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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen var att skapa en bild av den bebyggelseförändring som skett i 

Utviksområdet under de senaste 150-200 åren. Jag har arbetat med flera frågeställningar 

kring området. Hur långt tillbaka har det varit aktivitet på Mjusen? Hur har området 

utvecklats från fäboddrift till sågverksindustri till sommarstugeområden och vad finns 

kvar idag av byggnader och mark? Vilken funktion fyller området idag? 

 

För att hitta svar på mina frågor har jag studerat gamla kartor och bilder, läst 

lokalhistorisk litteratur om ämnet och gjort intervjuer med personer som minns 

fäboddriftenstid. Jag har även via webben studerat Urban Sikeborgs sida Familjer i 

Norrala, på Genealogi.se där jag funnit tingsärenden, så långt tillbaka som till 1640-

talet, på personer som brukar skogen och marken på fäbodområdet. 

 

Genom mitt arbete har jag fått en tydlig bild av hur området förändrats under tid. Från 

fäbodmark till industrialiseringens sågverksindustri för att under 1970 bli 

avfolkningsbygd och sömnigt sommarstugeområde. Idag finns varken fäbodbruk eller 

sågverk kvar men området har blommat upp på nytt då det blivit allt mer populärt med 

permanent sjönära boende. 
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Bakgrund 
 

Sedan fem år tillbaka tillbringar jag mina somrar i en gammal fäbodstuga. När jag idag gräver 

i marken eller går på stigarna i skogen för att hitta kantareller så brukar jag tänka på de 

människor som varit här före mig. I min fantasi försöker jag föreställa mig livet på 

fäbodvallen och i skogen och jag blir allt mer nyfiken på vilka de var och hur deras värld såg 

ut. I mina efterforskningar har jag hittat noteringar om att det funnits verksamhet i området på 

1500-talet och förmodligen tidigare. Fäbodvallen kallas idag lite missvisande för Mjusvallen 

eller Gammelvallen, i äldre skrifter benämns den som ”Gammelvallen” eller ”Mjusbodarne”. 

Dess riktiga namn är Närbyvallen. 

 

Inledning 
 

Det jag vill med den här uppsatsen är att belysa den tid som har varit och de verksamheter 

som funnits här och vad som drivit fram förändringarna. Det finns en del skrivet om området 

men ingenting som går så långt tillbaka som till 1500-talet. Att lyfta fram den lokala historien 

tycker jag är mycket viktigt. Det är i det lokala samhället vi bor och lever. Vi gräver i marken 

och vandrar längs stigar i skogen och på många ställen ser vi lämningar efter de människor 

som levt före oss. 

 

När jag studerat gamla kartor har jag noterat att hela landmassan norr om Söderhamnsfjärden 

fram till sekelskiftet 1800- 1900 kallades för Mjusen, ibland inre och yttre Mjusen. Idag 

används inte namnet annat än på fäbodvallen, landmassan är på nyare kartor namnlös och 

området benämns idag av söderhamnsbor som ”längs Utviksvägen” eller med byanamn.  

Varför man slutat använda namnet Mjusen om landområdet har jag inte funnit något svar på 

trots efterforskningar. 

 

Under slutet av 1800-talet genomgår området en stor förändring i och med industrialiseringen. 

Längs Söderhamnsfjärdens stränder växer det fram sågverk, varv och en mängd andra 

småindustrier. Det är en livlig verksamhet under en period sedan läggs sågverken ner och 

området avfolkas och förvandlas till ett sömnigt sommarstugeområde. Under de senaste 30 

åren har området förändrats igen då många sommarstugor byggts om till åretruntboende. 
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Syfte  
 

Jag vill med denna uppsats ge en samlad bild av ett områdes förändring över tid och ge en 

bakgrund till vad som åstadkommer förändring.  Även om det finns lokal litteratur om olika 

byar och sågverksindustrin finns det ingenting som på ett bra sätt ger en övergripande bild av 

området längs Utviksvägen/ Mjusen. Den litteratur som finns har fokus mest kring 1800- och 

1900-talet, jag vill ta redan på hur man utnyttjade området i ett större perspektiv, se hur långt 

tillbaka det går att hitta mänskliga aktiviteter på Mjusen.  

 

Att lyfta fram den lokala historien tycker jag är mycket viktigt. Genom att studera det som 

hänt nära oss får vi en större och bättre förståelse för varför vårt (lokala) samhälle ser ut som 

det gör, vilket arv vi har fått med oss och vilka spår vi kan se i naturen. Att kunna koppla 

samman vår lokala historia med den världsliga historien ger oss nya perspektiv på livet och 

livsvillkoren. Utan den stora världens efterfrågan på virke och trävaror skulle till exempel 

sågverksindustrin längs norrlandskusten aldrig ha blivit så stor, sjöfarten skulle inte ha varit 

lika viktig. Utan kontakterna med omvärlden skulle utvecklingen i de små samhällena längs 

norrlandskusten ha sett helt annorlunda ut.  För att sätta in Mjusens historia i ett större 

sammanhang kommer jag att ge en bakgrund genom beskrivningar av trakten och företeelser 

som fäbodväsen. 

 

Frågeställningar  
 

För att nå mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Hur långt tillbaka har det varit aktivitet på Mjusen?  

2. När och varför började man använda området för fäboddrift? Hur många fäbodvallar 

har det funnits i området?   

3. Hur har området utvecklats (under århundradena) från fäboddrift till sågverksindustri 

till sommarstugeområden?  

4. Vad finns kvar idag av byggnader och mark? Vilken funktion fyller området idag? 
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Metod 
 

Med detta arbete vill jag belysa lokalsamhällets utveckling över tid, grundad på lokalhistorisk 

forskning. Min metod för att nå svar på de frågeställningar jag uppställt är att sammanställa 

kartstudier, fotografiskt material, intervjuer och äldre litteratur för att nå fram till en 

helhetsbild av områdets utveckling.  Jag har studerat kartor över undersökningsområdet som 

finns i Söderhamns kommuns arkiv; jag har fotograferat och jämfört kartor från olika perioder 

från området. Jag har också via webben studerat Lantmäteriets historiska kartor över det 

aktuella området. Via webben har jag även studerat Urban Sikeborgs sida Familjer i Norrala, 

på Genealogi.se. Jag har också använt mig av ortnamnsregistret. Ett bildmaterial från området 

har funnits att tillgå, inskannade hos Diblis, Digital bild i Söderhamn. Detta har jag 

sammanställt med kartmaterial och annan information. Min egen forskning har kompletterats 

med information från äldre lokalhistoriks forskning.  

 

Genom att studera kartor har jag fått en överblick över området och dess förändringar. 

Kartorna i Söderhamns kommunarkiv var från slutet av 1800-talet och framåt, flera av 

kartorna gav dock intrycket av att vara äldre och på några fanns det anteckningar om att 

kartan i arkivet var en avritad kopia av en äldre karta. Tyvärr fanns det inte några uppgifter 

om hur gammalt originalt varit. Genom att jämföra kartor har jag kunnat ordna dem 

kronologiskt utifrån bebyggelseutvecklingen i området men inte kunnat fastslå exakt från 

vilket år de är.  

Mycket av den litteratur jag använt mig av har varit lokalhistorisk. Utviksvägens 

intresseförening har genom studiecirklar studerat området, nedtecknat berättelser om 

verksamheter, personer och byggnader i trakten. Deras material, Utviksvägen i ord och bild, 

består av minnen, intervjuer och gamla bilder. Jag är väl medveten om att sekundära källor 

inte alltid är helt tillförlitliga, genom att parallellt studera Dibis bildmaterial och kartor från 

Söderhamns kommuns arkiv och Länsstyrelsen, anser jag att jag ändå kan ge en bra och sann 

bild av områdets utveckling. 

När det kommer till intervjuerna så måste man väga in intervjupersonens ålder. Jag har bland 

annat intervjuat Mary Liljeroos som är 93 år. Här är jag fullt medveten om möjligheten att 

hon kan blanda ihop eller minnas fel men de bilder och den lokalhistoria jag studerat ger en 

samtydig bild. 
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Tidigare forskning.  
 

Den tidigare lokalhistoriska forskning som finns och som utgör en grund för min uppsats 

utgörs av lokal litteratur om Utviksområdet och om sågverksepoken i området. 

Jag har läst Jesper Larssons avhandling, ”Fäbodväsendet i Sverige från 1500-1920-talet” för 

att få en större inblick i fäbodväsendets historia. I avhandlingen belyser han dels begreppet 

fäbod, vad utmärker fäbodsystemen?  Han gör även en studie över tre socknar i mellan 

Norrland där han jämför fäbodens djurantal och utveckling samt hur fäbodarna har förändrats 

under tid. 

 

I min bakgrundsteckning över området kommer jag att redovisa hans bild av fäbodsväsendet. 

Jag har även använt mig att intervjuer. Min främsta sagesman har varit Mary Liljeroos, 93 år, 

som är uppvuxen i området och som har klara minnen från sin barndom och fäboddriften. Jag 

har också gjort en kortare intervju med Jan Lindberg som levt hela sitt liv i området. Båda 

intervjuerna har underställts en källkritisk granskning. 

