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Gustav Holmbom i Södra Östbyn berättar om gamla tider 
En intervju gjord i december 2009 av Holger Sahlin och Lars Erik Wikholm 

 
 
 

       
 
Gustav Holmbom     Gustavs hus som han har uppfört. Huset är byggt            
                          på samma plats som den gamla ”Klockargården” 
     som revs. 
 
 
Det kallas Klockars här, var det din far eller farfar som var klockare? 
 
- De va farfar min som va klockare i kyrka. Dom var tre stycken som provsjöng i kyrka och 
farfar var sisten som sjöng och på den tiden var det inte så noga med stämmor när dom skulle 
komma sams. När folke gick ut ur kyrka bestämde dom på kyrktrappa vem som skulle vara 
sångare där. Hä vart inte na mycke ståhej.  
 
Vad hette din farfar? 
 
- Lars Petter. 
 
Han hade väl besvärligt att ta sig till kyrkan alla gånger?  
 
-Ja, han skulle vara där tidigt för han skulle ju sköta ringningen också. Det var han som skulle 
börja sjunga psalman så folket kunde ta i och fortsätte. Han skulle vara förste man som skulle 
sjunge. Han fick guldmedalj av Oskar den andre i samband med att de invigde kyrka då dom 
hade byggt om den. 
 
Har du kvar medaljen?  
 
- Då farbror min dödde, en Nisse, då var Thrysèn präst här och då var den där medaljen 
framme. Då sätte´n den på rockslage åt ´n Olle som va en farbror han å. Han dog femti.  
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En Olle hade en bra stor´n båt som vi körde mycket med. Den kunde ta en 25 personer som 
mest. Å den hade jag kvar till slutet på femtitalet. Den båten hade gått mellan Hudiksvall och 
Vasa i Finland. Det var en motorbåt. ´n Nisse köpte den av ´n Alfred Vestman oppi Lovika. Å 
var han hade köpt den vet jag inte. Han hade väl tänkt använne den själv där oppe, men 
farbror min fick köpen. Sen köpte´n en motor som ´n Viktor Skog va här och montere in. Och 
den motorn använde vi för då va vi ju utan ström hennen. Så vi använde den både då vi kapa 
ve och tröske. Vi va med den här i gålan västöver och i Hullsjön va vi med på ett par ställen. 
För dom va ju utan ström dom å. Vi skruve lös motorn och sätte den på en bädd. Sen löfte vi 
opp ´n på en vagn. Då vi skulle tröske däri Eliassons en gång så vare en där från byn som ville 
vara stark av sig. Han sa, hörru du, ja ta en hann ännen ja. Jaa, tänkte ja, ta en dann ännen du. 
Jag tog ännen som va lättare ja, för bädden va 1,5 meter lång. Vi tog ´n tå vagna å hä bar i väg 
ne på backen på en gång. Så ja sa, inte ska vi väl ha´n denen vi ska väl gå mä motorn dit vi 
ska använnen? Så vi bytte änne jag och tog i å löfte oppe´n och då gick vi dit vi skulle 
använnen.  
 
Så du var med på den tiden då det varken fanns el eller traktorer här? 
 
- Ja, det fanns ingen väg här heller. Trettiotvå på hösten börje dom på å bröt vägen. Å de va 
förste år jag gick på skola. Det bodde sex AK-are här uppe. Och så bodde dom borte i Jala, 
som vi sa, där bodde det mycke folk. Men man högg ner de gålan sedan till licensfri ve under 
krige och hä va ju synd. Det va riktiga timmergårdar. Hä va två stycken å en bra store´n loge. 
På lördagkvällan var det dans där på lon och jag tror att hä va en Anders Nyqvist som va där å 
spela.   
 
Gustavs berättelse om en tragisk olycka i skogen 
 
Sixten Sjöström var här å högg opp mä Navarn. Å en dänn dan då had´n ju egentligen huggit 
färdigt men han va kvar där å högg medan jag va där å körde Navarn väst över mä timre, så 
jag inte skulle vara ensammen där. Å kärn gå å fälle en store´n tall och fälle oppi. Å talln ligg 
en 10-12 meter oppi så toppen slogs av å ramle ne och hä gjorde ju ingenting, men sen gick´n 
dit å skulle fälle de danne trä för han skulle få ne talln. Å han bördde å såge å de danne trä 
gedde mä sä å talln ramle ne å slog ´n i huvve. Å hä va ingen liten tall. Hä va en fyrstocks tall. 
 
