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tt av fäbodkulturens mest särpräglade drag var musiken. För att förstå när,
hur och varför denna musik utvecklades måste man förstå fäbodarnas roll,
hur de fungerade som arbetsplats och vilka som arbetade där. Fäbodarnas
historia är i mycket berättelsen om kvinnors arbete och hur arbetet med djur,
mjölk och insamling av foder präglade vardagen. Säsongsbosättningar där herdar
tagit hand om djur har funnits i kulturer spridda över stora delar av världen, men
typiskt för det nordiska fäbodväsendet, det i Norge och i Sverige, är att det var
kvinnor som var ansvariga för att valla djuren samt att mjölka och omvandla mjölken till hållbara produkter som smör, ost och messmör.
Varför fäbodbruk?
Det har inte alltid varit kvinnor som har vallat djuren i Norden. Under medeltiden
hade vallning varit en syssla för män och barn, medan mjölkning och beredningen
av mjölkprodukter hade varit kvinnans uppgift. Det var en uppdelning av arbetssysslorna som kunde fungera när man hade gården som utgångspunkt. Djuren
leddes då ut från ladugården på morgonen för att vallas i den omkringliggande
skogen. På kvällen fördes de hem igen för att på nytt stallas och mjölkas. Medlemmarna i hushållet kunde då lätt byta av varandra i arbetssysslor och en kvinna som
hade arbetat på gården under dagen kunde mjölka djuren på kvällen.
På fäboden var en sådan arbetsdelning av djurhållningen inte hållbar. För mycket
mänskliga resurser skulle då använts till djurhållning under den arbetsintensiva
sommaren när så mycket annat skulle bli gjort inom jordbruket. Lösningen blev
istället att låta vallning och mjölkhantering skötas av samma person. Från varje
hushåll skickades en person för att ta hand om djuren på fäboden. Vissa sysslor
kunde samordnas med den personal andra gårdar hade skickat för att sköta deras
djur på samma fäbod. Hade en gård däremot få djur kunde de samordna sig med
en annan gård med få djur och de skickade en gemensam person. Denna omläggning av arbetsorganisation inom djurhållningen är viktig för att förstå fäbodväsendet framväxt. Omläggningen påbörjas efter den senmedeltida agrarkrisen, men det
var under 1600-talet som fäbodväsendet på riktigt sköt fart.
Fäbodväsendet var en del av ett jordbrukssystem där mycket av produktionen
byggde på kollektivt arbete. Människor under 1600-talet och upp till 1900-talets
början ingick i olika lag där arbetet organiserades och utfördes, så som hägnadslag,
murarlag och roddarlag. De som arbetade på fäboden ingick i ett fäbodlag, som
också omfattade dem som ägde fäbodarna. Inom fäbodlaget tog man övergripande
beslut, som när man skulle låta djuren komma till fäboden och när de skulle tas
hem, men också beslut gällande den dagliga aktiviteten. De senare besluten togs av
dem som arbetade där.
Inom fäbodlaget var djuren enskilt ägda, de tillhörde de gårdar som hade plats
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vid fäboden. Men djuren betade på gemensamt ägda marker och samarbete mellan
brukarna var därför en nödvändighet för att resurserna skulle användas rättvist.
Samarbetet mellan brukarna syftade också till att markerna inte skulle överutnyttjas och att alla gemensamma uppgifter blev utförda. Hit hörde stängning av
gärdesgårdar och betesmarkens årliga rensning. Genom fäbodlaget kunde arbetet
utföras på ett mer effektivt sätt genom att det samordnades. Samordning med
andra fäbodar var också nödvändig för att djuren från en fäbod inte skulle beta på
mark som en annan fäbod hade rätten till. Från 1600-talet fram till 1800-talets
mitt pågick en intensiv diskussion i dalaskogarna om vilken fäbod som hade rätt
till vilken mark, var gränserna gick mellan fäbodarna och om gränserna mellan
dem hade överträtts. På många platser var det en nödvändighet, eller ett tvång,
att ha en fäbod. En enskild djurägare fick inte lämna sina djur kvar på byn när de
övriga flyttade till fäboden.

Dammer Anna med en av sina kära kor. Ödarv, Orsa. Foto: Okänd, Orsa kommuns bildarkiv.