 

Jag har aktivt sökt i bibliotekskatager efter litteratur om fäbodar och fäbodväsendet och har 

fått en mängd träffar, större delen av den litteratur som finns i ämnet behandlar fäbodar och 

fäbodväsenset ur ett lokalt perspektiv, till exempel Fäbodvallen i Hälsingland och 

Gästrikland av Ann Christin Gagge. Böckerna Utviksvägen i ord och bild och Längs 

Utviksvägen, människor och bebyggelse utefter Söderhamnsfjärdens östra strand båda av 

Utviksvägens intresseförening har varit mycket värdefulla. De bygger på insamlat material 

som föreningens studiecirklar samlat in under 1970- 80-talet. Djupviksudden, kulturhistorisk 

inventering av Elisa Hovanta ger en god bild av sågverksområdet i Djupvik och hur det såg ut.  

 

Jag har även sökt på avhandlingar och uppsatser i ämnet men fått ytterst få träffar, ingen som 

tar upp samma eller liknande frågeställningar som jag.  

 

Ronny Ambjörnsson har i boken, Den skötsamme arbetaren, ett avsnitt som behandlar ett 

likvärdigt ämne som mitt, Från fäbodvallar till industrisamhälle – en berättelse om historisk 

förändring. Ambjörnsson utgår från Holmsund vid Umeälvens utlopp i Bottenhavet. Han 

berättar om Lövöns fäbodar som en bit in på 1800-talet övergick till permanent boende, hur 

sågverksindustrin kommer till bygden och hur befolkningen i Holmsund och samhällena runt 
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om kring snabbt växte under 1800-talets industrialisering.
1
 Ambjörnssons historiska 

berättande i boken sträcker sig fram till 1920-talet och belyser i huvudsak sågverksindustrins 

utveckling, fäbodarna ges inte så mycket utrymme. Han tar inte heller upp vad som händer 

med människorna och samhällena då sågverksindustrin avvecklas. 

 

Jag har även sökt efter litteratur som belyser bebyggelse förändringar. Tobias Nykvist har i en 

c-uppsats i Turism från 2012 belyst Industrilandskapet i Norrköping, Synen på ett områdes 

förändring från ett industriområde till turistisk resurs. Uppsatsen tar upp hur textilindustrin 

redan på 1600-talet växte fram vid Motala ström i centrala Norrköping, blomstrade under 

1800- och 1900-talet fram till perioden 1950- 70-talet då nästan all textilindustri lades ner. 

Många gamla arbetarstadskärnor i Sverige revs under 1950- och 60-talen men 

industribyggnaderna i centrala Norrköping blev kvar, mycket tack vare den generalplan som 

antogs av stadsfullmäktige 1955. Generalplanen lyfte fram att industrierna kring Strömmen 

var i behov av sitt läge för att kunna fortsätta sin verksamhet. Strömmens stränder var på så 

sätt reserverade för industriell verksamhet. När industriverksamheterna försvann var det 

därför inte möjligt att vare sig riva byggnaderna eller lämna lokalerna till andra 

verksamheter.
2
  

 

Jan Lundell lyfter i boken Tolvforsbruk 1744- 1977 fram hur ett järnbruk växer fram och 

förändras under 140 år. Bruket fick sina privilegier 1644 och är därmed det äldsta av 

Gästriklands järnbruk.  Kring bruket växte det fram ett mindre samhälle med arbetarbostäder, 

herrgården och bruksgatan. Gavleån som rinner genom Tolvforsbruk gav även liv till flera 

andra bruk och verksamheter längs åstranden som till exempel bränneri, snus – och benkvarn, 

mälteri, filtfabrik samt pappersbruk och sulfitfabrik. 

Järnhanteringen på Tolvforsbruk upphörde 1896 men då lades verksamheten om till jordbruk 

och de gamla smedsbostäderna övertogs av andra arbetarkategorier. I början av 1970-talet 

påbörjades renovering av de gamla arbetarbostäderna till bostäder med modern standard.
3
 

Lägenheter slogs samman, fönster byttes, man gjorde tilläggsisoleringar och elinstallationer 

samt drog in vatten och avlopp. På sätt och vis kan man säga att den renoveringen gick 

hårt fram och att de tidigare smedsbostäderna fick en annan karaktär. Trots detta 

betraktas Tolvfors bruk som en unik helhetsmiljö och år 1983. 

                                                 
1
 Ambjörnsson, s. 25-46 

2
 Nykvist, s. 9 

3
 Lundell  



 

9 

 

byggnadsminnesförklarades hela bruksområdet.4 

 

Det finns även en mängd skrifter gjorda av Länsmuseer runt om i Sverige som på olika sätt 

belyser förändringar i våra städer och bygder. Ett exempel på detta är skriften Kalmar hamn, 

kulturhistorisk utredning från 2013 gjord av Kalmar läns museum på uppdrag av Kalmar 

kommun med anledning av pågående utvecklingsarbeten i området. I skriften lyfts Kalmar 

hamn fram som ett levande kultur arv. Hamnen har precis som i andra hamnstäder varit en 

integrerad del av stadslivet och stadskroppen. De funktionella sambanden mellan hamnen och 

staden har förändrats med tiden. Under Kalmars första århundraden gick hamnen och stadens 

inte att skilja åt, hamnen hade en självklar integrerad roll i samhället. I slutet av 1630-talet 

flyttas staden av försvarstekniska skäl till ön Kvarnholmen där kronan lär bereda plats för en 

modern rutnätsstad enligt senaste stadsplaneideal. Under 1800-talet gick Kalmar in i en ny era 

efter det att garnisonen dragits in och sedan utdömts. Samtidigt slopades införselavgiften på 

varor från landsbygden till rikets städer. Ur dessa förändringar växte en ny stad fram med 

bland annat den strandlinje som finns kvar än idag. Under 1900-talet har Kalmar hamn och 

stad förändrats ytterligare i och med industrialiseringen. På nya hamnområden uppfördes stora 

tegelbyggnader för industrin så som ångkvarnen, riskvarnen, margarinfabriken och 

oljefabriken. I mitten av 1900-talet avstannade den industriella utvecklingen i Kalmar och 

flera verksamheter lades ner. Närheten till vattnet har länge sett som attraktivt och under slutet 

av 1900-talet har det blivit allt mer populärt att erbjuda sjönära boende, för Kalmars del har 

det inneburit nya bostadsområden på de gamla industriområdena.
5
 

 

Förhåll mig till tidigare forskning över ett områdes förändring över tid 

Historisk bakgrund 

  

Norrala socken 
 

För att man skall kunna sätta in min undersökning i ett större sammanhang behöver man en 

överblick över den omgivande trakten, närmare bestämt Norrala socken. 

Norrala socken ligger i södra Hälsingland vid Bottenhavets kust cirka en mil norr om 

Söderhamn och omfattar en yta av 166,56 km2. I söder gränsar Söderala socken, i väster 

                                                 
4
 Ringh Joel 2011 

5
 Jonsson, Reuterswärd, Nilsson 2013 
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Trönö socken och i norr Enånger socken. Genom området löper idag europaväg 4 samt 

ostkustbanan. Socknen är och har alltid varit huvudsakligen en jordbruks och skogsbygd. 

 

Namnet Norrala kan ha sitt ursprung i ett särskiljande mellan två ”alar”, ett sydligt och ett 

nordligt: Söderala och Norrala. Områdena utgjorde under viss tid ett av tre folkland i 

Hälsingland, Alir, Sunded och Nordanstig, där Alir kan tolkas som ”Al” i plural. 

Det finns även en äldre skrivning där sockennamnet är Noralum. Riktigt vad förleden al- står 

för är inte helt klarlagt. Stefan Brink ser minst två möjligheter. 1) att det är en gammal 

beteckning på en höjdsträckning, en ås eller 2) att det är namnet på ett vattendrag Ala. En 

äldre förklaring är också att namnet betyder hednisk kultplats.
6
 

 

Första gången Norrala socken nämns i historien i ett större sammanhang är 1374 då det hölls 

ett möte i Svartsundet eller Svartasand för att göra riksgränsbestämmelser mellan Sverige och 

Norge. Ärkebiskop Birger Gregersson är på visitationsresa och kommer till Svartsundet i 

Norrala den 17 oktober 1374. I sitt sällskap har han prosten Mathias i Bollnäs och riksrådet 

Finvid Finvidson. Ärkebiskopen tog fram tre exemplar av Hälsingelagen, vars sista stycke i 

Tingmålabalken, handlar om riksgränsen mellan Sverige och Norge. Sällskapet undersökte de 

tre exemplaren och fann att de fullkomligt överensstämde med den lagbok som med 

järnkedjor var fastslagen i Selångers kyrka. 
7
 

 

Socknen var mycket tidigt bebyggd, det visar de järnåldersgravar som finns vid byarna Borg, 

Ringa, Edvik och Svartvik.
8
 Ute längs kusten finns det bronsåldersrösen samt gravar från 

äldre järnålder, så kallade stensättningar. Inga husgrunder har hittats i socknen, vare sig vid 

reguljära fornminnesinventeringar eller vid de specialinventeringar som gjorts i samband med 

olika byggprojekt som till exempel nya sträckningen av Ostkustbanan och E4:an. Däremot 

finns det yngre gravar och gravfält som kan anses som bebyggelseindikerande. Huvuddelen 

av dessa kan dateras till vendeltid och vikingatid (ca. 600-1050 e.Kr.).
9
 

Norrala socken består av en mängd mindre byar som; Ringa, Skettene, Skensta, Edvik, 

Svartvik, Borg, Sund och Närby. 

 

                                                 
6
 Nilsson 1996 

7
 Red. Utviksvägens intresseförening  1979 s. 59 

8
 Törnros, Thunqvist och Thunqvist 1970 s.26 

9
 Nilsson 1996 
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Närby 
 

Närby är den av byarna som anlade fäbodar inom Utviksområdet, tidigare kallat Mjusen. 

