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Yvonne Smedberg på Kättboåsen, Venjan, kular hem sina kor en augustikväll sommaren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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allmusik idag förknippas med invigningar, högtidsstunder och konserter. 
Det kanske är lätt att tro att sången i skogen helt har tystnat. Till viss del 
stämmer denna uppfattning. Det är få som säger att de kular efter sina 

djur. Men även om sången slumrar, $nns ropen ändå kvar. Rösten är ett kraftfullt 
redskap för kommunikation mellan djur och människa, även om den mer talar än 
sjunger. Hur använder då dagens fäbodbrukare rösten i boskapsskötseln? Har de 
kvar locksångerna från tidigare generationer, eller har de hittat nya sätt att påkalla 
getters uppmärksamhet och locka hem korna från skogen? För att få svar på dessa 
frågor, reste jag sommaren 2018 runt i Dalarna för att trä%a 23 fäbodbrukare. 
Detta är deras berättelser.

Yvonne Smedberg
Yvonne på Kättboåsens fäbodar, Venjan, bor året runt på fäbodvall. Tillsammans 
med Ove, brukar hon vallen på &era sätt än endast till bete. De odlar spannmål 
och mycket annat i sin köksträdgård. De är i mångt och mycket självförsörjande, 
även om de köper pasta, ris och ka%e. Jorden brukas med harv som dras av hästar-
na Trumf och Yxi. Yvonne mjölkar sina kor för hand, men spar alltid en spene åt 
kalvarna. Hon är en av få som säger att hon kular efter sina kor. 

”Jag har näverluren, eller så ropar jag på dem. Alla sätt att ropa med sin röst kan 
man kalla kula. Och de kommer när jag ropar. Jag ropar olika på olika sorters djur; 
lamm, får och kor. Hästarna har också ett annat ljud.”

När hon lockar på sina lamm, ropar hon ”lammena, lammena, kom”, samtidigt 
som hon klappar händerna. Yvonne berättar också att rösten används när korna 
ska lösas på morgonen och vid mjölkningen:

”Man får leda ut skällkon och så får man sjunga lite för dem och gå med en liten 
bit. Det är lika när jag sitter och mjölkar och är ensam i ladugården. Då sjunger 
jag ofta. Jag nynnar och sitter och mediterar för mig själv.”

Täpp Lars Arnesson
Täpp Lars har sina egna djur på fäboden Arvselen i Malung. Korna handmjölkas 
och det tillverkas smör, ost och messmör. Korna betar fritt på skogen och Täpp 
Lars berättar att han ”hojar” efter korna för att kommunicera med dem när han 
vill att de ska komma hem.

Yvonne Smedbergs ko-lock. Transkriberat av Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.

Jennie Tiderman-Österberg
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”Jag gör det när jag måste. Jag ropar i bröströst och det är mitt eget rop. Korna lyst-
rar på det där. De vet precis vad som menas. Det är ett sätt att kommunicera med 
djuren. Det handlar inte i första hand om att träna in djuren på en viss melodi. 
Det kan vara så att efter en period blir korna inkörda att en melodi betyder en sak 
och en annan betyder något annat, men i första hand är det kornas språk. Ropar 
du med en annan melodi, har du en annan dialekt, men det är fortfarande samma 
språk.” 

Täpp Lars berättar också att han har kommit överens med grannarna hur han 
ska spela på sitt horn när en ko ska till och kalva, så att de ska veta när de kan 
komma och vara med. 

Ing-Britt Lind
Ing-Britt har varit på fäboden Skräddar-Djurberga, Orsa socken i över 25 som-
rar. När verksamheten var som störst hade hon ensam hand om många kor och 
hon gjorde också &ertalet produkter av mjölken. Ing-Britt berättar att hon ropade 
på korna när hon hade dem där. Hon vill dock framhålla att hon ropade på sitt 
sätt. Hon använde sig inte av bestämda melodier eller något, som hon benämner 

Täpp Lars med den inlånade kon Stjärna under buffringen, våren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.

Täpp Lars lockrop. Transkriberat av Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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som, ”avancerat”. Hon minns också särskilt 
en skällko som hon knöt starka band till.

”Jag hade en skällko som var helt otrolig. 
Vallros hette hon. Hon svarade alltid när jag 
lockade på dem. Jag ropade deras namn och 
'Kossorna, kom nu!', eller 'Kom nu, kullorna!' 
De kände igen mig på rösten.” 