Ja gick till rastkurn där vi bruke äta. Å ja tänkte va jär kärn som inte kom nan gång. Så ja gatt 
ju ta å gå bortöver. Då låg ´n där på backen å där hadden väl kampere som köksgolve hanne 
däri snön så hä va alldeles platt. Där kom jag å gå så ja va bäre två meter ifrånen.  Då titten på 
mäg. Va äre som ha hänt? Ja trodde hä va nan kvist som hade ramle och slagen i huvve men 
hä va ju trä som hade ramle pån. Då feck ja ta tin där å hålle i´n å gå till kurn först. Å då hade 
ja traktorlasse där, å hä va ju en bra backe ner mot stuga. Å jag tänkte, ja kan inte sätte ´n 
hann frampå låda på timmerlasse för då ramle´n tå å ja köre över´n. Jag fick bära´n den oppe 
från skogen. Då hade´n bil´n nere på isen där. Å då tänkte jag, va ha´n nyckeln ti bil´n nagerst 
å jag tänkte inte på å titte baki koffertlucka. Där satt nyckeln, men du vet hä va en bil som 
man tryckte på startknappen, då starta bil´n. Då va ja rädd för att rattlåse skulle ta i men hä 
gjorde inte hä. Å då körde ja från Navarn å hem hitten. Å då in henen å han fick lägge sig på 
soffa. Å så ringde ja till ´n Bosse Sjölinder. Å då sa en Bosse Sjölinder följ med du å ner till 
lasarettet. Ja gjorde hä ja, å tur va dä för då vi komme ne då kunn ´n Sixten inte prata. Så ja 
fick tala om för doktoran va som hänt. Å då tror ja han va där en fem-sex dagar. Det var 72 i 
februari. 
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Handlade ni nere i sjöändan? Eller på filialn?  
 
- Ja hä va på filialn eller så i Anundgård på Lindbergs eller Åslins.  
 
Men på våren var det väl svårt ibland att ta sig över sjön? Var ni inte till Sjöändan på 
Björklunds då?  
 
- Jo, men hä va nog sällan. 
 
Vem var det av Björklunds som blev sjuk i barnförlamning uppe på Vikeskogen? Det finns ju 
en myr där som heter Barnförlamningsmyra och det sägs att det var någon från Sjöändan 
som blev sjuk där uppe.  
 
- Ja,  det var en bror åt en Olle Björklund. Han hette Magnus. Han va ju på affärn han å ibland 
när ´n Olle gick hem för å äta. 
 
Fick han några men av polion, som det heter numera?  
 
- Nä, han va relativt bra. ´n Magnus å ´n Olle Björklund va med pappa min mycke uppe i 
Jämtland å högg timmer. Å dom kunde inte förstå att pappa min va så svår å hågge. Dom 
trodde han hade nan där ti hjälp. Å då på den ti´n skulle ju tall´n rundbärkes, även rotännnan. 
Å like väl så högg pappa en femti bit. Så dom kom å smög se´ dit för å se vem som hjälpte´n. 
Men han va ju ensammen. Pappa hette Jonas. Han hade en stocksåg. Du vet väl va en 
stocksåg e´?  
 
Ja, man ska väl vara två för att dra den? 
 
-  Ja, man ska vara två, men pappa använde na´ ensam. Han va en jäkel på å file å ställe 
såga´n så dom bet. ´n Kalle Karlsson, ´n Storkalle, va för jäklig på å såge. Han tryckte bare ne 
såga. Dom såge här på Österström till lokomotiven. Då tyckte de annran att ´n Kalle måste ha 
e bra såg så dom börje å fundere om dom fick byte såg me´n. Ja visst fick dom byte såg, sa 
han. Då såge n´Kalle ännu fortare. Å dom som bytte såga å fick Kalles, dom rådde inte mä å 
dra na´. Hä va mycket folk som bodde på Österström och jobba där då.  
 
Hä va en gubbe som hade mä se e kruke mä tjockmjölk å han åt å åt och etter han åt så vare´ 
like mycke kvär däri kruka. En Tomas´Olle hennan borte hade hett jästen ti kruka. Hä jäste så 
hä vart like mycke allt eftersom han åt. Ja tror hä va 1921 som dom la ner på Österström. 
 
Farmora mi sålde tjockmjölk till arbetaran där. Hä fanns inge kruker på den tiden utan hä va 
na´ store träslock som dom silde på tjockmjölk i. Dom komme alte´n å rodde över hit då å så 
bar dom de danne träslocka ne ti sjön å rodde över. Dom fick väre två stycken för å bäre för 
dom va ju urholke de där träslocka.  
 