Närby ligger i ett odlingslandskap med lador och ett levande jordbrukslandskap. Öppenheten 

och de många ladorna är två företeelser som funnits ända sedan de äldsta kartornas tid – 

troligen längre – och in i våra dagar.  

De spridda bebyggelseklungorna går tillbaka på förhållandena från, minst, 1600-talet, men är 

troligen äldre, och är således inte ett resultat av laga skifte. De ursprungliga, spridda 

hemmanen har sedan kluvits under 1700- och 1800- talen, då de klungor vi ser idag har 

uppstått. 

 

Närby har inte omnämnts i några kända medeltida urkunder, utan först gången byn togs upp 

var i hjälpskattelängden från 1535 och sedan i skatteboken 1542. Byn utgjordes under 1600-

talet av två skilda bydelar, Lilla och Stora Närby, där Lilla Närby var de två östligare 

hemmanen och Stora Närby det ensamma, västra hemmanet. Under 1500-talet tillhörde Stora 

Närby en Anders Sigfridsson, som bytte bort hemmanet till kronan. Kronan gav 10/3 1584 

Anders syster Närby nr 1 i vederlag för en gård i byn Wallen, i Hudiksvall, när denna stad 

anlades. Genom en följd av köp och byten kom Närby nr 1 så småningom att hamna under 

Långvindsbruk i Enånger socken. När Anders Sigfridsson ägde Närby nr. 1, erhöll hemmanet 

skattefrihet under slutet av 1500-talet. I jordeboksutdraget från OAU anges dock hela Närby 

som skattehemman.
10

 

 

Riksantikvarie Johan David Flintenberg har i sina samlingar om Hälsingland fört in följande 

berättelse rörande Anders Sigfridsson.  I denna berättelse nämns också fäbodväsendet på 

Mjusen, och det är alltså ett av de äldre beläggen för denna. Berättelsen ska enligt källan 

härröra från omkring 1690: 

 

Olof Knutson en bonde här i Norrala och Naerby om 78 åhr, berättar, at uti hans Faders-

moders Morfaderns tid bodde en man på Närby som het Anders Siffridson, eljest Bro-Anders 

kallad. Han var en förslagen och drifvande man, som hade godt förstånd uti ett som annat, 

hvilken fick en Adelsfru till hustru och Köpte sig sedan Adelskap. Ägandes han icke allenast 

Naerby, utan och Kungsgården (huru han den fått är obekant), Kålsta, Sund och Hamre. 

Hvad ämbete han haft vet ingen att saega; utan han Kallades en Regerande Here.  

                                                 
10

 Länsmuseet Gävleborg 1999 s.8 
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Han hade i sitt hushåll på Naerby 20 tjenstehjon. Men naer Skarp – eller Diger-döden gick, 

utdödde alt folket i Norrala så, at i hela Socken intet flera funnos än 3 hjonelag öfverblefne. 

Afgick ock med Döden benaemde Anders Siffridson och hans hustru, jaemwel hans 

tjenstefolk, undantagandes hans Sjähl-Karl (dvs. sälfiskare), som rodde om hösten i 

Sjaehlfiske uti Mjusen (en fäbod under Närby); då den tiden hafsvatnet stod så högt, at 

bemälte Sjaehlkarl hade sin stuga på backen, straxt nedanför Faebo-vallen nu är; samt en 

Finndräng, som Skötte Boskapen. 
11

 

 

Utmarken tillhörande Närby användes i ett antal olika syften: man hade myrtag nära 

bebyggelsen, där man tog torvströ till ladugården, man hade myrslogar, virkestag till 

gärdesgårdar, barktäkt till djurfoder, nävertäkt till tak, vedtag till att elda med. Fiskevatten 

fanns både i bäckar, tjärnar och sjöar (gädda, abborre, mört) och i havet (strömmingsfiske). 

Dessutom hade Närby sin fäbod samt ytterligare skogsmark i den så kallade Mjusenskogen, 

ute på det näs som sträcker sig sydost ut i Bottenhavet, öster om Söderhamn. Huvuddelen av 

marken är idag golfbana. På denna mark skedde under 1600-talet endast höslåtter och bete 

medan man under slutet av 1700 – och under 1800-talen också hade ett visst åkerbruk här. 
12

 

 

Fäbodväsendets betydelse i äldre tid  
 

Fäbodvallarna hör till en förgången tid då jordbrukssamhället dominerade, innan Sverige blev 

ett helt industrialiserat land. Idag finns bara en liten del av de fäbodvallar som en gång funnits 

kvar, bara några få är fortfarande ”levande fäbodar”. De flesta fäbodvallar har försvunnit helt 

eller så är det mycket förfallna. En del har omvandlats till moderna sommarstugor. 

Kunskaperna om fäbodvallarnas speciella kultur håller tyvärr på att försvinna, det finns snart 

inte många kvar som kan berätta om arbetet och livet på vallarna.
13

  

   

Edvard Fredin beskriver en sommarmorgon på Harsens fäbodvall i Järvsö ursprungligen 

publicerad i Ny Illustrerad Tidning 1888:  

 Klockan är vid pass fyra. Solen står redan högt /…/Och vilket liv runt omkring. Klangen av 

väl hundrade skällor och pinglor stämnda i olika ton sammansmälter med kornas bölande och 

fårens och getternas bräkande i en enda underlig ”Kuhreigen”, genom vilken tränger 
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vallhundarnas skall och stintornas lock. Och då och då dallrar fram ur skogen en näverlurs 

klara utdragna låt
14

  

 

Fäbodväsendets sydgräns löper från nordligaste Bohuslän i en linje norr om Vänern till 

Norduppland och följer till stor del den klimatiska norrlandsgränsen, limes norrlandicus. 

Klimatet gör att bland annat eken och hasseln når sin nordgräns här. Norr om den här gränsen 

var näringslivet främst baserat på boskapsskötsel, söder om gränsen på åkerbruk. 

Fäbodgränsen har därför setts som en gräns mellan två hushållningssystem. Man märker bland 

annat skillnader i den materiella kulturen, matkulturen och byggnadskulturen. I norr har 

mjölkhushållningen haft en framträdande roll, man har haft torra ojästa bröd och kärran har 

använts för lättare transporter. I södra Sverige har mjölkhushållningen inte varit lika utbredd, 

man har haft jästa bröd och vagnen har varit vanligare än kärran. Det vanligaste dragdjuret 

söder om gränsen var oxen medan hästen användes norr om gränsen. Härbren på stolpar för 

förvaring av spannmål och mat fanns i norr men inte i söder. Även bebyggelsen skiljde sig åt. 

Norr om gränsen var det vanligast med ett månghussystem med flera fristående byggnader där 

flera huvudbyggnader bildare en sluten gårdsfyrkant med grästun dit djuren inte hade tillträde. 

Husen var oftast byggda av liggtimmer. 

Söder om fäbodgränsen fanns andra gårdstyper och där var det inte heller vanligt att ha 

eldstad i vinterfähuset, vilket var vanligt i norr. 
15

 

 

Fäboden var ett komplement till gården i hembyn. Varje gård hade ett eller flera fäbodställen, 

så kallade långfäbodar och hemfäbod, även kallad bodlandsgård. 

Bodlandsgården användes oftast på våren och hösten, dit hörde åkrar och ängar och antalet 

byggnader var nästan lika stort som på gården i hembyn. Det var inte ovanligt att 

bodlandsgården omvandlades till vanlig gård vid arvsskiften. Till långfäboden flyttades 

djuren, så kallad buföring, under sommaren för att gå och beta i skogen. Vallen delades för 

det mesta av flera olika gårdar, då med varsin fäbodstuga, fähus och kokhus. På vissa 

långfäbodar förekom både slåtter och odlingar medan andra bara vara till för djurens 

skogsbete.
16
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Arbetet på fäbodvallen var i princip uteslutande skött av kvinnor oftast mellan 15 och 25 år 

men det finns även exempel på både äldre och yngre kvinnor. Det kunde vara pigan på gården 

men också någon man lejt för uppgiften. I Ovanåker påpekas att den ordinarie hemmapigan 

inte var ”bojänta”. I Gnarp säger man att varje ”bojänta” bildade eget hushåll på fäbodvallen. 

Från Segersta påpekas det särskilt att ”bodpigan” ensam skötte korna och mjölkhushållningen 

i fäboden. Männen kunde komma upp ibland för att till exempel laga gärdesgård eller 

byggnader eller för att hugga ved. Det var bara under slåttertid som det var fler personer på 

fäbodvallen än de pigor som jobbade där. 
17

 

 

I det gamla bondesamhället utförde kvinnorna hela matvaruproduktionen, De producerade 

textilier till hela hushållet  och tog hand om alla djur utom hästen. Dessutom vårdade de barn, 

gamla och sjuka, skötte all tvätt och renhållning inomhus samt uppassning av männen. 

Männen skötte husen, redskapen, hästen, skogsarbetet och jakten. De var arbetsledare vid 

odlingsarbetet utomhus, där även kvinnor och barn deltog. Männen representerade också 

hushållet inför myndigheterna. 

