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       Nävertrumpeten 
 

Medlemsblad om fäbodkultur och utmarksbruk för fäbodbrukare, fäbodägare och alla andra ... 

 
 

Vårens första nummer av Nävertrumpeten 
I den nya organisationen med ett samlat förbund Förbundets Svensk Fäbodkultur finns de regionala 

föreningarna kvar som självständiga parter. Med egen verksamhet och med egna medlemsblad. 

I Gävleborgs Fäbodförening har vi en stark tradition med Nävertrumpeten, vårt medlemsblad. Det 

blir en viktig komplettering till FSF medlemstidning. 

Vi fortsätter nu, om än med ett enklare medlemsblad till att börja med.  

Främst digitalt men med en möjlighet att få den per post om så önskas eller där mail inte finns. 

Kom på vårt årsmöte 26 mars kl 14, där samtalar vi vidare i frågan! Se mer info längre fram. 
 

Getter… 
Mammas moster Inga och hennes man Jonas hade ett 15- tal 

getter och bock, 7-8 fjällkor, ett 40- tal får och två hästar. Det 

var i slutet av 1940- talet.  Deras getter kom sällan ut om 

somrarna om inte jag kom dit och släppte ut dem. Jag var i 

tioårsåldern. Jag har förnärvarande 18 nöt, fjällkor och 13 getter 

av svensk lantras. Min systerson Bengt som bor på samma 

gårdsplan har 12 får och det är Gästrikefår med horn. Korna och 

getterna är på fäboden Gåsbäcken på somrarna. Fäboden har jag 

byggt upp gradvis sedan 70-talet. Jag fick köpa den av en 

släkting. Det var väl inte det jag skulle berätta om: Egentligen 

var det om bocken som jag blev så illa stångad av, nu i januari. 

 

Bocken hade stångat sönder båsbalken mot närmsta get, så systersonen Bengt hjälpte mej att flytta 

den till ett utrymme där jag brukade ha kalvande kor i och som stod tomt. På morgonen när jag 

tänder belysningen, hör jag hur det smäller till på dörren där bocken var. Dörren for upp trots hake 

med mäla och en förspikad träkloss. Bocken kom ut. 

 

”Du får väl vara här tills utgödslingen är klar”, tänkte jag. 

Men det gick inte. Han anföll mej istället! Jag åkte i diket i golvet 

och fick hålla för huvudet med armen för att inte bli stångad där. 

Jag tog mej till en båsbalk vid getterna, så jag kom upp. Fick tag i 

en halvdörr och höll den framför mig. Bocken stångade på den 

hela tiden.  

Jag tog mej till mjölkrummet, stängde dörren och på så vis kom 

jag ut från ladugården. 

Jag blev blå av hans anfall på hela armen, från handen till 

armbågen och höften blev alldeles uppsvälld. 

 

   

 
Sune Petterson Bild Victora Törnqvist 

En av Sunes getter. Dock inte bocken 
 i storyn. Bild: Victora Törnqvist 

 



 

Jag kunde inte ligga på den sidan på flera nätter. Och jag fick ta värktabletter i flera dagar och gå 

med två käppar för att ta mej fram. Jag har ont i höften fortfarande. Jag har ägt ett omkring 15 bockar 

under min tid som djurägare och aldrig råkat ut för något liknande tidigare. Fast jag ägt kor och 

getter i över 55 år! 

Min bedömning är att ”Lita aldrig på en bock!” 
Till historien hör också att bocken blev avlivad samma dag. 

 

Sune Pettersson 

Fäbodbrukare Ockelbo. 
 

Barn på fäbod, går det? 
Jag är nu inne på mitt tredje år som fäbodbrukare på Idfjärdsvallen i Söderhamn.  

Fortfarande nykomling, fortfarande finns mycket att lära, och fortfarande försöker jag inför varje 

säsong att optimera det som inte var just så optimalt föregående sommar. Till följd av den fråga jag 

får oftast så tänkte jag att det var läge att skriva en par kortare rader som kan besvara en del 

funderingar jag får i ämnet ”Hur går det egentligen att ha barn med sig på vallen?”  

 

Så klart vill jag svara att det går utmärkt, att vi är ett sammansvetsat 

team - jag, min tonåring och min snart åttataggare, att det är så här vi 

ska leva och att alla njuter av lugnet och naturens läkande krafter. 

Det är visserligen helt sant, om man väljer att modifiera den 

varseblivna perceptionen något för att inte skrämma andra 

barnfamiljer från att våga försöka leva så spartanskt som det faktiskt 

kan te sig ute i spenaten med en bunt djur.  