Gustav berättar om ett sjukbesök 
 
Det var en doktor på Österström som hette Tirén som skulle på hembesök till Hullsjön. Hä va 
på vintern så dom måste ha nån å köre mä häst. Å ja tro hä va ´n Jonke Svedlund som skjuss´n 
Då for dom till Hullsjön till en som hette Edvin Holmstedt å dom hade månge barn, men hä va 
frua som va dålig. Doktorn såg väl att hä va dåligt där men dom hade väl skrapa ihop lite 
pengar för å betala doktorn, men han tog ingenting för han såg hä va så fattigt. 
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Men en granne hade bätter ställt. Det va en storgå´l å de va nog det ende ställe som hade 
telefon. Han hade månge pojker. Han gick åt vägen å tänkte passa doktorn då han komme å 
for tebaka. Han fråge doktorn om han ville gå in å titte på pojkan för dom va inte riktigt bra. 
Ja doktorn gick in å titte på dom. När han komme tebaka fråge ´n Jonke Svedlund: Hur var det 
här då? Ja, sa doktorn, dom va bara lite snuvig men den här gubben han tänkte åka snålskjuts 
han. Då tog ´n trettio kronor. Å du vet hä va ju mycket pengar på den tiden. 
 
…och en kyrkfärd som frös inne 
 
Julen 1939 var det govär å sjön hade inte frusit. Så vi tänkte ta båten till kyrka på 
juldagsmaran. ´n Olle, farbror min, ställde tell e stång framtill på båten så vi skulle ha lyse. 
Men på natta frös sjön. Hela sjön va frösen. Så det vart inga rese. Men dan förut, hade vi med 
´n  Nisse, farbror min, rott henifrån å till filialn. Då fick vi e stora gädde som va en hel´n 
meter lång. Å då minns ja han handle väldigt mycket så hä va fullt på disken bl a en stor´n 
sockertopp. Då han betale de danne grejan, va tror du de geck på? Jo, 22 kroner å 45 öre. Fast 
han hade handle så mycket för hele julen. Sockertoppen va säkert 50 cm lång.  
 
Vad vägde en sockertopp? 
 
-  Ja de va väl en två tre kilo. Man fick ha e´ yxe å hugge lös biter tå´n å sen hade man 
sockerskrine å fick göra lämplige biter med kniv eller sax. Å där var det fullt med hål i botten 
så att småsockre ramle i en låda i botten som man fick ta igen. Dan före julaftan de åre då tog 
´n Olle hästen och plogen å for hitten ne på backen för å se om hä skulle gå å plöje. Och hä 
geck perfekt. Å hä va samma år, 39. Å sen så vart ´e  så kalle vinter under krige. Men ja 
minns i februare var ´e ett sånt govär. Dom körde på doning på den tiden med häst. Dom fick 
stanne hemme bra månge dagar tills hä vart kallare så vägen frös ihop. För hä gick ju i botten, 
så gotte vär vare. 
 
Var det många som körde i skogen här omkring? 
 
- Ja, det var i varje gård som dom hade timmerkörning. Där me´ Tommas´ gick en väg sö´ 
över skogen.  
 
Var det kyrkvägen?  
 
- Nä, de va länger väst. Kyrkvägen va en väg som folke använde både sommar å vinter. Den 
va väl en sex-sju kilometer. På vintern ploge man härifrån halve vägen till e ställe som heter 
villåga. Å från Hullsjön ploge man därifrån å dit. Så det var en väg som hölls öppen på 
vintern. 
 
Var det den enda väg som fanns? Vägen som går nu till Stöde, fanns inte då?  
 
- Nä, vägen som går till Stöde bröts samtidigt som den här vägen till Sunnansjö som bröts 
1932-36, som AK-arbete.  
 
Vad hade dom för redskap när dom bröt vägen? 
 
- Skyffel, spett och korp å en stubbrytar. Det fanns inte ens en borrmaskin, utan dom fick 
borre för hand. En satt å vände borrn, eller dom kunde vara två ibland som slog på borrn, om 
de var stora hål. Dom slog post.  
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Jag ha vare med å slå med borrslägga när vi gjorde ett hål på två meter när vi gjorde en 
stenpelare åt ´n Valfrid Lind häri Ol´ jons i Östbyn. Man ladde mä krut  på den tiden. En gång 
när dom tände stubin så small e inte. Andre dan fick vi börje på å borre e nytte hål oppetter.  
Men hä va som å ge hunn å äte tjäre hä. De glömme ja inte.  
 
Hur länge höll ni på för att borra en meter?  
 
Ja det tog väl en tre timmer. 
 
Vem slipade borrarna? 
 