 

Att mjölka och ta hand om korna i ladugårdarna hade under flera hundra år i Sverige ansetts 

vara kvinnogöra. Det var nästan skamligt för en man att utföra dessa sysslor. Hästarnas 

skötsel var emellertid helt husbondens ansvarsområde men det dagliga arbetet kunde 

anförtros till drängen eller äldste sonen eller farfar på gården.
18

 

 

Under sommarmånaderna vallades kor, getter och får i skogen kring fäbodvallen. Förutom att 

valla djuren arbetade man på fäboden med mjölkberedning. Det fanns plats att tillverka ost 

och messmör och en plats där dessa produkter, samt smör och färsk mjölk kunde förvaras 

svalt. Vissa av dessa funktioner kunde ske under gemensamt tak men ibland kunde man ha 

separata kokplatser under bar himmel. Dagarna för en fäbodjänta var ofta långa och fyllda 

med arbete.
19

  

Analysdel 
 

Norr om Söderhamnsfjärden ligger en landtunga som fram till 1900-talets början kallades 

Mjusen, på vissa kartor även inre - och yttre Mjusen, eller Miusön. Namnen kan komma av 
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ordet mju som betyder ”smal” med tanke på den långsmala halvön. På kartor namnges trakten 

som Mjusen 1695, Kronoskogen Mjusen 1818 och Skogen Mjusen 1828. 
20

 

 

 

 

Karta från 1903 över Söderhamn och dess norra skärgård med Söderhamnsfjärden och Idfjärden eller 

Norrfjärden som den heter idag. Mjusön och Mjusbodarna väl utmärkta.
21
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Karta över området i modern tid.
22

 

Fäbodtiden fram till artonhundratalet 
 

Mjusen har utnyttjats sedan medeltiden som fäbodmark av norralabönder och på landtungan 

har det funnits flera fäbodställen. Minst åtta fäbodar räknas upp i området, där Mjusen är en 

Mius B. och Mjiusbod: (Miusbodarne) finns med på kartor från slutet av 1600-talet. Flera av 

dessa fäbodställen blev senare bebyggda för fast boende, när befolkningstillväxten skapade 

behov av nya gårdar. 

 

Att Djupvik – Utviksbygden har gamla anor framgår inte bara av de fornlämningar som finns 

bevarade, bland annat i Rösten och i Utvik, utan också i skriftliga källor. I en medeltida 

urkund av år 1303 träffar vi en person som bodde i dessa trakter, Sigge i Djupvik /sighus de 

diupuvijk) Det enda man kan få reda på om denne är att han med största sannolikhet var 

bonde, vilket framgår av det latinska brevets formulering. Dylikt omnämnande av person och 

ort vid denna tid är för det övriga Norrala helt unikt. 

Efter detta dröjer det ända till år 1662 innan några få byar nämns igen, med undantag för 

Rösten som framträder första gången i längden för ”gärder och hjälper” från 1535. Rösten, 

som då hette Rodesten, övergick dock i Söderhamns ägo i början av 1600-talet.
23

  

Urban Sikeborg har på www.genealogi.se lagt upp personakter på familjer i Norrala. Där  

finns att läsa om familjeförhållanden, vigslar, födslar och dödsfall. Hur människor flyttat in 

och ut ur bygder, jordinnehav osv. Mycket av fakta är baserat på skattelängder och 

domböcker. 

 

Genom att studera personakter på sidan har jag bland annat hittat en Knut Persson. Han skrivs 

som bonde på Närby nr 3 tidigast 1597. Han har omkring 1642 jordinnehav på Mjusen och i 

hans personakt finns det ett tingsärende angående detta.  

 

I domboken för Hälsingland 1642 upptas vid Norrala ting den 5 september: 

 

 Cnut Persson i LillNärby (Närby nr 3) mz tuänne hans grannar (dvs. Närby nr 1 och 2) 

besuäradhe sigh högheligen öfuer Borg och Sunds boerne som effter 2 Systerlotter äga uthi 

Miusens Fäbodher emot 3 Syster lotter som Närbyggerne (sic) dher ägha, att dhe effter dhen 
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dheel dhe dher ägha göra märkeligen skadha medh timber, Tak (?) wed och annadt 

wedhuggandhe sampt suediandhe, begärandhes att them måtte blifua effterlåthne skog skiffte 

på Skougen, hulkett dhem effter Lagh icke kundhe förwägras; dy wardt dher på Nempt Per 

Hansson i Remstadh Oluf Månsson och Suän Jonsson i Kålstadh, Per Jonsson i Hagha, Jacob 

i Kongsggårdhen, Per Jönsson i Edwijk som skogen mz ägorne dhem emillan effter som huar 

äger sampt och skatt i by skiffta skolle. 
24

 

 

Här klagar tre grannar från fastigheterna Närby 1,2 och 3 på bönder från Borg och Sund för 

att de ”göra märkeligen skadha medh timber”. Tydligen är bönder från grannbyarna ute vid 

fäbodarna på Mjusen och avverkar skog för att göra ved samt svedjar skog vilket enligt lagen 

inte kunde nekas dem. Därför utnämndes ett antal personer från byarna Kolsta, Remsta, 

Kungsgården, Haga och Edvik att skifta skogen. 

 

Samma dag, 5 september 1642, är ytterligare ett ärende angående ”Miusens fäbodher” uppe i 

tinget. Det är bonden Per Eriksson från Närby nr 2. Han är dels inblandad i ovanstående 

ärende så som granne till Knut Persson på Närby nr 3 men i domboken för Norrala tinglag 

finns även följande ärende upptaget: 

 

 Pedher Erichsso i Lille Närby hadhe förstängdt gamlan Wägh uthi Miusens fäbodher, och 

icke hadhe hafft denna för sigh, som Synemän dher öf(we)r gådht hafue witnadhe. Wardt 

saach _ 3m(ar)k till 3skifftes och lägge wägh dher han förre lågh.
25

 

 

Här har Peder Eriksson stängt av den gamla vägen ut till Mjusens fäbodar utan att ha haft 

den under uppsikt. Det kan synemän vittna om. Det blev sagt att vägen ska ligga där en 

den förut låg och han får böta 3 mark till 3 skiften.  Han ska även återställa vägen som 

den var förut. Varför han stängt av den gamla vägen? Har han haft djur inhägnade där ute 

eller vill han bara inte ha någon ”trafik” på sin mark? Eller har han tänkt odla upp eller 

slåtta på den gamla vägen?  Med tanke på tvisten om skogen i förra ärendet så verkar det 

finnas olika uppfattningar kring vem som äger vad kring Mjusens fäbodar. Tittar man på 

gamla kartor är det bara vissa delar av Mjusen som är utmärkt med skiften och vem de 

tillhör. På stora områden står det bara samfällighet, alltså att ett antal bönder äger skogen 

tillsammans. 
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Karta över Mjusen med skiften och 

noteringar. Längst upp på kartan finns 

Mjusviken och Mjustjärn där flera av 

fäbodarna låg.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästan ett år senare, den 17 maj 1643 finns ett nytt tingsärende. Det är Jöns Olsson, bonde 

och bosatt i Sund, Norrala socken. Han har även mark i Rexvågen på andra sidan Stålnäset. 

 

I domboken för Hälsingland 1643 noteras följande:  

 

Oluff Erichson i Borgh och Jöns Olufson i Sundh hafua öf:r dhen lått och Quota som the 

ägha uti Miusens fäbodher wållat sigh till dijt flyt mz sin booskap, hulket och på tinget hadhe 

waritt förbuditt widh _ 40m(ar)k, för H.K.M:ts förbudh att deh dher öf:r icke trädha skulle. 

Dy belfue dhe nu effter Nembdhenes öf:rwägandhe saach 40 m(ar)k till 3skifftes för tagh.  

I marginalen står : skrifuas för tagh och Jöns suare till 2delene och Oluf till 26 m(ar)k 5 1/3 

öre” Därefter: ”Jöns Olufson kundhe icke frija sigh att han wiste thet hans Fadher Oluf 

Mickilson war lagdh till Räckswågen, dher Jöns skulle wara, och Sal. Mickill Olson i Sundh 

skulle wara i Miusen effter som låtten dhem emillan fallen war. 
27
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Olof Eriksson och Jöns Olofsson i Sund har över den lott och andel (kvot) som de äger i 

Mjusens fäbodar flyttat med sig sin boskap, trots att de inte har rätt till det. 

Detta ser man som ett otillåtet tillvållande av annans egendom och Jöns må svara, det vill säga 

göras ansvarig för och därmed dömas att betala för hälften och Olof för 26 mark 5 1/3 öre. 

 

De får böra 40 mark till 3 skiften. I marginalen står det att Jöns Olofsson inte kunde fria sig 

från anklagelserna eftersom han visste att hans fars betesmarker var vid Rexvågen och Sal. 

Mickil Olson skulle vara i Mjusen eftersom lotten fallit så. 

 

Kan de ha missförstått hur lotten fallit, var de skulle ha djuren? Eller var det bättre bete på 

Mjusen än vid Rexvågen? Enligt anteckningarna i marginalen visste Jöns Olofsson precis hur 

det skulle vara. Hoppades han att ingen skulle märka att han haft djur på fel betesmarker? 

 

Kommentar 

Det finns väldigt lite skrivet om fäbodarna och utmarkerna. Kanske upplevdes fäbodlivet och 

den verksamheten som något så alldagligt att man inte bemödade sig att fotografera eller 

dokumentera verksamheten. 

 

I mitt arbete har jag fascinerats av personakterna över familjer i Norrala på Urban Sikeborgs 

sida, www.genealogi.se. Personerna ger liv åt bygden och skapar en bild av en vardag för 

länge sen. Då som nu bråkade man över skiftesdragningar, på vems mark står egentligen 

träden man tagit ner och vems djur ska beta på vilken mark? 