 

Den första säsongen blev en provomgång på gott och ont. Inget 

internet, ett skraltigt utedass, många regniga och lite för kalla dagar, 

läckande tak och skorsten var bara några av utmaningarna som vi 

behövde ta tag i och komma till ro med för att inte bli osams på 

stående basis. 

Men hur det än är så är detta med barn fantastiskt om man som 

vuxen kan leka och trixa istället för att smälla pekpinnen i bordet 

och därtill låta stressen ta överhanden. Det är till stor hjälp att kunna 

lägga undan de flesta måsten tills man har några dagar barnledigt, 

och framför allt lär man sig att se vad som verkligen behöver 

prioriteras och vad som kan lämnas därhän ett litet tag till. En 

perfekt antistressterapi om man bara väljer att se det från den ljusare 

sidan. 

 

Fördelen det första året var att vallen hade legat för fäfot 

i många år. Det fanns med andra ord gott om skatter att 

hitta; gamla bruksföremål och märkliga 

metallmackapärer (kunde man hitta på något nytt och 

roligt med dem fast man inte hade en aning om vad det 

egentligen sina sovmadrasser framför den sprakande 

elden i öppna spisen. var?), tidningar från mycket långt 

tillbaka (vad betyder alla märkliga ord?), spår av var 

djuren har stått och gått för nära 100 år sedan och så 

mycket annat. Ladan och fähuset blev vår oas de regniga 

dagarna, liksom den öppna spisen med kolbullar och 

korvgrillning. Och när kvällen väl kom så var det två 

mycket trötta och äventyrsbelevade gossar som kröp ner 

på sina madrasser framför den sprakande elden i spisen. 

Kommande år utökade vi med mjölkko och stut, gäss, getter och fler höns, så nu fanns det betydligt 
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mer av det barnen gillade bäst att göra. Pojkarna började allt mer dela upp egna ansvarsområden 

mellan sig, och utan mitt ingripande fick de allt att flyta på suveränt bra. De satte en ära i att spanna 

upp vatten ur brunnen (där var och är det främst tonåringen som gladdes åt nyvunna och väl synliga 

muskler och smäcker solbränna), utfodring och borstning av korna och dagliga promenader med våra 

väldigt sällskapssjuka djurgrupper. Sommar nummer två och tre i ordningen gick alltför fort, och vi 

lärde oss massor - igen - om både oss själva, om djuren och om vallen i sig. 

 

Inför kommande säsonger ser jag just nu bara att vi bör 

fortsätta på samma spår. Åttaåringen har hittat sina 

favoritområden, och de värnar han om från djupaste delen av 

sitt lilla hjärta. Han vill se till att fler kycklingar 

”mammaruvas” som han säger, och så går han all in med sin 

grönsaksodling som för varje säsong växer allt mer. 

Tonåringen uppskattar hårdare fysiskt arbete nu mera, och 

känner sig som mest nöjd när han har röjt ur ladugården och 

trimmat gårdsplanen från syrénskott. Det värmer att de vill 

vara delaktiga, oavsett hur de väljer att vara med.  

Jag kanske inte har valt det mest traditionella spåret av 

fäbodbruk, men jag är fast besluten att på vårt sätt forma och 

få denna anrika vall att åter kunna leva upp. Framför allt är jag 

djupt tacksam att mina barn hjälper till att forma dagarna så 

som de behöver och vill ha dem, för i min åsikt är det just detta 

som sår frön inom dem inför en framtid där jag med allt jag 

har vill hoppas på att vi återgår mer till naturen, 

självförsörjning och småbrukande. 

 

Årsmöte lördag den 26 mars kl 14:00 
 

På Missionskyrkan i Norrala – granne till Annika Rudolfsson håller vi årsmöte med fikaknytis.  

Kaffe och te ordnas på plats. 
 

Dagordning: 
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 
4. Fråga om ej röstberättigad är närvarande 
5. Fråga om kallelse till mötet skett enl stadgarna 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Revisorernas berättelse och bokslut 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Förslag från styrelsen: Verksamhetsplan  
 och budget, samtal kring Nävertrumpeten 
11. Behandling av inkomna motioner 
12. Fråga om ersättning till föreningsfunktionärer  
13. Val på ett år av ordförande i föreningen 
14. Bestämmande av antalet övriga ledamöter i styrelsen 
15. Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 
16. Val på två år av halva antalet suppleanter i styrelse 
17. Val på ett år av två revisorer jämte deras personliga suppleanter 
18. Val på tre år av en ledamot i valberedningen, samt sammankallande 
19. Övriga ärenden 
20. Årsmötet avslutas 
 

 
 

Bild och text Sofie Fredriksson 

 

Har du frågor/motioner som du vill 
ta upp, anmäl det till styrelsen senast 
två veckor före mötet. 
 