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Underordning eller självständighet
I allt det praktiska arbetet på fäbodarna var kvinnor de viktiga aktörerna. En stor
fråga har därför varit hur arbetet på fäbodarna påverkade de kvinnor som var där.
I de flesta förindustriella jordbrukssamhällen där man bedrivit boskapsskötsel som
liknar de svenska fäbodarna, har man haft en långt gången arbetsdelning med
tydliga roller för män och kvinnor. Åsikterna har varit delade hur det har påverkat
kvinnans ställning och status. Några har menat att kvinnorna saknade status i och
med att det var männen som ägde djuren och att samhällets patriarkala struktur reducerade deras insats till enbart arbete. Andra har menat att kvinnorna fick status
genom att de var viktiga aktörer i produktionen och att de var med och fattade
beslut om boskapsskötseln. Särskilt i Norden har det framhållits att kvinnorna som
arbetade på fäbodarna blev mer självständiga än andra kvinnor och att deras arbete
var uppskattat. Kvinnorna, eller fäbodkullorna, har beskrivits som modiga och hårt
arbetande och att de under sommarmånaderna upplevde friheten på fäboden. De
var där sina egna chefer. Sommarvistelsen på fäboden ställdes mot vintertiden då
kvinnorna var beroende av de andra i hushållet och levde i trångboddhet.
Men vilka var då dessa kvinnor som arbetade vid fäboden? Den mesta kunskapen vi har om dem kommer från etnologiska nedteckningar och intervjuer gjorda
på 1900-talet. De är många gånger gjorda efter det att kvinnorna slutat arbeta på
fäboden och de ser i intervjuerna tillbaka på sitt liv som fäbodkullor. Intervjuerna
är också gjorda i en tid då fäbodväsendet var på stark tillbakagång och gjordes för
att dokumentera en bondekultur som var på väg att försvinna. Som så ofta saknas
det dokumentation om vanliga människors arbete från den tid då de var som mest
aktiva. Särskilt vanligt är det att det saknas kunskap om kvinnors arbete och fäbodarna utgör inget undantag. Det saknas nästan helt beskrivningar från fäbodarnas
glansdagar. Men inte helt, det finns några titthål rakt in i historien och en av dessa
kommer från Orsa socken.
Vallherdelängd från Orsa
Det finns en unik förteckning över de som arbetade på fäbodar inom Orsa socken
mellan åren 1687 och 1692. Förteckningen, som i original kallas Längd uppå
Wallherdar uthi Ohrssa församblingh, har sammantaget förtecknat 1340 vallherdar
mellan dessa år. Längden upprättades av kyrkoherden Lars Elfvius i Orsa församling och det som utlöste hans förteckningsarbete var en kunglig förordning
från november 1686 som förbjöd manliga vallhjon. Syftet med förordningen var
att förhindra tidelag. I ett brev, som förgick förordningen, från Svea hovrätt till
kungen hade särskilt vallpojkar pekats ut som fulla av okunnighet och fördärvlig
lusta. Deras syndiga leverne, påhittat eller verkligt, skulle stoppas och kyrkoherden skred till verket. Det har framhållits att också kyrkogångsplikten, att man var
tvungen att närvara vid gudstjänst, kan ha bidragit till att listan upprättades. De
som arbetade vid fäbodarna kunde ju inte närvara och kyrkoherden ville veta vilka
de var. De hade giltigt förfall.
Det har diskuterats om förbudet mot manliga vallherdar hade någon effekt och
slutsatsen har varit att den fick ingen eller bara mindre betydelse. Pojkar fortsatte
att användas för vallning utanför fäbodområdet och inom området hade redan omJesper Larsson
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vandlingen till kvinnliga vallhjon inletts. Även före förordningen var det ovanligt
med män som arbetskraft på fäbodarna. Det första året listan upprättades i Orsa,
1687, var det sammanlagt sex män på listan jämfört med 243 kvinnor. Dessa män,
som till övervägande delen var tonårspojkar, skickades av familjen därför att inga
andra möjligheter fanns. År 1687 var enda året män förekommer i listan och från
1688 till 1692 finns bara kvinnor förtecknade. Vallherdelistan tar upp namnet på
den som var ansvarig för hushållet och namnet på den som arbetar på fäboden.
Ibland framgår också relationen mellan de två. Listan är organiserad efter vilken
fäbod de arbetade vid, alternativt vilka byar de arbetade under.