   

Personakterna och tingsprotokollen ger en ny spännande dimension i den nutida vardagen, att 

veta när vi plockar bär eller svamp på Mjusen att stigarna i skogen trampats upp för närmare 

400 år sen, i en tid då Sverige var en stormakt och krigen avlöste varandra. Gustav II Adolf 

grundade Söderhamns stad 1620 och alla vapensmeder i området flyttade in till staden för att 

arbeta på gevärsfaktoriet som tillverkade de vapen som skulle ut till den krigande svenska 

armén. Hur stormaktstiden och krigen påverkade bönderna i Norrala socken är en annan 

historia men att bära med sig det större historiska perspektivet gör vardagslivet i skogen och 

på utmarkerna mer spännande tycker jag. 
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Befolkningstillväxt och skiftestid 

 

Närby hade utägor i Mjusen, som var byns fäbodar intill vår tid. De områden som Snarböle 

och Borg ägde i Djupvik var väl även på sitt sätt att betrakta som fäbodmark även om 

traditionellt fäbodliv inte bedrevs där. Man hade hjälpskogar här, där korna kunde få gå fritt 

och själv försörja sig med sommarfoder när det kanske blev för trångt och utbetat på 

hemmaskogen.
28

  

 

Hela området Forsbacka och Fridsbacka var ett enda stort fäbodområde fram till 1870-talet. 

Den fasta bebyggelsen började först då det förrättades laga skifte i Norrala socken. Följden av 

detta blev att den gamla bygemenskapen bröts sönder, bondgårdarna delades upp och ägorna 

slogs samman till tidsenliga enheter.  Många bönder flyttade ut till de nya sammanslagna 

ägorna och slog sig ner som permanentboende bönder. 

 

På hemmanet Haga nr 5 bodde Anders Jonsson Bodell (1844-1929) med sin hustru Brita 

Larsdotter. Denna gård delades efter skiftet upp i två delar 1871. Den ursprungliga gården 

blev nu Haga 5:2 med Brita Larsdotters bror Per Larsson som ägare. Den andra halvan 

övertogs av Anders Jonsson och hustrun. Dessa makar fick sig tillskiftade fäbodjorden i 

Skagan, Fridsbacka, och här bygger nu Anders med början 1872 upp den gård som kommer 

att gå under namnet Annersjons i folkmun. Denna var den första på den gamla fäbodjorden i 

Skagan, men den andra i hela Fridsbackaområdet som sådant. 

 

Bonden Anders Samuelsson från Sund stod för den första fasta bosättningen i själva 

Fridsbacka, där han fått sig tilldelat 20 tunnland jord att bruka. Virket från hans rivna gård i 

Sund fraktades med kälke ner till Fridsbacka, där Anders Samuelsson så byggde sin gård. 

Vid laga skiftet på 1860-talet behöll flera byar i övre Norrala sina utägor ända ner till 

Djupvik. Det är därför som jordregisterbeteckningarna Närby, Snarböle, Borg m. fl. ännu 

finns kvar på mark som ägts av dessa byar sedan urminnes tider. 

Om Forsbacka och Fridsbacka kan tilläggas att detta fäbodområde egentligen sträckte sig 

ända bort till Andviken. Fäbodmarkerna i Forsbacka lär ha ägts av två bondhemman i Fors 

som vardera ägde hälften av området. 
29
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Roger Bergström är en amatörhistoriker som forskar kring fäbodvallar i Norrala socken. Han 

har bland annat kommit fram till följande: 

 

De fäbodvallar som omnämns i bland annat ortnamnsregistret är, Blindsundsvallen, 

Närbyvallen, Borgvallen och Sundsvallen. Borgvallen och Sundvallen måste ha försvunnit 

tidigt för de finns knappt i folks medvetande. De saknas även på en del gamla kartor. Kvar 

finns bara Närbyvallen som idag lite missvisande kallas Mjusvallen, fäbodstugorna där 

används som sommarstugor.
30

  

 

I ortnamnsregistret kan man läsa följande om Mjusen;  

 

” Stort fäbodställe som omfattar vallarna Gammelgården, Blindsundet, Borgsvallen och 

Sundsvallen. Ligger strax N. Sofieholm Norrala sn. Mjusen, kl 1926, mti 1929. 

Gammelgården det enda som ännu användes. Lars Larsson 1931”  

 

” Gammalgården, förr kolarställe till Långvindsbruk, numera fäbodar till nr 2 och sub 2 

Närby, Norrala sn. Lars Larsson 1931” 

 

” Blindsundet, nu nedlagd fäboställe till nr 2 Närby och Snarböle, Norrala sn. Låg längst ned 

mot viken av fäbodarna på Mjusen. Lars Larsson 1931.” 

 

” Sundsvallen, nu nedlagd fäbovall å Mjusen, tillhörig byn Sund, Norrala sn. Lars Larsson 

1931.” 

 

Idag finns stugorna som tillhört Närby kvar. Vallen kallas idag för Gammelvallen men det 

gamla namnet är Närbyvallen. Där ligger stugan som kallas för Gammelgården. Stugorna som 

funnits på Blindsundsvallen är idag på -och ombyggda och används som permanentboende. 

Platsen kallas idag för Mjusvallen. 
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På kartan finns fyra husgrupper (en stuga är tecknet med en rund ring med ett kors). Bilden är en del 

av en större kartbild som enligt anteckningar på kartan renoverats och beskurits i juli 1813. Nr. 1 är 

Blindsundsvallen/Nyvallen som idag kallas Mjusvallen, de fäbodstugorna har byggts om till 

permanent boende. Nr. 2 är Gammelvallen förr kallad Närbyvallen de stugorna används idag som 

sommarstugor.  Husgrupp nr. 3 och nr. 4 finns inte kvar, ingen minns heller dessa fäbodar. Troligen 

har man byggt permanenta bostäder där de gamla fäbodstugorna låg.
31

 

Kommentar 

Under 1700-och 1800-talet genomgick bondesamhället stora förändringar som skiftes 

reformer och laga skiften. Inte förrän de genomförs bosätter sig bönder permanent på Mjusen. 

Varför tar det så lång tid? Man har ju använt området som utmark i flera århundraden? Det 

finns bördig jord i området och med båt tog man sig ganska lätt in till staden, Söderhamn. 

Flera av fäbodarna blir permanentboende vid sekelskiftet 1800-1900 samtidigt verkar några 

av fäbodarna försvinna. Överges de i samband med de olika skiftesreformerna? Samtidigt som 

flera av fäbodarna försvinner växer det industriella samhället fram i området och 

emigrationen till fram för allt Amerika är stor. Det är fullt möjligt att de helt enkelt inte 

behövdes längre och därför övergavs. 
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Så var livet på fäbodarna. De som minns berättar. 
 

Mary Liljeroos är född 1921 och växte upp i ett hus inte långt från fäbodarna på Mjusen. Hon 

var ofta på fäbodvallen ”Gammelvallen” om somrarna fram till det att hon började skolan 

1928.  

Jag minns hur Karin Nordin kom till vallen om vårarna med 8-10 kor. Jag och min 

kamrat Gustav Södergran var ofta på vallen och vi skötte om var sin ko och de fick ju 

förstås lite extra mat. Mjölken från korna sålde hon till folk som bodde på sommarställen 

i området, åt Säter till. Några andra djur än kor hade hon inte med sig.  

Varje sommar hade hon kalas, förmodligen den 2:a augusti då det var Karindagen. Då 

kom herrskapsfruar med blommor och drack kaffe.  

Ibland låg vi över hos Karin på vallen, när mamma och pappa inte var hemma. Då fick vi 

sova på tjocka halmmadrasser, det var så skönt! Sen kommer jag ihåg när hon skulle gå 

hem med korna om höstkanten, då gick jag till skogen och grina. 

 

Det kom ju folk till den andra stugan på vallen, den man brukar kalla gammelgården, men de 

var bara där några veckor högst en månad om sommaren och hade inte så många kor med sig. 

Marys pappa hade en stor trädgård där han odlade allt från tomater till potatis och mangold. 

 

 

 

 

 

Karin Nordin  

och Stina 

Olsson från 

Närby, 

Norrala vid 

Mjusens 

fäbodar. 

Foto: Dibis 

 

 

 

 

 

Vi hade höns och en sommar hade vi fyra grisar. Pappa var duktig att odla och han sålde 

mycket till herrskapsfruar som bodde i området. Jag brukade hjälpa till och rensa landen 

och då fick jag betalt. En gång tjänade jag ihop en hel krona, då gick jag till Wikbergs 

affär och köpte kokosbollar för hela slanten, en hel påse, sen åt jag så jag fick ont i 

magen. 

Pappa hade en eka och jag följde ofta med honom och justra ål i Mjusenviken. 
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Idag finns inte Mjusenviken kvar, landhöjningen har gjort att viken är helt igenväxt med vass 

och små björkar. 

 

Jag kommer också ihåg att det kom mycket folk från Värmland till området, för att 

arbeta. Många av dem bodde i Klapparvik. Jag gick i skolan i Klapparvik och sen gick 

jag i fortsättningsskola i Djupvik. När vi skulle ha skolköksundervisning fick vi åka till 

Vågbro och när vi skulle konfirmeras fick vi åka till Norrala kyrka. 

             Många norralabönder hade slåtterängar ute på Mjusen, även småbönder i närområdet    

brukade jorden där. I slutet av 1950 och i början av 1960-talet köpte golfbanan upp 

mycket av marken. 

 

Jan Lindberg är född och uppvuxen i området och har varit med och skrivit boken 

”Utviksvägen i ord och bild”. 