- Hä fick man gäre själv i smedja. Dom skulle härdas. Man gnugge dom på en träbit å då såg 
man på färga då dom va lämplig. Å ja minns då vi hade gjort en dann stenpelarn åt en Valfrid 
Lind. Farbrorn min som gjorde´n fick 400 kr för att han gjorde en dann stenpelarn å idag 
skulle´n inte fått den gjord för 40 000. 
 
Hur länge höll han på med den? 
 
- Ja det var väl en och en halv månad. Han skulle ha pelarn för å gäre e brygge. Så 
bogserbåtan Lars och Holm skulle kunna fära in dit at brygga.  
 
Körde ni dit stenen med häst? 
 
- Nä, vi byggde på sommarn. Så vi gjorde ´n store´n flotta av timmer å så hade vi en båt i 
vardera ännen på flottan å e rep över. Stenan va ju tung dom så flottan kunde ju gå så hä va 
vatten oppån. Å så fick man ro med båtan dit sten skulle vära å där hade vi stubbrytarn. Med 
den spela vi opp stenan dit dom skulle vära. 
 
Lind komme ju allten å rodde. Han komme opp hitten å undre om ja ville komme å ta upp 
päran. Ja hade nog å gära hemme här, men ja gatt ju ta å gå dit hjälpe gubben å hacke opp 
päran. Men hacke du ti i pär, då vare bäst å skynne deg å kaste borta så inte gubben såg e för 
då höll han på å svimne. Man va där på maran å börde klocka sju. Å ja tänkte ska´n aldri bju 
på nan mat. Tur var ju ja hade äte lite hemme här. Å då klocka va na tie halv elve, sa´n: Nu 
ska vi gå in till gumman så vi får oss lite under västen. Ja tänkte ja, hä bli ju bra. När vi 
komme in där, å va vi fick vi? Litte te å ett par kex. Ingenting annat. Hä va ju som å slänge at 
hunn e skorpe hä. Då fick ja en krona. 
 
En  Jonke Öberg, hä va en storgård på den tiden. Hä va ju månge som va lejd där på slåttanna. 
Å gubben åt fort som tusan. De annran hann nästan inte mä å göra mer än smörgåsan. Då va 
han färdig å stå upp å gå ut å börje å ärbete. Men dom åt i alla fall de hannan. Men pappa han 
va väl mer illfundig och tänkte, va tog´n vägen? Han gick bäre ut å försvann. Så han tog å 
gick in han å hess te fråge´n etter na. Då hade´n  sätt se vi e anne bord å satt där å åt.  
 
Wikströmmen komme som dräng till en Jonke Öberg. Han va oppifrån Resele. Hä gjorde nog 
frua åt´n å. Ja tro hu hette Amanda. Till slut så vart frua åt en Jonke Öberg ensam å hu kunde 
ju inte klara det, så Wikströmmen fick köpe´ne. Dom hade en dotter som dog. Några fler barn 
hade dom inte. Dom hade skog men levde mest på mjölka dom sålde. Dom hade bra månge 
koer. En dann Wiktströms kåken är ju en stor gård. Timmre till gårn e högget här yst oppi 
berge. Dom högg det här å körde hem det å täljde upp det. Året efteråt timre dom opp en dann 
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store gårn. Dom berätte att dom kunde annvänne yxa på den tiden. Dom timre opp gårn på en 
vecke. Dom va fyra man. Det var en man på varje knut. När dom täljde timre då sträckte dom 
ut lina från ene ännnen till den annre, å vare så dom hågg åv lina då vare inge timmermän.  
 
Jala va en plats som låg ysta för Tommas´. E stora röa  stuge å sommarstuge å en lo där dom 
danse på AK- tiden. De va många som var arbetslös som fick arbete på vägen. Dom jobba på 
lördan å till klocka ett. På en sån vecka feck dom tjuge kroner. Då gick maten på 11-12 kroner 
i vecka. Då hade dom de andre kronan för å köpe kläder. Ja minns att man kunde inte säge till 
henen att man skulle gå på Logen då hä va nanting där. För då hare vårte bära: ”Gå lägg dä.” 
Men AK-aran, fast dom hade så dåligt betalt, dom samle ihop så jag kunde ha en å femti. Så 
jag kunde gå jag å. Det räckte till inträde å lite kaffe. Sportklubben fick Logen av en Alfred 
Åslin.  
 
Hur va det med skolgången? 
 
- Ja dom kom yst ifrån å samles här å så fick vi skjuss över sjön. Å på vintern fick man he på 
se skidan å åke skider.  
 