Rörlighet
Orsa socken var i slutet av 1600-talet delat i två kulturella områden där man
bedrev jordbruk på skilda sätt. I norr, i Orsa finnmark, fanns det en finnbefolkning som hade bosatt sig där i början av 1600-talet. De bedrev ett jordbruk där
svedjning utgjorde en bärande del. De saknade fäbodar. I den södra delen var
jordbruket uppbyggt kring fasta åkrar och man hade fäbodar i skogarna där djuren
vistades under sommaren. Befolkningstätheten var låg och jordbrukets resurser var
spridda över stora områden vilket förutsatte stor rörlighet. Inte bara för fäbodkullor som skulle föra djuren till nya beten, utan också för de som skulle samla in vinterfodret. När Carl von Linné den 6 juli 1734 på sin Dalaresa kom till Skattungbyn i Orsa socken var bara en enda person hemma av alla i de 65 hushållen. De
andra var på slåtter fyra till fem mil hemifrån i de vidsträckta skogarna i socknen.
När Linné kom dit hade de varit borta i åtta dagar och väntades inte återkomma
på två veckor. Han som var kvar hemma var enligt lag tvungen att vara där då han
hade skjutsplikt.
I den södra delen av socken fanns merparten av befolkningen (93 procent). De
var år 1687 knappt 2350 personer fördelade på drygt 55 procent kvinnor och
knappt 45 procent män. Att andelen män var så lågt berodde främst på att de
många och långa krigen under 1600-talet. Det 30-åriga kriget och Karl X Gustafs
krig på 1650-talet hade lämnat många hustrur som änkor och unga män som var
utskrivna återvände aldrig till Orsa vilket skapade ett stort kvinnoöverskott. Det
var i åldersgruppen över 30 år som överskottet av kvinnor fanns medan det i gruppen under 30 var något mer män än kvinnor. Medelåldern för män och kvinnor
skilde sig därför mycket åt. För kvinnorna var den 30 år medan den för män var
dryga 20 år. Denna skillnad gör att mycket av jordbruksarbetet och annan produktion i Orsa vilade på kvinnorna.
Änkor och kvinnliga hushållsföreståndare
Det stora kvinnoöverskottet bland den äldre befolkningen betydde att det i många
hushåll saknades vuxna män. Sverige under 1600-talet har beskrivits som krigsänkornas land och denna beskrivning stämmer väl in på Orsa. Av de 499 hushållen
som finns med i husförhörslängden för Orsas södra delar förestods 88 av änkor
som också hade barn. Till detta kommer 69 hushåll som endast bestod av kvinnor.
Det kunde vara änkor med döttrar, men också vuxna kvinnor, vilka var släkt eller
inte, som delade hushåll. Många av dessa hushåll var små och var en- och tvåperso-
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ners hushåll. Nästan en tredjedel av alla hushåll förestods av en kvinna på 1680-talet. Vi vet att små hushåll under 1600-talet och 1700-talet oftare var fattigare än
större hushåll. En orsak till detta var att ett framgångsrikt jordbruk kunde man
inte bedriva om man var för få. Ett hushåll definierades i Orsa vid denna tid som
bestående av personer som regelbundet delade måltider.

Mjölkning på fäboden. Okänd kvinna, Orsa. Foto: Okänd, Orsa kommuns bildarkiv.

Vilka var fäbodkullor?
Jordbruket under fäbodarnas storhetstid byggde på arbetsdelning mellan könen,
men också på att alla kom tillsammans för att klara av intensiva arbetstoppar. Sådana toppar var slåtter och skörd där män och kvinnor arbetade sida vid sida, men
med skilda arbetsuppgifter och redskap. I andra sysslor arbetade män och kvinnor
åtskilda från varandra och detta är särskilt tydligt inom fäbodväsendet. Män kunde
arbeta och vistas på fäboden för att laga gärdesgårdar eller delta i höskörden. De
var då där tillfälligt och arbetade inte med djuren och mjölken. Under 1800-talet
hade också en del fäbodar manlig föreståndare, men de var inte med i det dagliga
arbetet, utan hade en övergripande funktion. Kvinnorna var däremot stadigvarande där under sommaren, men vilka var de?