 

Mitt barndomshem som man idag kallar Mjusvallen var från början en fäbodvall som 

hörde till Närby. Tidigare kallades vallen för Nyvallen eller Blindsundsvallen. 

Sundsvallen och Borgvallen har jag aldrig hört talas om men jag minns att när 

Abrahamssons skulle bygga sin villa (ca. 100 m. från Mjusvallen. Reds. Anm.) så 

fanns det några gamla husgrunder där som ingen visste vad de varit för något.” 

”Vår familj ägde mark där det är golfbana idag och vi var nog de sista att bedriva 

jordbruk på den marken. Sen köpte golfbanan marken av oss och min pappa blev 

vaktmästare och banskötare på golfbanan en tid. 

 

Kommentar 

De är snart helt borta, de personer som var med och minns fäbodlivet. Hur livet och tillvaron 

var på fäbodarna är dåligt dokumenterat men det blir lite bättre under 1900-talet. Den 

lokalhistoriska litteratur om området som jag använt mig av tar om än mycket kortfattat upp 

fäbodlivet och jordbruket i området och då som lätt romantiserande anekdoter. Över lag 

verkar det som att vad som sker kring industrialiseringen är mycket mer intressant att både 

fotografera och dokumentera. I mitt arbeta med att få en god bild av områdets utveckling har 

samtalen med den äldre generationen varit värdefulla. De har fyllt i det som jag inte kunnat 

”läsa mellan raderna”. 
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När sågverken kom, en ny epok i området 
 

Förutom fäbodarna och en del sjöbodar var landtungan Mjusen näst intill obebyggd ända fram 

till mitten av 1800-talet då det etablerades flera sågverk längs strandremsan. Hela området 

kring Forsbacka och Fridsbacka var fram till mitten på 1800-talet ett enda stort fäbodområde.  

 

Det var stor efterfrågan på svenska trävaror i de engelska industristäderna Manchester och 

Liverpool i mitten av 1800-talet och längs norrlandskusten växte det upp mängder med 

ångsågverk. Timmer flottades på norrlandsälvarna ner till kusten där mängder av sågverk 

etablerades. Exporten av virke ökade kraftigt och redan på 1860-talet svarade träprodukternas 

exportvärde för en större summa än järnets. På 1870-talet var Söderhamnsområdet störst i 

Sverige med en årlig export på mer än 300.000 m 3 plank och bräder per år. År 1871 fanns det 

25 ångsågverk i Söderhamnsdistriktet, år 1920 hade det ökat till 48 sågverk.
32

  

 

Utviksområdet, på norra sidan av Söderhamnsfjärden hade förutom fyra sågverk med 

tillhörande brädgårdar även ett skeppsvarv.
33

  

 

Det första sågverket med brädgård låg i Mariehill. 1866 uppförde Adolf Ferdinand Hillman en 

tvåramig ångsåg med stavverk och på stranden öster om sågen anlades en brädgård. Sågverket 

utökades 1873 till att omfatta fem ramar samt klyvsåg och hyvel och var på sin tid ett av 

Norrlands modernaste sågverk. 

 

                    Mariehills sågverk och Stenåker sett från Stugsund. Foto: Dibis. 
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Det var i första hand värmlänningar och arbetare från Bergslagen som kom till Mariehill för 

att arbeta och kring sågverket växte det upp en liten bruksort med arbetarkaserner, 

kontorsbyggnader, affär och herrgård. Inte långt från sågverket i Mariehill startades 1873 ett 

varv på Stenåkersudden. Där byggdes bland annat skonaren Siri 176, briggen Dagny 1877 och 

barkskeppet Blenda, det största fartyget som byggdes på varvet. På grund av ekonomiska 

problem lades varvet ner 1903.
34

 

 

På platsen där varvet legat på Stenåkersudden byggdes 1922 istället ett nytt eldrivet sågverk 

istället för det i Mariehill som kommit till åren. Det nya sågverket lades ner 1933.
35

 

  

Morviksudden längre ut i fjärden ägdes fram till 1870 av Långvinds bruk men såldes 1872 till 

P.A Norlin som byggde ett sågverk på platsen, Utviks sågverk. 

På udden intill byggdes Djupvikssågen, som startades samma år, med brädgård och 

utskeppning.
36

 

  

År 1872 säljs mark till Djupviks sågverk från Snarböle nr 1 och s1 Mjusskogen som ägdes av 

Per Olsson och Anders Larsson. Tillsammans sålde det 17 tunnland och 6 kappland, alltså 

omkring 9 hektar. För den sålda jorden fick Olsson i årlig avgäld 45 kannor korn, cirka 112 

liter medan Larsson fick 18 kannor korn, cirka 45 liter. 1877 säljs ytterligare mark från 

Mjusens fäbodskog till Djupviks sågverks ägare. 
37

 

 

På den inköpta marken uppförde man arbetarbostäder, järnväg, kajbyggnad, skola, herrgård, 

bakstuga, affärer, sjukhus och bryggeri. Till sågen hörde även Nybrädgården i Källvik, ett 

stycke bort.  

 

Värmlänningar och andra utsocknes bor sökte sig även till Djupvik och Utviks sågverk och på 

1890-talet arbetade minst 225 personer på de båda sågverken och sågarna gick dygnet runt. År 

1896 elektrifierades sågverken, som de första i Söderhamnsfjärden men av bostäderna i 

området var det bara Djupviks herrgård som hade elström.
38
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    Segelskutor vid Mariehills brädgård på 1880-talet. I bakgrunden Stugsund. Foto Dibis. 

 

                                   Djupsviks sågverk med kaserner Foto: Dibis 

 

Det var en livlig aktivitet på sågverken i Djupvik  och Utvik och 1891 var årsproduktionen av 

plank och bräder omkring 5000 stds.
39
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Samtidigt som sågverksindustrin blomstrar i området så bosätter sig allt fler jordbrukare och 

fiskare längs kuststräckan. Detta beror till stor del på att man på 1870-talet förrättade laga 

skifte i Norrala socken och bönder bosatte sig på de nya ägorna. En del av den fäbodmark 

som tidigare ägts av byar i Norrala säljs av till ”nybyggare” som startar jordbruk. Det största 

jordbruket i området på 1800-talet fanns i Marlenedal och ägdes av Lars Ahlström. Han hade 

8-10 kor och flera hästar. Många ortsbor köpte både mjölk och potatis av honom. Det fanns 

fler större jordbruk, Hans- Olof Olsson och hans son Ivar bedrev jordbruk vid Mjusenviken 

men de flesta gårdar var bara små torpställen med bara en eller två kor, några höns och kanske 

en gris.
40

 

 

Kommentar 

Sågverksindustrins utveckling längs norrlandskusten i slutet på 1800-talet blir mycket viktig 

för städerna och befolkningen i de norra delarna av Sverige. Den moderna världen rycker 

närmare med allt vad det innebär. För bönderna innebar det en möjlighet att lämna det ibland 

torftiga och fattiga bondelivet för en annan och kanske bättre vardag. Kring sågverken växer 

det fram nya små samhällen med skolor, kyrkligverksamhet, affärer och sjukstugor. 

Fäbodskogen på Mjusen säljs undan för undan av till sågverksindustrin. 

 

Fäbodstugorna blir permanentboende 
 

Genom att studera familjer från byarna Borg, Sund, Närby och Snarböle har jag i Urban 

Sikeborgs sammanställning av personakterna för familjer i Norrala hittat två familjer som 

immigrerade till Närbys fäbodområde Mjusen. Den 5:e september 1859 flyttar en familj dit 

för att under november 1876 emigrera vidare till Enångers socken. Ytterligare en familj flyttar 

ut till Mjusen 1867 för att den 7 juli 1879 emigrera till Stugsund, Söderhamn. 

 

Karin Eriksdotter med maken Eric Karlsson bosätter sig 05.09.1859 ”vid Närbys fäbodområde 

Mjusen”, enligt Karins Persons akt. Exakt var de bosätter sig är oklart. Närbys fäbodområde 

är stort men inte särskilt bebyggt. På äldre kartor finns det bara bebyggelse i området kring 

Mjusviken. Karin är 27 år då hon immigrerar till Mjusen och några år senare, 1861 gifter hon 

sig med Eric Karlsson. Under åren de bor där föds fem barn i familjen. 

                                                 
40

 Red. Mårtensgård 1990 s. 54 



 

29 

 

Kristina Svensdotter föds den 6 mars 1831 i Enångers socken. Hon gifter sig 1860 med Olof 

Olsson Kollberg och 1867 bosätter de sig på Snarböles ägor på Mjusen. Där bor de fram till 

den 7:e juli 1879 då de flyttade till Stugsund, Söderhamn. Olof Olsson Kollberg nämns som 

dräng, husman, arbetare och fiskare.
41

 

 

Vad de arbetat med under åren på Mjusen är oklart men troligen arbetade de på något av 

sågverken. Kanske arbetade de i skogen där man kolade milor. 

 

Kommentar 

För Söderhamn och orterna omkring innebär sågverksindustrins utveckling ett stort lyft. Det 

finns så mycket arbetstillfällen att människor vandrar från Värmland och Dalarna till 

hälsingekusen för att arbeta. Den stora inflyttningen gör att det blir ont om bostäder och i 

samband med detta bosätter sig människor tidvis permanent på de gamla fäbodarna. 