Anna K. Kjellin
Angående röstigenkänning har Anna K. Kjel-
lin liknande erfarenheter som Ing-Britt Lind. 
Anna är en utav dem som driver den kultur-
förening som förvaltar fäbodvallen Ärteråsen 
i Ore. Där har man idag lånade kor som inte 
mjölkas. De går där på bete och har med sig 
sina kalvar. De första dagarna på fäbodsom-
maren betar korna på vallen. Sedan släpps de 
ut på skogen. Anna berättar:

”De måste lära känna oss. Lära känna våra 
röster. De måste veta att det är vi som ropar. 
Vi sjunger för dem, pratar med dem och ropar 
på dem. Jag brukar ropa ’"ickorna’, eller lite 
’tji, tji, tji-ljud’. Men jag försöker inte kula. 
Men är de i skogen, långt borta, då blir det 
sådana där höga ljud så att de ska höra.” 

Ing-Britt Lind på Skräddar-Djurberga, Orsa, 
sommaren 2018. Foto: Jennie Tider-
man-Österberg, Dalarnas museum.

Anna K. Kjellin med fjällkorna på Ärteråsens fäbod, Ore, sommaren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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Hon menar också att det kan vara svårare att få hem kor som betar på skogen med 
sina kalvar, eftersom de då inte får samma spända juver som mjölkkor får efter en 
dag i skogen. Di-kor har helt enkelt inte samma behov av människan och de $nner 
därför inte alltid en anledning att gå hem när det blir tidig kväll. 

När vi besöker Anna på Ärteråsen, lockar hon på korna med både kraftfoder 
och med hjälp av rösten på följande sätt: ”Flickorna! Flickorna! Kom, kom, kom, 
kom! Tjet, tjet, tjet, tjet! Ko-om då!”. I dessa lockfraser, som Anna själv inte vill kalla 
kulning, $nns det dock både rytm och språng som kan härledas till vallåtsmodus 
och vallåtens intervaller och rytmer. Det kan beskrivas som samma skelett men 
med andra musikaliska mjukdelar.

Knutes Lena Warg, Kalles Magnus Karlsson, Ann-Britt Nilsson, 
Torbjörn Dahl och Jöns Britta Stenqvist
Bastberget, Mock"ärd, är en utav de äldsta fäbodarna i Dalarna. Den omnämns 
i domböcker redan 1549. Idag är vallen den sydligaste levande fäboden i länet. 
Där lånar man in kor och turas om att ha ansvaret för mjölkning, mjölkprodukter 
och boskap under så kallade ko-veckor. När vi besöker Bastberget berättas det hur 
man kommunicerar med djuren, avgörs av hur långt borta de är. Är det ont om 
bete, kan de gå långt för att $nna något att äta. Numer har de skällor på alla kor så 
att de kan höra om de betar nära fäboden. Utöver detta har också vissa kor sändare 
så att det går att följa dem via GPS. Ibland behöver fäbodbrukarna på Bastberget 
använda rösten för att kalla hem djuren, men ingen vill kalla det för att kula. Istäl-
let berättas det att man gjorde detta förr, men inte längre. Knutes Lena Warg, som 

Jersey-ko på Bastbergets fäbod, Mockfjärd, sommaren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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spenderade barndomens somrar på Bastberget, minns att hennes mor sjöng varje 
morgon då hon följde med korna ut i skogen.

Idag kan det vara svårt för korna att känna igen rösterna när det är många olika 
personer som kallar på dem. Det är också så att det oftast är nya kor varje år, vilket 
gör att korna inte är vana att lystra till rop. Eftersom korna lånas in, har de heller 
inte sina egna namn. De identi$eras oftast med hjälp av nummer. Men på Bast-
berget brukar de döpa korna varje sommar ändå. Ropen som ljuder på Bastberget 
idag är just utrop, utan särskilda melodier eller fraser: ”Kom då, kossilor!” 

Utöver lockropen, används också sång vid mjölkningen. Torbjörn Dahl berättar 
att han alltid sjunger Are You Lonesome Tonight när han mjölkar.