Genom att kombinera vallherdelistan från Orsa med de personuppgifter som
finns i husförhörslängder, dop- och vigsellängder samt dödböcker går det att få
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fram mer information om de som jobbade på fäbodarna än vad den kortfattade
herdelistan ger. När man inom hushållet skulle bestämma vem som skulle ta hand
om djuren på fäboden hade man fyra alternativ, alla med sina fördelar och nackdelar. Alla utgår från mannen som hushållsföreståndare och hans relation till den som
arbetar på fäboden. Man kunde skicka en dotter, hustrun, en nära släkting eller,
som ett fjärde alternativ, kunde man hyra in en piga som gjorde jobbet. Var det en
änka som förestod hushållet kunde hon välja att själv arbeta där.

Anna Höst tillverkar ost på fäboden Labb-Djurberga, Orsa. Foto: Elma Tegman,
Orsa kommuns bildarkiv.

Döttrar, hustrur, släktingar och pigor
Det mest rationella för en jordbruksfamilj med fäbod var att skicka en dotter och
ungefär en tredjedel av familjerna gjorde det. Det var rationellt av två skäl. Det
första var att det var en billig och bra lösning att utse en medlem av kärnfamiljen
att ansvara för familjens djur och produktion av mjölkprodukter. Det andra skälet
var att varje kvinna i Orsa behövde lära sig att ta hand om gårdens djur: valla, stalla och mjölka dem och sedan göra ost, smör och meseprodukter. Det var kunskap
man skulle lära sig som ung och som man sedan hade nytta av livet igenom. Alla
som hade en dotter i lämplig ålder valde därför att skicka henne. Majoriteten av
döttrar vid fäboden var tonåringar och medelåldern bland dem var 17 år.
Alla familjer hade inte döttrar eller döttrar i en lämplig ålder för att låta dem
arbeta vid fäboden. Man var då tvungen att hitta en annan lösning. Ett alternativ
var att låta hustrun i familjen vara vid fäboden och en dryg femtedel av familjerna
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valde att göra så. En del av dessa hustrur var i själva verket änkor. Medelåldern
i denna grupp var närmare femtio år, vilket säger oss att den övervägande delen
av dem inte hade små barn, även om några av de yngre hade det. Det vanliga var
dock att om man hade små barn hemma, och ingen annan inom familjen som
kunde ta hand om djuren, anställde man en fäbodkulla.
Ett annat alternativ om hushållet saknade en dotter i lämplig ålder var att skicka
en nära släkting. Till nära släktingar räknas mor, svärmor, moster eller faster samt
en syster till mannen eller hustrun i familjen, däremot inte kusiner. Knappt en
femtedel av hushållen valde att skicka en släkting. Spännvidden i ålder var stor,
men de flesta var äldre och medelåldern var 47 år. Troligtvis sökte man efter erfarenhet, men att man valde att skicka dem till fäboden kan också spegla det faktum
att det fanns äldre kvinnor tillgängliga för denna syssla.
För en del hushåll fanns inget av de ovanstående alternativen att tillgå, eller så
passade de inte särskilt bra. Det fanns då möjlighet att kontraktera en piga som
arbetade på fäboden under sommaren. Att kontraktera en fäbodpiga för sommaren
var, efter att skicka sin dotter, det vanligaste sättet att hitta en piga. Andelen inhyrda pigor varierar mellan åren från en fjärdedel upp till en knapp tredjedel. Många
av dessa pigor kom från små hushåll. Fäbodpigan Gräfs Pärs Carin, född 1638,
levde tillsammans med sin ogifta dotter Anna och sonen Juga. Fäbodpigan änkan
Homman Brita, född 1622, levde med två av sina döttrar och en dotterdotter.
Fäbodpigan Stig Pärs Anna, eller Stor Anna som hon också kallades, född 1611,
levde i ett tvåpersoners hushåll tillsammans med Åhs Marit, född 1637.
Genom att vallherdelängden löper över sex år är det möjligt att se hur ofta man
bytte fäbodkulla. Det vanliga var att man behöll samma person till nästa år, men
mer än en fjärdedel av alla byter ut sin fäbodkulla vart år och i samband med dessa
byten spelade de anställda vallpigorna en mycket stor roll. De är inblandade i 60
procent av alla byten. Det vanligaste var att de som hade en anställd piga lejde en
ny piga när den förra slutade. Dessa byten utgör mer än en tredjedel av alla byten.