Var låg skolan? 
 
- På Österström, rakt över henen. Jag minns att ibland storme ne på sjön. Hä geck så store 
våger så man fick lägge sig ned på flakan i båten.  
 
Fanns det flytvästar? 
  
- Nej det fanns det inte, men i Olles storbåt´n fanns det flytvästar å livbojar för den va 
besiktad tå en ifrån stan som va upp å besikte´n.  
 
Körde ni med storbåten på dans?  
 
- Ja, han gick månge gånger henifrån å oppå Sandnäse. Hullsjögan komme en tie till femtan 
stycken å gick över skogen å låg ute hen på backen. Han gjorde först en sväng mä båten 
neröver å hämte folk där å så körde´n iland henen härme brygga. Då steg de hannan från 
Hullsjön i båten å följde med till Sandnäse dom å.  

 
_______________ 

 
Storstensjöns fäbodar 

 
Dokumentation från studiecirkel inom hembygdsföreningen vintern 2008/09 

 
Avvittringen av Lovikens by 
Lovikens by avvittrades från Vike 1723 och skattlades. Den nya byn gränsade i väster mot 
Jämtlandsgränsen, i söder mot Holmsjön på Sandnäset och Draget, i norr mot Järkvissle 
allmänning och i öster mot den s.k. Vikeskillnaden.  
 
Skogsmarken förblev oskiftad fram till dess Laga skifte genomfördes 1862-64. Men 
inägojorden i Loviken och på Sandnäset hade börjat odlas upp långt tidigare. De som bosatte 
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sig och blev hemmansägare i Loviken var fyra bondsöner från Vike. Dessutom hade mindre 
jordlotter upplåtits till några torpare där de fick att odla marken och sätta upp sina hus. 
 
Laga Skifte 1862-64 
Tre fäbodar omnämns i protokollen från Laga 
skifte. Det är Storstensjöns fäbodar,  
Långmyrbodarna (Loviksbodarna) och  
Svartkälens fäbodar. Samtliga dessa fäbodar var 
alltså anlagda och i bruk i mittenav 1800-talet.  
Vid Laga skiftet avsattes mark för fäbodplatserna 
och det avdelades också skogskiften till 
markägarna i anslutning till fäbodplatserna för  
att tillgodose behovet av virke till husbygge och  
vedtag. Tidigare verkar det inte ha funnits någon 
egentlig reglering av vilka som hade rätt till de  
olika fäbodplatserna.Fäbodarna användes inte                Myrslåtter  
bara av markägarna utan också av deras torpare.            
Ofta var det inskrivet i torpkontrakten var  
torparen hade rätt att sätta upp en fäbodstuga och även vilka slåttermyrar han hade rätt att bärga 
hö på. I ett utdrag ur ett lagfartsprotokoll från 1827 framgår att Per och Olof Mattsson sålt ett 
torpställe i Loviken till sin bror Nils Matsson. I kontraktet anges bl a att Nils Matsson har rätt till 
slåtter på ”Stensjömyran och på fäbodarna”. Vi kan alltså konstatera att fäbodarna vid 
Storstensjön var i bruk redan1827. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
  
 
Karta över Storstensjön och den mark som avsatts för fäbodplatsen norr om sjön 
 
Vid Laga skifte skiftades all skogsmark tillhörande Lovikens by. Delägarna tilldelades 
skogsmark i förhållande till hur många mål inägojord de hade. Ett mål motsvarade ett halvt 
tunnland. Det kallades också för spannland, d v s den areal som en spann utsäde räckte till. 
Den odlade jorden på hemmansdelarna i Loviken varierade mellan tre och sex tunnland. 
 
Boende i Loviken och Sandnäset vid Laga skifte. 
 
Vid den här tiden fanns det fyra bönder i Loviken:  
Nils Westman som bodde där Anders och Torsten Norling nu bor. 
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Mats Matsson som bodde på den plats vi kallar Sälls. 
Nils Matsson som hade sin boplats där Arne Engman nu bor. 
Simon Wiklund som bodde på Draget. 
 
De var samtliga bondsöner från Vike och de var också två brödrapar. Nils Westman och 
Simon Wiklund var det ena brödraparet och Mats Matsson och Nils Matsson det andra. 
 
Dessutom fanns några torpare: 
 
Mats Persson, som hade rätt till 6 tunnland jord med slåtter på Nils Mattsons hemman 
uppefter Oterbäcken. 
 
Per Norman, som hade rätt till 6 tunnland jord på Simon Jonssons och Nils Svenssons mark 
på Sandnäset. Hans far, Olof Norman hade med sin familj flyttat till Sandnäset från Överböle 
i Liden år 1838. 
 