Brynås Kerstin Nyström, Katrin Åke Nyström och Pålsa Britt-Inger 
Westerling
I skogarna omkring fäboden Brindberg i Älvdalen betar det idag både (ällkor 
och får. Det är Kerstin, Åke och Britt-Inger som driver den levande fäboden. De 
mjölkar, gör mjölkprodukter och tar hand om slåtter. De berättar att de ropar på 
djuren, men de kallar det inte för att kula. Som många andra vi har trä%at, berättar 
de också att de kullor som var på vallen förr brukade kula och att de brukade ropa 
till andra kullor som var på den närliggande fäbodvallen Loka-Risberg. Numera 
ropar de kortare fraser och uppmaningar utan speci$k melodi, som exempelvis 
fårlocken ”Aritur, kom i nu!” 

Britt-Inger Westerling berättar att hennes kor oftast kommer hem själva framåt 
sen eftermiddag. Kommer de inte, brukar de se via GPS var de är. Oftast är de 

Får på Brindbergs fäbod, Älvdalen, sommaren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, 
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två-tre kilometer bort. Alla kor har sina egna namn: Irma, Blenda, Gulli, Gull-
ros, Sigrid, Göta och kalvarna Karin och Ingrid. Britt-Inger menar att det inte är 
någon idé att ropa på korna, eftersom de inte är vana vid att kallas hem med rop. 
Rösten används mest som kommunikativt redskap via tal när &ocken ska hållas 
samman eller drivas hem.

Bibi och Tomas Brynils
Bibi och Tomas har sina egna djur på fäboden 
Brudskogen, Äppelbo. Det är 20 (ällkor och 
20 tackor som betar i skogen. Tre kalvar betar 
inne på vallen. Hästar och halva får&ocken 
på ytterligare 20 individer, be$nner sig dock 
hemma på gården i byn. Bibbi och Tomas går 
fortfarande till fäboden vid bu%ringen och de 
berättar att korna alltid vet var de ska gå. 

Skällkon, Brudskogsbruden, är född på Brud-
skogen och Bibbi och Tomas berättar att hon 
har stor betydelse för hur &ocken håller ihop. 
Att just &ocken är sammanhållen, är en stor 
fördel när korna skall hem. Vad gäller lockrop, 
säger Bibi att hon ropar ”kom nu, ko-ossorna”, 
med ett långt O. På fåren ropar hon ”ti-ikorna”, 
med ett långt I. Dessa rop är något som de har 
hört från andra kullor som var på Brudskogen 
längre tillbaka. Tomas säger att han har märkt 
att ropen bär långt och han kallar det för ”ett 
embryo” till kulning. Att kommunicera med 
fåren, kräver lite $ngertoppskänsla. Bibi berät-
tar:

”Man pratar med djuren i ett visst syfte. Man 
tittar på hur djuren reagerar. När det gäller 
fåren, pratar jag med dem så att de ska veta att 
jag kommer. Annars kan de bli skrämda. Jag 
pratar helt enkelt med djuren utifrån det beho-
vet som #nns i stunden.” 

Precis som Yvonne Smedberg på Kättboåsen, klappar även Bibi händerna när 
hon lockar på fåren. Hon menar att det är ett e%ektivt sätt att få deras uppmärk-
samhet när de inte hör rösten. 

Inger Wiklund Fors och Anneli Wiklund
Inger och Anneli är döttrar till fäbodkullan Anna Wiklund som var på Grejsans 
fäbod, Enviken, under många somrar. När de tog över handmjölkade de både kor 
och getter, vilket gav många olika typer av mjölkprodukter. På senare år har de 
dock bara haft omkring 12 getter. Vad gäller lockrop, berättar Inger och Anneli att 

Bibi Brynils vid gärdesgården på Brud-
skogens fäbod, Äppelbo, sommaren 
2018. Foto: Jennie Tiderman-Öster-
berg, Dalarnas museum.
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de inte har hört någon som kulat efter djuren. Mor Anna sjöng mycket när hon 
gick med getterna i skogen, men det var oftast psalmer och visor. Om vallgången 
med getterna berättar Inger:

”När vi var små gick man fortfarande i vall med getterna. Man gick ut i skogen 
och lämnade dem. Man gick med dem till ett ställe där det fanns bra med gräs. 
När de hade börjat beta, smög man försiktigt därifrån. Tidigare var de med dem 
ute hela dagen, men det var de inte då när vi växte upp. På slutet var mamma 
ensam fäbodkulla på Grejsan, så då fanns det tillräckligt med bete på själva vallen. 
Så sedan vi tog över har vi aldrig behövt gå ut med getterna till skogen.” 

