Det finns ett stycke där som heter Vintervall.
Det innnehåller titelberättelsen, av Maj-Britt, ett utsnitt ur Etnologiska undersökningen i Nordiska
museet och nio fotografier av Nina. Fem av dem kan jag placera i Våsbo. Ett uppslag ägnas åt de
uppbäddade sängar som Karin skylt med sina handstickade täcken. Mönstren hade hon rekonstruerat
från gamla förlagor.
Kelvin Ekeland

Vallen vid mjölkningen var något magiskt.
Den lilla fäbodladugårdens värme, rassel,
trängsel, dunk, råmanden och så den lite
småäckliga, faktiskt, men alldeles underbara doften av nymjölkad mjölk. Mjölk
från kojuver, som mjölk är ämnad att vara.
Mjölk. Smaka också på ordet! Vitt, varmt,
vänligt. Mjölk är full av den kraft som
krävs för den som lever med skog, jordbruk, kreatur och hus att se till.
Vintern ville fäbodstugorna ha för sig själva. Inte stå till pass för människor. Motvilligt kan de låta någon ställa skidorna mot
en stugvägg. Stugorna förstår att hon behöver det.

Allt var så tyst. Husen sov så rart på sluttningen ned mot sjön. Spåntaken dignade
under snön. Fäbodens vinterskrud var
vävd i grått och vitt. Grått ylle till vitt siden med diamanter.
En fäbodvall är en bondgård i miniatyr dit
boskapen fördes på bete under sommaren.
En fäbod vill ha människor och djur hos
sig. De små stugorna med de högt uppbäddade knubbiga sängarna, trasmattorna,
gulnat tidningspapper med parafrasen på
längtan till Italien på väggarna, vaxduk,
visparna gjorda av björkris, den väl inkokta kaffepannan, lena och blanka mjölkkrukor, vill alltsammans leva med människor. Traktor utgör inget hinder, men de
ska vara försiktiga med fäbodvallen.
Den som ger av sig själv måste också få
vara ensam. Minnas koskällorna, den envisa kossan som alltid skulle vara kinkig
och smita in i skogen på väg hem till
mjölkningen.
Karins balsaminer blommade mer än femtio
somrar på fönsterbrädan i Skomakravallen.
De frös våren 2006, men kom tillbaka.
Traditioner ska hållas.
Foto: Kelvin Ekeland i GFF:s almanacka 2007.

UPPTECKNING I ETNOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN:
”När det blev middag kom kreaturen fram till henne, hon satt på en slät plan då gjorde hon
upp eld med fnöske å flinta å korna tyckte om att stå i röken och andas in röken, då blevo
de fri knotten och myggen. Bopigan lade på elden blöt jord så att det rökte bra, korna
idisslade på sitt saftiga bete och åto sig mätta en gång till, sedan bar det hem igen. Innan
karlarna foro hem måste de skaffa ved för en längre tid åt bopigan och hugga ner en stor
gran och utav barken lägga ett tak på kokstaden som bopigan skulle hava kokhett vatten att
diska sina mjölktråg. Det fordrades för att hålla pytsarna rena i sommarvärmen.”
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c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31
824 30 HUDIKSVALL
Telefon: 0650-13 112
Mobil: 070-287 37 70
E-post: info@xfabodar.se
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Plusgirokonto 430 24 37-1
Medlemsavgift 150 :- / år

KARINS FOND
Karin Sköldmark älskade att dela med sig
av sin kunskap. Hon har på så sätt fått
många att inse vilka värden som finns i
fäbodkulturen.
Gävleborgs fäbodförening vill hedra
Karins minne med att bilda en fond som
ska arbeta i hennes anda. Genom att ge
stadga åt föreningens ekonomi kan den
bl a hjälpa fram ungdomar och stödja
brukare som har bekymmer.
Skulle fäbodföreningen upplösas vill vi
ändå att fonden och dess syfte skall leva
genom att Ovanåkers kommun då tar
över förvaltningen.
Fonden har redan en grundplåt på 20 000
kronor. Sätt in ditt bidrag på plusgiro
430 24 37-1 och märk talongen med
”Karins fond”.

OVANÅKERS
KOMMUN

Centrum för biologisk mångfald

Dä skiner sol på vallär
där grove, hyge tallär
står kapprak än i väre,
som vakt mot allt som är.
Å sjön är som tå glitter
å sjölv ja står å titter
å sir på allt å täntjer:
Tack Gud för jag är här!
Ja tro’nte dä ja färe
te boene å väre
sa gla nan gång, som ja är nu,
att ja fått komma sta.
Ja går å gnoler sånger
från alle are gånger
ja bruka gå å sjunga
öm ja ha väre gla.
Bra säkert kräken känner
för runt döm bara ränner,
att dä är jussom särskilt tjönt
i boene i år.
Lamä en getabjälla
höra kännspak Blömmas skälla;
hon låter som en sömmarpsalm
då ljummen täll mä når.
Va allt så lickt så häne!
En jussom har ett äne
tä alle plasser sa en sir
öm en kan hitta rätt.
Å dä går lätt tä hitta!
På allting vill en titta
å har en ro tå gära na
så gör en dä bra lätt.
Tack Gud för gamle vallär
å tack för hyge tallär,
som står å vakter tocke
som jag har längta täll!
Öm hela valen träter
se går ja här å gäter
å har dä ägalösst å bra
från möen å tä kväll.
Kristina i Ugganåker (Helge Johansson)