Nils Olof Norman som var bror till Per Norman och också bosatt på Sandnäset. 
 
Nils Johan Sjölinder, vars torp låg på Sandnäset ner mot södra stranden och gränsande i 
öster mot Simon Wiklunds hemman på Draget. Nils Johan Sjölinder var gift med en dotter till 
Mats Matsson i Loviken, Lisa Brita Matsdotter född 1825.  
 
Per Jonsson f 1817, som hade ett torp på Olof Söderbergs mark, troligen det torpställe som 
senare kom att kallas ”Per Adolfs”. 
     

  
     
Djurbesättning på Korsnäset på 1920 talet.     Djur på fäboden 
T v Olga Forsgren gift med Adolf Jonsson, 
 Loviken  
 
En av de hemmansägare som vid Laga skifte fick rätt till fäbodplats vid Storstensjöbodarna 
var Simon Wiklund på Draget. Genom honom fick hans svärsons familj, Engmans på Udden i 
Fagervik också en fäbodplats där. Även Olof Söderberg i Drevberget fick rätt till fäbodplats 
vid Storstensjöbodarna. Hans rätt utnyttjades av hans torpare Per Jonsson och av hans svåger 
Magnus Nordlund. De övriga markägarna med rätt till fäbodplats var samtliga bosatta i Vike 
och kom aldrig själva att utnyttja sin rätt. Däremot kunde de som hade torp på deras mark 
utnyttja rätten att sätta upp en fäbodstuga.   
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Storstensjöbodarna i slutet av 1800-talet 
Med ledning av uppgifterna i Laga skifte, av torpkontrakt och av en karta som Konrad 
Wikholm ritat över de olika fäbodstugornas placering, kan vi med någorlunda säkerhet säga 
vilka som brukade de olika stugorna från mitten av 1800-talet och framåt. 
 
Om vi tänker oss att vi kommer vandrande stigen från öster in mot Storstensjöbodarna en dag 
i slutet av 1800-talet så skulle vi tur och ordning vid de olika stugorna ha kunnat möta 
fäbodpigor från följande familjer: 
 
1. Erik Engmans från Udden i Fagerviksbyn. 
 
2. Magnus Nordlunds i Loviken. 
 
3. Johan ”Janne” Modins i Loviken. 
 
4. Per Jonson Modins, vars fäbodstuga i början på 1900-talet övertogs av Per Adolf 
Söderberg. 
 
5. Simon Wiklunds på Draget 
 
6. I mitten av 1800-talet fanns också en sjätte stuga som vi tror användes av Per Jonsson d. ä. 
 
Fäbodlivet och fäbodpigans arbete 
Djuren flyttades till fäboden redan i slutet av maj.  Både kor och ungdjur fick som regel gå 
direkt till fäbodarna redan första dagen de kom ut på våren. Det blev en lång väg för djuren att 
gå med tanke på att de stått bundna inne i ladugården hela vintern. Det är troligt att djuren 
från Udden i Fagervik först fördes över på flotte till Draget eller Sandnäset någon dag innan 
man drog vidare till Storsstensjöbodarna.  
 
 

   
 
Arbetet med att koka mese och att ysta ost var                    Konrad Wikholm i Loviken 
 fäbodpigans vardag.          tjärnar smör   
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Ofta hade bönderna någon piga eller dotter som fick följa korna till fäboden och det var hon 
som skötte dem där hela sommaren. När man gav sig iväg gick hon före och lockade på 
djuren och de följde gärna med för de visste vart de var på väg. 
 
Varje bonde kunde ha fem till sex kor och några ungdjur som skulle med. Torparna hade färre 
djur, kanske ett par kor något ungdjur och några getter. Det var ju inte bara korna som hade 
sitt mulbete på skogen. Både bönder och torpare hade får som släpptes på våren och som höll 
ihop i flockar i skogen till sent på hösten. Dessutom fick hästarna gå fritt under den tid man 
inte hade arbete för dem hemma gården. De släpptes sedan man hade gjort bort vårbruket. Det 
var ett femtiotal får och ett tiotal hästar som gick på Loviksskogen under somrarna.  
  
All boskap hade skällor om halsen när de gick på skogen. Annars kunde det vara svårt att hitta 
dem, om man behövde gå och leta dem någon gång. Av korna var det bara ledarkon som hade 
skälla. Varje kalv hade en liten skälla och alla hästarna hade också var sin skälla, ofta med en 
mörkare klang än kornas. Alla bybor lärde sig att skilja på de olika skällornas klang så att man 
kunde säga vilken familj korna och hästarna tillhörde.  
 