Det är också relativt vanligt att hustrun i familjen ersätts med en piga, men byten
där pigor är inblandade sker också med nära släktingar och döttrar som arbetade
som fäbodkullor.
Specialisering
Fäbodväsendet innebar en specialisering av arbetskraften. Boskapsskötseln var
arbetsintensiv och omkring 25 procent av alla kvinnor, 10 år och äldre, arbetade
varje sommar på fäbodarna i Orsa. Å andra sidan betydde det att 75 procent av
kvinnorna och alla män kunde göra andra saker under den arbetsintensiva sommaren. Specialisering och arbetsdelning gjorde det möjligt för jordbruket i Övre
Dalarna att expandera. En förutsättning för denna expansion var en arbetsmarknad med fäbodkullor. Många av dessa fäbodkullor kom från fattiga hushåll och
för dem var det en överlevnadsstrategi att arbeta på en fäbod under sommaren.
De fungerade som en arbetskraftsreserv för den mest hektiska perioden av året,
sommaren. Ett hushåll var en sammanslutning i ständig förändring: barn föddes,
någon blev sjuk eller dog, en syster flyttade ut eller en dotter gifte sig. För att ett
fäbodsystem skulle fungera och hushållen skulle kunna skicka djuren till fäboden
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varje sommar krävdes att det fanns arbetskraft att hyra in för dem som inte skickade en familjemedlem.
Om fäbodväsendet skapade starkare och friare kvinnor eller inte är en komplicerad fråga. Det går med fog att påstå att kvinnorna stärktes i sin roll när de var
på fäboden. Att självständigt sköta och organisera det dagliga arbetet var positivt.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla inte var där på lika villkor. De
inhyrda vallkullorna arbetade, till skillnad från döttrar och hustrur, med andra
hushålls tillgångar. De skulle inte, som barnen i familjen, senare ärva och ta över
delar av gården. Det faktum att de kom från fattigare hushåll gör också att deras
förhandlingsförmåga var begränsad. Detta pekar på att det också inom så kallade
jämlika samhällen, som det förindustriella bondesamhället i Övre Dalarna representerar, fanns betydande skillnader mellan hushållen.

Finn Elin, född Stålhandske, Myggsjö, Orsa vid 1920-talets mitt. Foto: Okänd, Orsa kommuns bildarkiv.

Lagpigor
På fäbodarna samarbetade fäbodkullorna i de olika gårdarna med varandra. Tittar
man närmare på hur varje fäbod var organiserad visar det sig att på de flesta fanns
det åtminstone en piga anställd. Fäbodarna var nästan alltid en blandning av döttrar, anställda pigor, mödrar och andra släktingar. De anställda pigorna gick ofta
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under beteckningen ”lagpigor”, vilket visar att de hade en uttalad position som
arbetsledare och att deras funktion därmed gick utöver arbetet på den enskilda
fäbodgård där de var anställda.
Varje fäbod var en blandning av kvinnor i olika åldrar, från tonåringar till gamla,
som arbetade tillsammans. Kunskapsöverföring inom mjölkhantering i det förindustriella samhället har oftast setts som en överföring av kunskap mellan mor
och dotter. Fäbodarna uppvisar ett annat sätt att överföra kunskap. Här mötte
unga kvinnor mer erfarna för att lära sig mjölkhantering och djurskötsel. Fäboden
hade mer karaktären av en verkstad med mästare och lärjungar, än en överföring
av kunskap inom familjen. För en tonårsflicka i Dalarna var det viktigt att lära
sig det krävande arbetet med att ta hand om djur och göra smör och ost. Det var
kunskap hon skulle ha stor användning för under hela sitt liv. Det skulle med stor
sannolikhet komma tillfällen i livet när hon behövde återvända till fäboden. Det
bästa sättet att lära sig var att under sommaren i några år arbeta med mer erfarna
kvinnor på en fäbod.
Särskilt de anställda fäbodkullorna kom att spela en stor roll för att systemet med
fäbodar skulle fungera och de var viktiga som kunskapsöverförare. De hade själva
lärt sig som tonåringar och utvecklat en skicklighet i att sköta djur och i tillverkningen av mejeriprodukter. När de blev äldre blev de lärare för nya generationer av
fäbodkullor. I detta ingick också förmedlandet av en musiktradition.
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