
Besök på levande fäbod 27  juli 2022. 

Första stoppet på SPF Seniorerna Österfärnebos dagsresa häromdagen, var vid Karl Tövåsens fäbod, 

drygt sju kilometer norrut från Vikarbyn i Rättvikstrakten. En levande fäbod som varit i gång sedan 

1660-talet. Tin Gumuns är den som nu driver verksamheten där under sommarmånaderna, 

tillsammans med döttrar och några anställda. I mitten av juni vandrar de 12 kilometer upp till 

fäboden med sina djur, för närvarande sex mjölkkor, ungdjur, hästar och getter. På fäboden finns 

också fyra glada grisar, höns, kaniner och hundar.  

Vi trakterades med kokkaffe som kokats på källvatten från den kallkälla som förser fäboden med allt 

vatten som är nödvändigt för verksamheten. Den ligger högre upp och ger mycket vatten med 

självtryck. Det på fäboden tillverkade tunnbrödet och ostbuffén med nykärnat smör smakade också 

bra. Efter detta fick vi en suveränt guidad rundvandring på fäboden av Tin, som initierat och 

inlevelsefullt berättade om arbetet på fäboden och visade alla hjälpmedel och moment som låg till 

grund för att ta fram produkterna som blev resultatet av kornas betande i skogen runtomkring. 

Trettio års erfarenhet av fäboddriften och stor noggrannhet är en bra grund för att få fram fina 

matvaror, långt uppe i skogen. Det finns ingen tillgång till el, förutom det lilla elverk som används till 

mjölkningsmaskinen.  

Det har också skrivits en del om familjens kamp mot myndigheterna, 

gällande kravet på kassaregister, något som hotade att stänga den 

omfattande besöksverksamheten. Utan el var det svårt att uppfylla 

kravet, men efter många turer har de nu fått dispens. Det bedrivs även 

en hel del kursverksamhet på fäboden.  Ett verkligt intressant besöksmål 

som har öppet till mitten av augusti.  

Övriga stopp på resan var en god lunch på Hotell Lerdalshöjden, följt av 

ett besök på Leksandsbröd med möjlighet att proviantera och avslutades 

med gott eftermiddagsfika vid före detta ladugården på bergsmansgården Staberg på östra sidan av 

sjön Runn. Den fullsatta bussen med 47 nöjda resenärer, vände hemåt efter en trevlig och 

innehållsrik dag. Reseledarna Christer och Inger hade gjort ett bra arbete som även innehöll kluriga 

tipsfrågor under resans gång.  De hade lagt upp programmet tillsammans med Wallners Buss, där en 

av ägarna, Maria, lugnt och säkert styrde oss på smala skogsvägar,  

Bengt Andersson  

 

 



                                    

   

           