Som regel kom korna hem till sin fäbodvall varje afton när det var dags för mjölkning. Om 
något djur saknades var det fäbodpigan som fick gå ut och leta. 
 
Till varje fäbodstuga hörde en grytplats och den låg ungefär tio meter från stugan. Där höll 
pigan till med det mesta av sitt arbete. Där kokade hon mese och gjorde ost.  
 
Man gjorde lite olika ostar under fäbodtiden och då hade man varierande ostmått att lägga 
ostmassan i. Vissa mått var större och andra var mindre, beroende på hur mycket mjölk som 
skulle ystas. Till mesen hade man speciella mått och mesostarna skulle torka till ordentligt så 
att de kunde bevaras länge utan att bli dåliga. Det blev ju en hel del disk både sedan man 
mjölkat och medan man höll på att ysta. Disken sköttes ute och fick torka i friska luften.  
Bredvid eldplatsen hade man en träbänk där diskbaljan ställdes. Då hade man nära att hämta 
varmt vatten från vattengrytan som hade sin plats bredvid grytorna.  
 

  
 
Fäbodpiga vid eldplatsen.            Tyra Sundling vid mesegrytan
            på Lövåsen  
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Maten lagades oftast till ute vid grytorna. Mösegröt och kams var rätter som hörde till 
fäbodlivet. En återkommande arbetsuppgift för pigan var att kärna smör. Man kärnade i en 
stående träkärna med en s k terel som fördes upp och ned tills grädden skar sig och blev till 
smör. När smöret var klart togs det upp och lades i ett trätråg där den kärmjölk som fanns kvar 
kramades ur. När smöret saltats lades det i trätinor som sedan kunde bäras ned till byn. 
 
Under våren när det inte fanns så mycket mat i skogen mjölkade korna ganska litet så då blev 
det inte så mycket smör. Längre fram på sommaren ökade mjölkproduktionen och då fick man 
både större smörklump och flera ostar per vecka. Man ystade inte varje dag men det blev ändå 
rätt många ostar under den tid korna vistades i fäbodarna. De bars hem så snart de var färdiga 
och lagrades hemma på gården.  
 
Vid osttillverkningen tog man inte alltid bara separerad mjölk, utan till vissa skulle man ha 
ungefär en tredjedel separerad mjölk, resten fick grädden vara kvar i, för att man skulle få 
fetare ostar, men det blev ju istället lite mindre smör. 
 
Vid ystningen använde man ostlöpe. Den fick man av löpmagen från en slaktad spädkalv. De 
dagar man inte ystade ställdes mjölken ner i en kallkälla för att den inte skulle surna innan det 
var dags att ta hand om den.  
 
Fäbodpigan fick rätt ofta besök hemifrån och alltid hade den som kom lite färsk mat med sig. 
Ofta på helgerna kunde familjerna från byn komma för att hälsa på sina fäbodpigor och då 
kunde det bli mycket folk i fäboden.         
                          
Hela sommaren fick kreaturen beta på fäbodskogen och inte förrän man hade tagit vara på 
säden som växte på kornåkrarna hemma i byn kunde pigorna flytta hem med dem. I allmänhet 
hade man skördat färdigt någon gång i mitten av september. Sedan kunde korna få beta 
hemma på gården av det som hade växt upp på lägdorna och åkrarna efter skörden.  
 
       __________________________ 

 
Ett livsöde  från Holm 1893 

 
Protokoll, hållet i Holm följande dagar år 1893. 

Källa :MEDICINHISTORISKA DATABASEN 
 
Den 17 februari. 
 
I skrifvelse af den 12 uti innevarande månad till undertecknad, kronolänsman, har herr 
provincialläkaren O. Söderbaum upplyst, att i uppgift å sinnessjuke från Holms socken 
vederbörande pastor anmärkt om f.d. torparen, födorådstagaren Anders Viklund från 
Hullsjön: "Bostad dålig, ekonomi icke god, tidtals orolig och bunden med kedjor enligt 
uppgift.Borde efter pastorsembetets tanke vårdas bättre"; hvarjemte och då det tillkomme 
provincialläkare att hafva tillsyn öfver sinnessjuke, som vårdas i hemmen, provincialläkaren 
Söderbaum anhållit om de upplysningar i ifrågavarande sak, som undertecknad antingen själf 
kunde lemna eller efter hörandet af kommunalnämnden i Holm, som förmodades kunna lemna 
närmare besked härom. I anledning häraf instälde sig undertecknad, åtföljd af nämndemannen 
J. P. Öberg i Östbyn, hos kommunalnämndsordföranden Johan Öberg i Anundgård, hvilken 
rörande Anders Viklund förmälde sig icke hafva något närmare i saken sig bekant, men 
trodde, att Viklund i sitt hem erhölle behöflig vård och skötsel. 
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Den 18 Februari 
 