 

Vägen och livet i Utviksområdet 
 

Trots expansionen i området och den stora mängden arbetar så fanns det ingen riktig väg ut 

till sågverksområdena. För att ta sig till och från området fick man antingen använda sig av de 

stigar och körvägar som fanns, ta båten eller om vintern gå på isen. Inte förrän 1903 började 

man bygga väg fram till Klapparvik som ett AK-arbete, ett statskommunalt beredskapsarbete, 

sista biten ut till Utvik var fortfarande bara en stig. Bygget stannade av och inte förrän 1923 

då man erhöll ett bidrag från Norrala kommun fortsatte vägbygget. År 1929 hade 

byggnationen av Utviksvägen nått fram till Djupvik.
42

  

 

När Utviksvägen äntligen är klar har området drabbats av sågverksdöden. Redan 1901-1902 

lades sågverket i Djupvik ner. 

Verksamheten i Utvik lades ner 1914 eller 1916 och 1933 stängde Stenåker ner. 

 

Under 1900-talets två första decennier gick sågverksindustrin tillbaka i Norrland och längs 

söderhamnskusten var tillbakagången kraftig och vid mellankrigstidens slut återstod bara sju 

av de större exportsågverken från att tidigare varit elva stycken.
43
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I boken ”Längs utviksvägen” berättas det bland annat om Otto Haglund, som redan vid sex 

års ålder började arbeta som märkbis på brädgården i Utvik när han var ledig från skolan. Från 

sex på morgonen till sex på kvällen arbetade han med märkjärn och färgpyts, för 84 öre om 

dagen. I och med att han blir äldre så avancerar han på brädgården till ströbis, plockbis till att 

som 12-åring jobba som mätare. Hans föräldrar kom på 1870-talet från fattiga värmländska 

bygder till Djupviksområdet för att arbeta inom sågverksindustrin. Under den första tiden bor 

de som de flesta andra arbetare i kaserner som ägs av bolaget. År 1885 köper de en bit mark i 

Morviken och bygger en egen bostad. 

 

När sågen i Utvik lades ner var Otto 16 år. Han fortsatte att arbeta inom sågverksindustrin i 

Sandarne, Askesta och Vansätter. I Vansätter skadar han sig i en tågolycka och han måste på 

grund av skadorna hitta ett annat arbete. Otto Haglund får tillstånd av länsstyrelsen och börjar 

arbeta som gårdfarihandlare med yrkesfiskarna längs kusten som sin speciella kundkrets. 

Förtjänsten var inte så stor men tillräckligt för att försörja familjen. Efter en tid byter han jobb 

igen och blir bonde. Fadern hade köpt några hektar jord i Morviken och Otto utökade 

jordinnehavet kraftigt då han köpte sju hektar gammal fäbodjord på Mjusen. 

 

 

                               

 

  

 

  

 

     Otto Haglund vid sin kiosk i Utvik på 1930-talet.Foto: Dibis 

 

Otto sitter inte sysslolös utan i början av 1920-talet blir han Djupviks representant i den första 

kommunalfullmäktigeuppsättningen i Norrala. Han avancerar under årens lopp och blir bland 

annat ledamot av arbetslöshetskommittén, skolrådet, pensionsnämnden, fattigvårdsstyrelsen 

och barnavårdsnämnden. Mest tid kommer ändå kristidsnämnden  
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att ta. Otto Haglund var med då nämnden inrättades 1940 och arbetar i tio år som nämndens 

expeditionsföreståndare.
44

 

 

I samband med sågverkens etablering i Utviksområdet växer byar till små samhällen. Där 

fanns skomakare, skräddare, båtbyggare, speceriaffärer, kiosk, konditori, missionshus och 

skolor.
45

 

 

Kommentar 

 

De som bodde och arbetade i Utviksområdet var hänvisade till gamla körvägar eller båttrafik 

om de ville lämna området. Någon riktig väg började man inte bygga förrän i början på 1900-

talet. För sågverksindustrin var en väg inte någon nödvändighet, det som skulle till och från 

sågverken skeppades med båt. Därför drev inte sågverksindustrin på för att få till någon väg 

utan den kom till som ett så kallat AK-arbete, ett statskommunalt beredskapsarbete. 

Berättelsen om Otto Haglunds liv ger en god bild av hur livet såg ut för unga män på den 

tiden men också vad som blivit möjligt i den nya tiden. Att göra en klassresa. Otto Haglund 

börjar som märkbis på brädgården för att i vuxen ålder få förtroendeuppdrag åt Norrala 

kommunfullmäktige. 

 

Sågverkens tid tar slut. 
 

Området längs Mjusens strandremsa mot Söderhamnsfjärden, det område som idag kallas för 

Utviksvägen, var fram till 1930-talet ett livaktigt sågverksdistrikt och tillsammans med övriga 

sågverksindustrier i Söderhamnsområdet ett av de mer betydande sågverksdistrikten i 

Norrland tillsammans med Härnösand och Sundsvall.  

 

Under 1930-talets depression drabbades de svenska exportsågverken hårt och många sågverk 

lades ner. Närmare 5000 sågverksarbetare förlorade sina arbeten och 30-talet kom att kallas 

för ”sågverksdödens decennium”. De företag som överlevde krisen rationaliserade driften och 

även detta drabbade sågverksarbetarna, sågverksarbetarnas andel av den svenska 

industriarbetarkåren sjönk från tio till fem procent. 

                                                 
44

 Utviksvägens intresseförening1979 s. 35 
45

 Red. Mårtensgård  1990 s. 48 



 

32 

 

Krisen på 1930-talet påskyndade strukturomvandlingen men branschens grundläggande 

problem var snarare av strukturellt slag. Under 1920-talet drabbades sågverksindustrin av 

dålig lönsamhet och sjunkande försäljningspriser. Framtiden var oviss och många företag 

brottades med finansiella problem. 

 

Sågverkens besvärliga situation bottnade i råvarubrist och vikande efterfrågan. I brytningen 

mellan exploaterande och kontinuerligt skogsbruk var det svårt att få virket att räcka till och 

samtidigt ökade konkurrensen om råvaran, speciellt från massaindustrin. Efterfrågan på 

trävaror minskade när nya material trängde undan träet på flera områden. Papp ersatte trä som 

förpackningsmaterial, för byggnadsändamål användes allt mer järn, stål och cement, 

efterfrågan minskade på traditionella sågverksprodukter som järnvägsslipers och gruvstolpar. 

I första hand var det de norrländska exportsågverken som drabbades av 30-talets sågverkskris. 

Världshandeln med sågade varor sjönk kraftigt under själva krisåren men även under resten av 

årtiondet hade exportörerna problem. Efterfrågan minskade när många trävaruimporterande 

länder strävade efter att höja den egna produktionen och samtidigt ökade konkurrensen på den 

internationella marknaden genom att Sovjetunionen ökade sin export betydligt. 

 

I Sverige ökade däremot efterfrågan på trävaror men exportsågverken hade svårt att lägga om 

sin produktion för hemmamarknaden. Istället ökade antalet småsågverk, så kallade 

cirkelsågverk med enkel produktionsutrustning. Cirkelsågarna låg i allmänhet i inlandet där 

de betjänade den lokala marknaden. Den okade hemmaproduktionen medförde så småningom 

att sågverksindustrins tyngdpunkt försköts allt mer mot södra Sverige där efterfrågan var 

större. I exportdistrikten överlevde bara de stora stabila sågverken som ägdes av större 

kapitalstarka bolag med egna skogstillgångar. Sågverksdriften kombinerades med 

massaindustrier och wallboardfabriker, ett sätt att stabilisera verksamheten samtidigt som 

sågverksavfallet togs till vara på ett traditionellt sätt. De stora skogsbolagen hade också 

ekonomiska möjligheter att genomföra de rationaliseringar som var nödvändiga. 

 

Krisen under 1930-talet ledde så småningom till en förbättrad ekonomisk situation för de 

företag som överlevde och vid årtiondets slut var lönsamheten god. Den drastiska 

anpassningsprocessen hade skapat en branschstruktur som var bättre anpassad till de 

begränsade råvaruresurserna och övriga produktionsförutsättningar och det skulle dröja 
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många år innan sågverksindustrin åter igen utsattes för så stora och omvälvande förändringar 

som under 1930-talet.
46

 

 

Kommentar. 

Såverksindustrin i Sverige drabbas hårt av depressionen på 1930-talet mer än 5000 

sågverksarbetare förlorar sina jobb. Efterfrågan på trävaror sjönk och nya material trängde 

undan träet. Papp ersatte trä som förpackningsmaterial, inom byggnadsindustrin blev järn, stål 

och cement nya byggnadsmaterial. De sågverks som överlevde gjorde det tack vare 

rationaliseringar i driften. Trots sågverksdöden längs norrlandskusten växte det fram nya 

mindre sågverk i inlandet men de sågverken producerade främst för en lokal marknad inte för 

export. 

 

Fäbodstugorna blir sommarstugor. 
 

