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Fäbodväsendet
Vatje by hade oftast en fabod dit man flyttade under sommarhalvåret.
Där hade man kreaturen på skogsbete. Där tillverkade man också ost
och smör.
Fäbodarnas placering bestämdes i första hand av de områden man
förfogade över och att dessa inte kunde exploateras direkt från
byarna. Det var svårighet att skaffa foder åt djuren för den långa
vintern. Området nära byarna måste avsättas till slåtter vilket
medförde att betesmarkerna måste förläggas längre bort. Fäbodarna
uppfördes således av den anledningen att sträckan mellan
betesområdet och bykärnan var för lång för att djuren skulle kunna tas
hem till byn för kvällen,
Det finns två typer av flibodsystem. Det ena kallas enflibodsystem och
det andra för tvåflibodsystem. Enflibodsystemet är det vanligaste i
Medelpad, Det är i huvudsak i Haverö socken man använde sig av
tvåflibodsystemet. Enflibodsystemet betyder att man under hela
sommarhalvåret nyttjade endast en flibod. Tvåflibodsystemet gav
större betesområden. Under sommarhalvårets första halva nyttjades en
av två flibodar byn hade tillgång till. Det var den närmast byn
liggande fliboden som nyttjades, Den kallades också hemIliboden.
Under sommarhalvårets andra halva tog man kreaturen till den sk
långfliboden. Den låg längst ifrån byn. Där hade djuren friskr bete.
Den enligt brukningssättet mest använda flibodtypen är sk helfliboden.
Dessa flibodar beboddes dygnet runt. De sysslor man hade vid sidan
av boskapsskötseln var ost- och smörberedning som utfördes vid
faboden.

_

Dc byggnadstyper som falms på fabodama var eldhuset, senare
f"bodstugor, fahus, källare, lada och kokhus. Det var också vanligt att
det faJms fler lador än stugor. I Borgsjö socken var det också vanligt
med en ladugård till varje stuga. För mjölkJörvaring fanns det vanligen
en källare. Ibland satte man ner mjölkspannen i nännaste bäck för att
hålla den sval.
Beskrivning
Granbodilsens f"bodar ligger Ca 20 kilometer norr om Ange, nära
Järntlandsgränsen. Fäboden är uppdelad på tre avgränsade vallar med
den mellersta inhägnad och har använts- till bete för kor. Byggnaderna
är i relativt gott skick men behöver delvis åtgärdas. Den SV vallen
beslår aven fabodstuga och ett fähus. Till den mellersta vallen hör en
fabodstuga, ett smådjurshus och en sommarladugård. På den NÖ vallen
fiMS två f"bodstugor varav den ena är förfallen samt ett förfallet fli/lUS.
Fäbodstugan
Den Mellersta vallens fabodstuga består av två sammanbyggda
huskroppar där byggnadernas svale bildar en farstu emot varandra.
Byggnaden är uppförd i liggande timmer av intill 14 tirnmervarv vid
gavlarna. Fönsterrta är täLSpröjsade och har fyra till sex lufter.
Sadeltaket är spilnlagt och med en senare tillkommen skorsten utan
utkragning. 1 den östra byggnadskroppen fiMs ett senare tillkommet
tredingstak och en vitkalkad, öppen, spis i tegel. Innerdörrarna är
spegelförsedda. Den östra byggnadsdelen har full takhöjd ända upp till
rotet. Ytterdörren är enkel och är tillverkad av liggande fasspont.
Traditionsmässigt så fiMS ett järn inslaget i knuten intill ytterdörren.
Fäbodstugan vilar på en grund av natursten.
Åtgärder
Byggnaden är i gott skick. Delar av de första stockvarven ligger i jord
eller är överväxta av gräs. Här behövs ett friläggande av stockvarven
för all förhindra röta genom fu1:tbindning.
Sommarladugården
Byggnaden är uppförd i friliggande och återanvänt timmer.
Sommarladugilrden är helt intakt med spilrtlcläll sadeltak. ingång mot
öster och bås avgränsade med stolpar. På den västra gaveln fiMs tre
kvadratiska luckor för gödsel. På timmerväggarrta fiMs kreaturens
namn kvar såsom Sköna och Lilja. Byggnaden vilar på kraftiga
grundstenar med god luftning. Byggnaden är i mycket gott skick där
endast åtgärder av underhållskaraktär är nödvändiga.
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Smådjurshuset
Byggnaden är i det närmaste kvadratisk och uppbyggd av liggande
timmer. Pulpettaket är täckt med spån. Byggnaden vilar till delar på
natursten och är placerad i kanten till en södersluttning. Den norra
och östra sidans nedre stockvarv är täckta med jord.
Åtgärder
Byggnadens sydöstra hörn har delvis rasat ut och är i behov av
åtgärder. Även de nedre stockvarven bör ersättas. Byggnadens
spåntak bör åtgärdas.
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FOTOPROTOKOLL
l. Interiör från fabodstugans västra byggnadskropp. Väggarna är i
friliggande timmer.
2. Västra delen. Interiör. Den östra byggnadens dörr syns i fonden.
3. Takåsar och rotet i den västra byggnaden.
4. Interiör från den östra byggnadskroppen. Här syns ett parti av
tredingstaket.
5. Den senare tillkomna spismuren i den östra delen.
6. Östra delen. Det nylagda tredingstaket.
7. Östra delen. Dörren till den västra byggnadskroppen syns i fonden.
8. Anslutningen mellan de båda byggnadernas svale syns i timmerkonstruktionen.
9. Dörren till den östra byggnaden.
10. Ytterdörren är tillverkad i spontat virke.
Il. Fäbodstugan från sydväst.
12. Fäbodstugans västra gavel.
13. Fäbodstugans nOrra långsida.
14. Fäbodstugans östra gavel.
15. Fäbodstugans södra långsida.
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FOTOPROTOKOLL
1. Interiör av sommarladugården. En av stolparna som avgränsar
båsen.
2. Sommarladugården. De tre kvadratiska öppningarna
gaveln.
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västra

3. Sommarladugården. Interiör.
4. Delar av djurens utrustning hänger fortfarande kvar mot
timmerväggen.
5. Kossan Sköna har sitt namn inristat i det övre stockvarvet.
6. Likaså har kossan Lilja sitt namn inristat i det övre stockvarvet.
7. Ett friskt och välbevarat rote i sommarladugården.
8. Smådjurshuset ligger omedelbart nordväst om sommarladugården.
9. Smådjurshusets västra gavel.
10. Smådjurshusets södra fasad.
11. Sommarladugården. Foto från sydväst.
12. Sommarladugårdens knutar. Här syns att vissa av stockarna är
återanvända.
13. Sommarladugården. Foto från nordost.
14. Vy över fäboden. Foto från söder.
15. Vy över fäboden. Foto från söder.
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Uppmätning. Fäbodstugan. Seth Jansson Länsmuseer.
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Fäbodstugan. Uppmätning. Setb Jansson. Länsmuseet.
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Uppmätning. Sommarladugård och smådjucshus. Seth Jansson, Länsmuseet.
10

,
l,

~

i

'i

,j,

i./ ,

'I

'~

~,

L
,,I
~

--{I

-

,
el ,

'

------~

- -

-.-..

~ - J' ~- ~ - - - . -,

---

--- -

l

'r ' , I ; ,
!y/i/f, "/1".

Översikt över granbodåsen.
Il

./ I

.
I

' l' /1";
'I

'

.
, ':-....1
•

~:

~

--