Denne dag inställde sig undertecknad uti Anders Viklunds hem i Hullsjön för att närmare taga 
reda på huru Viklund skötes och vårdas med mera. Inkommen i hans bostad, där han för 
tillfället ensam befann sig, och sedan undertecknad hälsat "goddag", framräckte Viklund raskt 
sin hand och sade: "Tack, som kom och hälsa på", utan att, så vidt jag vet, Viklund någon 
gång förr sett mig. Strax efter mig inkom i Viklunds bostad nämndemannen Jonas Petter 
Öberg i Östbyn, därvid Viklund blef mycket glad, kände igen Öberg och yttrade: "å, får jag se 
dig en gång till"; och upplyste Öberg, att det åtminstone vore tio år sedan han senast 
sammanträffade med Viklund. 
 
Viklund satt i en säng med tarfliga, men rena sängkläder, och var han fastbunden vid sängen 
med en mindre kedja, (grimskaft), fästad i ena ändan vid en om Viklunds ena ben anbragt 
järnring och med den andra i sängen. Bostadsrummet, en kammare i mangårdsbyggningen, är 
tarfligt, men ingen osund lukt kunde förnimmas. Rummet har varit försedt med papp och 
tapeter, men har Viklund, enligt hvad nu upplystes af Viklunds hustru m.fl., rifvit bort största 
delen däraf, under förmenande, att det icke vore lämpligt att hafva dylikt på väggarna. 
Viklund hade en mängd trävirke upplagdt i sängen och sysselsätter sig med att förfärdiga 
diverse saker, såsom skedar, m.m. 
 
Viklunds hustru Ingrid Ersdotter, hans dotter Stina Kajsa Byström och förre torparen Ingemar 
Sjöström hördes hvar för sig, hvarvid följande upplysningar erhöllos: 
att Viklund, som vore född år 1828, vid aderton års ålder eller år 1846 blifvit sinnessvag och 
då intogs på Hernösands hospital, hvarifrån han efter någon tid utskrefs såsom återstäld; 
att Viklund därefter under många år varit frisk samt skött sig väl och varit arbetsam, men att 
han för omkring tolf år sedan åter blef sinnessvag och emellanåt varit mycket våldsam samt 
kastat knifvar och dylikt efter hustrun, med hvilken han annars lefvat i god sämja; 
att han till följd häraf måst fastkedjas i sängen, då han vanligtvis blifvit lugnare; 
att, då Viklund emellanåt ansetts vara normal till sinnet, han blifvit lössläppt, men att det icke 
dröjt länge förrän han ånyo visat sig våldsam, sprungit omkring i byn samt skrikit och hojtat, 
hvadan, därtill ock uppmanade af grannarna, Viklunds anhöriga åter måst fastkedja honom;  
att Viklund ibland, då någon främmande eller granne hälsar på honom, anhåller om hjälp att 
komma lös, men brukar vid sådana tillfällen icke uppföra sig våldsamt; 
att Viklund emellanåt läser i någon bok, mycket högt och fast, och blir efter läsningen 
virrigare; 
att, då Viklund sysselsätter sig med snickring, han icke tål, att någon lägger sig i arbetet och ej 
heller att någon tager från honom virke och verktyg; 
att Viklund och hans hustru för åtskilliga år sedan sålde sitt torp i Hullsjön till sin måg Olof 
Petter Byström, som nu ej var hemma, och dotter Stina Kajsa, emot en köpesumma af ettusen 
kronor och födorådsförmåner; 
att Viklund och hans hustru har inteckning i torpet till säkerhet för utbekommande af såväl 
födorådet som köpeskillingen, hvilken ännu är ogulden; 
att Viklund omsorgsfullt vårdas och skötes af sin hustru samt måg och dotter; 
att, hvilket ock nu visade sig, Viklund är temligen redig och har godt minne;samt att Viklund 
har god aptit, får tillräckligt med föda och äter rätt mycket, synnerligast på senare tiden. 
 
På därom framställd fråga till Viklund, förklarade han sig gärna önska att få läkarevård och 
blifva intagen på någon vårdanstalt för sinnessjuke. 
Vidare förekom icke till anteckning. Som ofvan 
H. S. Sjödin   