Betald medlemsavgift till FSF/GFF ger 
rösträtt, övriga intresserad även 
välkomna! 
 
Årsavgift 300 kronor eller 500 kronor 
familjemedlemskap bg 5243-8538 
eller  
swish 123-109 20 22 
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Valda funktionärer för Gävleborgs fäbodförening (GFF) 

Ordinarie ledamöter (5) 

Ordförande 

Vakant 

 Ersättare (3) 

Sune Pettersson 

Ockelbo 

Tel 0297-417 70, 070-586 02 98 

 Revisorsuppleant 

Inga Malm 

Bollnäs Mob. 070 - 550 30 66  

inga.malm@flugdammen.se 
------ 

Carin Gisslén-Schönning  

Vice ordförande, kansli 

Älgnäs 607, 823 92 HOLMSVEDEN  

Mob 070-398 37 83  

caringnsn@gmail.com 

 Killan Norell 

Järvsö 

Mob. 076-763 90 12  

killan.norell@hotmail.com 

 Viltförvaltningsdelegationen 

Ordinarie Stefan Olander 

Skalen Viksjöfors 

Mob. 070-569 26 90 

skalensfabod@gmail.com 
------ 

Sofie Fredriksson, sekreterare  

SÖDERHAMN 

Mob. 070-236 34 32 

sofie_fredrixon@outlook.com 

 Dennis Olsson 

Åbyggeby Gävle 

Mob 070 215 62 82 

olssonsgarden@hotmail.com 

 Ersättare Birgitta Höglund  

Rönningen, Trönö 

Mob. 070-370 94 55 

info@brinkengard.se 
------ 

Lena Bergils 

DELSBO 

Mob. 070-583 64 85  

bergilslena@gmail.com 

 Kassaförvaltare 

Lena Åkerlind 

Sterte, Trönö 

Mob. 070-350 80 66 

lena.akerlind@outlook.com 
------ 

 Valberedning (3) 

Olle Berglund, sammankallande  

Knåda, Edsbyn  

Mob 070-208 98 17  

olle.berglund@ovanaker.se 

Björn Brink 

FÄRILA 

Mob. 072-518 73 62  

bbrink88@gmail.com 

 Revisorer (2) 

Annika Thornton 

Grubbe TRÖNÖDAL 

Mob 070 939 27 53  

annikathornton@hotmail.com 
------ 

 Annika Rudolfsson 

Kungsgården Norrala 

Mob. 076-18511 91  

annikarudolfsson@yahoo.se 

Ansvarig utgivare av Nävertrumpenten 

Carin Gisslen-Schönning se ovan 

 Revisor vakant  Valberedning vakant 

-----------ooo--------- 

Länsstyrelsens inventering från 2010 av Levande fäbodar i Gävleborg 
Sent i november fick vi medel från Länsstyrelsen för att göra en uppföljning av tidigare inventering 
av Levande fäbodar. Uppdraget gick till Annikas Rudolfsson och rapporten har skickats in till 
Länsstyrelsen, Berit Löfgren. Vi redovisar på vårt årsmöte 26 mars. Hela rapporten kommer att 
finnas på vår blogg: gfabod.blogspot.com. 

GFF var representerade på en digital Workshop 20 jan. som Länsstyrelsen Gävleborg anordnat. Man 
har nu påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla 2022 
- 2027. Ansvarig Christoffer Carsten.  

Joakim Andersson är nyanställd på Länsstyrelsen för att ta fram handlingsplaner och åtgärdsprogram 
för det regionala skogsprogrammet. Fäbodbruket kan komma med i skrivningar kring hållbarhet och 
mångbruk i skogen vilket GFF bevakar. 

Följ oss på FB Gävleborgs Fäbodförening och på FB Förbundet Svensk Fäbodkultur och Instagram 
Ge oss tips vad vi kan skriva där! Anna Sjölin skjootan@gmail.com och Carin caringnsn@gmail.com 

-----------ooo--------- 
 -----------ooo--------- 

På gång och i fokus i FSF 
 

 Förbundets ansökan om att fäbodkulturen ska bli Immateriellt världsarv är godkänd av 
Kulturdepartementet. Nu är fäbodrörelsen (FSF) tillsammans med Norsk seterkultur 
verkligen på gång. Läs kommande nummer av tidningen  Svensk fäbodkultur och 
utmarksbruk. Det blir full aktivitet i fäbodskogen i sommar! 

 FSFs årsstämma blir vid Fågelsjö gammelgård 23 april och nästa års Fäbodriksdag -22 blir i 
Älvdalen, Dalarna, 24 – 25 september! 

 En grupp inom FSF har jobbat med  remissvaret kring nya Nationella Viltstrategin och den 
kommer ut i slutet av april 
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