Under slutet av 1800-talet byggdes de första sommarstugorna längs Utviksvägen. Det var 

inget för vanliga arbetare utan sommarställena tillhörde disponenter, direktörer, ryttmästare 

och källarmästare.
47

 I början av 1930-talet var vägen ut till Djupvik klar och de förbättrade 

kommunikationerna gjorde det lättare att ta sig till och från området. 
48

  

Inte förrän på 1940-talet tog sommarstugeverksamheten fart på allvar. Antalet fast boende i 

området tunnades ut på grund av att det saknades arbetstillfällen och tidigare 

permanentbostader gjordes om till fritidshus. Nu blev det också möjligt för ”vanligt folk” att 

skaffa sig en sommarstuga. Nybyggnationen av fritidshus kom också igång i betydande skala 

och höll på till den nya strandskyddslagen tillkom i slutet av 1960-talet. Vintern 1962 fanns 

det bara åtta bofasta hushåll med sammanlagt 17 personer i Djupvik, under sommaren då 

gamla djupviksbor och sommargästerna kom tredubblades befolkningen.
49

 

 

På hösten 1970 bildas Utviksvägens intresseförening, föreningens syfte var och är fortfarande 

att arbeta med frågor som rör området som till exempel vatten- och avloppsfrågan.
50
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Under 1980-talet fortsatte antalet fritidshus att öka och 1989 hade hela området längs 

Utviksvägen 800 fritidshus samt 600 bofasta invånare. 
51

 Sedan 1990-talet har trenden vänt 

och allt fler bosätter som permanent längs Utviksvägen, många i ombyggda fritidshus. 

 

Kommentar 

 

Bebyggelsen på Mjusen eller längs Utviksvägen som man säger på 2000-talet har förändrats 

markant under de senaste 150 åren. Från knappt bebyggd utmark med fäbodstugor till 

sågverksepokens expansion med bostadsbrist till avfolkat området med sommarstugor och 

idag en ny blomstringstid med stor efterfrågan på hus för permanentboende längs 

Söderhamnsfjärdens norra strand. 

 

Sammanfattning 
 

Det finns väldigt lite skrivet om fäbodarna och utmarkerna. Kanske upplevdes fäbodlivet och 

den verksamheten som mindre viktig, något så alldagligt att man inte bemödade sig att 

fotografera eller dokumentera verksamheten. 

I mitt arbete har jag fascinerats av personakterna över familjer i Norrala på Urban Sikeborgs 

sida, www.genealogi.se. Personerna ger liv åt bygden och skapar en bild av en vardag för 

länge sen. Då som nu bråkade man över skiftesdragningar, på vems mark står egentligen 

träden man tagit ner och vems djur ska beta på vilken mark?   

Personakterna och tingsprotokollen ger en ny spännande dimension i den nutida vardagen, att 

veta när vi idag plockar bär eller svamp på Mjusen att stigarna i skogen trampats upp för 

närmare 400 år sen, i en tid då Sverige var en stormakt och krigen avlöste varandra. Gustav II 

Adolf grundade Söderhamns stad 1620 och alla vapensmeder i området flyttade in till staden 

för att arbeta på gevärsfaktoriet som tillverkade de vapen som skulle ut till den krigande 

svenska armén. Hur stormaktstiden och krigen påverkade bönderna i Norrala socken är en 

annan historia men att bära med sig det större historiska perspektivet gör vardagslivet i 

skogen och på utmarkerna mer spännande tycker jag. 

 

Under 1700-och 1800-talet genomgick bondesamhället stora förändringar som skiftes 

reformer och laga skiften. Inte förrän de genomförs bosätter sig bönder permanent på Mjusen. 
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Varför tar det så lång tid? Man har ju använt området som utmark i flera århundraden? Det 

finns bördig jord i området och med båt tog man sig ganska lätt in till Söderhamn. 

 

Flera av fäbodarna blir permanentboende vid sekelskiftet 1800-1900 samtidigt verkar några 

av fäbodarna försvinna. Överges de i samband med de olika skiftesreformerna?  Hur jag än 

sökt har jag inte hittat några svar på de frågorna. 

 

De personer som var med och minns fäbodlivet är snart borta. Hur livet och tillvaron var på 

fäbodarna är dåligt dokumenterat men det blir lite bättre under 1900-talet. Den lokalhistoriska 

litteratur om området som jag använt mig av tar om än mycket kortfattat upp fäbodlivet och 

jordbruket i området och då som lätt romantiserande anekdoter. Över lag verkar det som att 

det som sker kring industrialiseringen är mycket mer intressant att både fotografera och 

dokumentera. I mitt arbeta med att få en god bild av områdets utveckling har samtalen med 

den äldre generationen varit värdefulla. De har fyllt i det som jag inte kunnat ”läsa mellan 

raderna”. 

 

Sågverksindustrins utveckling längs norrlandskusten i slutet på 1800-talet blir mycket viktig 

för städerna och befolkningen i de norra delarna av Sverige. Den moderna världen rycker 

närmare med allt vad det innebär. För bönderna innebar det en möjlighet att lämna det ibland 

torftiga och fattiga bondelivet för en annan och kanske bättre vardag. Kring sågverken växer 

det fram nya små samhällen med skolor, kyrkligverksamhet, affärer och sjukstugor. Vid 

sågverkens inträde blev plötsligt marken värdefull och fäbodskogen på Mjusen säljs undan för 

undan av till sågverksindustrin, samtidigt som fäbodsväsendet kom att spela allt mindre roll. 

 

För Söderhamn och orterna omkring innebär sågverksindustrins utveckling ett stort lyft. Det 

finns så mycket arbetstillfällen att människor vandrar från Värmland och Dalarna till 

hälsingekusen för att arbeta. Den stora inflyttningen gör att det blir ont om bostäder och i 

samband med detta bosätter sig människor tidvis permanent på de fäbodarna. 

 

De som bodde och arbetade i Utviksområdet var hänvisade till gamla körvägar eller båttrafik 

om de ville lämna området. Någon riktig väg började man inte bygga förrän i början på 1900-

talet. För sågverksindustrin var en väg inte någon nödvändighet, det som skulle till och från 

sågverken skeppades med båt. Därför drev inte sågverksindustrin på för att få till någon väg 

utan den kom till som ett så kallat AK-arbete, ett statskommunalt beredskapsarbete. 
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Berättelsen om Otto Haglunds liv ger en god bild av hur livet såg ut för unga män på den 

tiden men också vad som blivit möjligt i den nya tidsandan. Att göra en klassresa. Otto 

Haglund börjar som märkbis på brädgården för att i vuxen ålder få förtroendeuppdrag åt 

Norrala kommunfullmäktige. 

 

Såverksindustrin i Sverige drabbas hårt av depressionen på 1930-talet mer än 5000 

sågverksarbetare förlorar sina jobb. Efterfrågan på trävaror sjönk och nya material trängde 

undan träet. Papp ersatte trä som förpackningsmaterial, inom byggnadsindustrin blev järn, stål 

och cement nya byggnadsmaterial. De sågverk som överlevde gjorde det tack vare 

rationaliseringar i driften. Trots sågverksdöden längs norrlandskusten växte det fram nya 

mindre sågverk i inlandet men de sågverken producerade främst för en lokal marknad inte för 

export. 

 

Bebyggelsen på Mjusen eller längs Utviksvägen som man säger på 2000-talet har förändrats 

markant under de senaste 150 åren. Min forskning har givit som resultat att jag kunnat visa 

hur Mjusen förändrades från först knappt bebyggd utmark med fäbodstugor till 

sågverksepokens expansion med bostadsbrist till avfolkat området med sommarstugor och 

idag en ny blomstringstid med stor efterfrågan på hus för permanentboende längs 

Söderhamnsfjärdens norra strand. 

 

Avslutning 
 

Idag finns ingenting kvar som vittnar om den omfattande sågverksrörelse som bedrevs i 

området under 1800-talets senare hälft annat än kulturlämningar både på land och i vattnet. 

Husgrunder, rester av brunnar, skyttegravar, banvall, utlastningsbryggor, förankringsjärn 

vackert byggda stenmurar och förvildade snår av trädgårdsbuskar som en gång stått i 

herrefolkets trädgårdar.  

 

Under våren 2010 gjordes på uppdrag av Naturskyddsföreningens Söderhamnsavdelning en 

inventering av Djupviksudden av Stigfinnaren Arkeologi. Syftet var att dokumentera och 

klargöra om det finns kulturvärden inom det område som markägaren Bergvik skog vill 

exploatera för villabebyggelse. Efter inventeringen konstaterades att 17 små stenbrott, en 

tjärdal, 13 husgrunder, tre brunnar, två skyttegravar, en banvall, 10 lämningar med anknytning 
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till stranden såsom barlasthögar och pirar samt 19 övriga lämningar. Bland de lämningarna 

finns bland annat stentippar, fotbollsplan, grävda rännor och odlingsrösen.  

 

I havet utanför udden finns några flera meter breda och höga strandpirar och vågbrytare strax 

under vattenlinjen. De flesta lämningarna härrör från sågverkstiden och klassas som 

kulturlämningar, någon lämning kan vara betydligt äldre, däribland tjärdalen som klassificeras 

som fornlämning.
52

 

 

Några jordbruk finns det inte kvar i området, en stor del av den betes och ängsmark som 

tillhört Mjusens fäbodar såldes på 1960-talet till den nystartade Söderhamns golfklubb. På 

golfbanan står det fortfarande kvar lador från fäbodtiden. 

                

Söderhamns golfklubb hösten 2013. I bakgrunden syns en av de lador som finns kvar sedan 

fäbodtiden. Foto: Helena Hägg 

 

De flesta fäbodstugorna är borta. Vissa har under årens lopp byggts om och blivit 

permanentbostäder, andra har förfallit eller helt försvunnit. Kvar finns några stugor på det 

som idag kallas Gammelvallen, dessa stugor är sedan 1960-talet omgjorda till sommarstugor. 
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En av de fäbodstugor som fortfarande finns kvar idag, som sommarstuga. Bilden är 

troligen från 1920-talet. Fotograf okänd. 

             

 

Samma fäbodstuga som ovan hösten 2013. Foto: Helena Hägg 
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