Eftersom getterna inte betar på skogen behöver man sällan ropa hem dem. Be-
höver de kalla på dem används djurens namn. Anneli säger att de också kommuni-
cerar med djuren genom att prata med dem. Vid mjölkning kan man exempelvis 
behöva tala lugnande med getterna för att de ska bli lugna och trygga med situa-
tionen. 

Hans-Olov Backlund
Hans Olov-Backlund och hustrun Åsa &yttar med sina 17 mjölkkor, två vuxna 
kvigor, fyra kalvar, getter och killingar till fäbodvallen Nysjön, Svärdsjö, på som-
maren. Både kor och getter mjölkas och de gör smör, ost och messmör. En stor del 
av mjölken säljs också till Arla, vilket gör att de kör mjölktanken hem till gården i 
Linghed varannan dag. 

Fäbodvallen Grejsan, Enviken, hösten 2017. Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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Vallkullan
Vallkulla, blås i din näverlur

Må klangen nå över berg och skogar

Och ekots svar över gran och fur

Ditt bud med naturen sammanfogar

Glöm ej bort att detta är livet

Hit når ej avgasers fräna lukt

Allt detta som gåva blev oss givet

Därtill får vi äta av getters produkt

Vi mjölk får dricka helt nyproducerat

Sin föda får getterna själv välja

Det renaste vatten för oss reserverat

Direkt ur källan vi dricka och svälja

Vi vilda växter kan plocka och förtära

Till smörgåsmat, till sallad och till te

Om vi blott ta emot vad naturen vill förära

Vad den i så rika mått oss vill ge

Vallkullan manar: vänd om till naturen

Innan allt helt förstörts med vår välfärds mått

Hon sjunger och åter hon tar till luren

Tag emot dessa gränslösa gåvor vi fått

Min fäbodstuga
Lilla låga stugan står vid bergets fot

Alltid lika varmt hon tager mig emot

Hälsar dig och mig välkommen

Ödmjukt stiga vi då in

Väl därinne #nnes ro till själ och sinn

Kanske dagens hetta bränt din bleka kind

Kanske sinnet tyngs av livets hårda vind

Längtar du just nu tillbaka

Till en stund i skogens frid

Stanna upp en stund från dagens jäkt och id

Vila här i din tanke från det som var svårt

Livet stundom är ju både tungt och hårt

Alla bördor här du släpper 

Och en stund du vilat ut

Aldrig någonsin du känt sådan frid förut

Stugan är ju som en fri och öppen värld

Sätt dig ned hos mig vid spisens öppna härd

Som en modersfamn den hägnar

Trött och sliten själ till ro

Barnafriden #nner du i skogens bo

Du kan åter le mot livet som förut

Sammanfogad blir du liksom stugans knut

Skogens fåglar sjunga nu

För oss sin levnadsglada sång

Lika ny fastän vi hört den mången gång

Solens värme väntar oss där utanför

Liksom regn och snö oss även lycklig gör

Så vårt liv ju växlar lika

Både nu och alla år

Efter höst och vinter kommer alltid vår

Fäbodsommar åter vi uppleva får

Blad och blommor åter sin fullkomning når

Varje kryp och varje tuva

Varje krusning i en sjö

Lever upp igen vid doft av slaget hö

Sommaren här i Norden är ju ganska kort

Snart dess dagar åter hava svunnit bort

Men den kommer ju tillbaka 

Lika härlig varje år

Folk och fä ännu en gång tillsammans går

Vi med allt som årets gång i fäboden ger

Tacksamt, ödmjukt åter barnets bön nu ber

Tack o Du min käre Fader

Att just jag får vara här

Och att jag i ditt beskydd ju alltid är

Dikter av Anna Wiklund, Grejsans fäbod, Enviken
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Hans-Olov berättar att korna har olika rutter varje dag när de går på skogen och 
att han kan beräkna när de kommer hem på eftermiddagen utifrån dessa rutter. 
Som många andra använder också Backlunds GPS för att veta var korna är om 
de skulle behöva åka ut och leta efter dem. Framåt sensommaren, när korna letar 
svamp i skogen, kommer de inte alltid av sig själva och då behöver man ropa på 
dem. ”När jag går ut och lockar på dem, ropar jag bara ’kossorna’. Något annat är 
det inte.” Getterna försöker de hålla kvar så att de kan beta på vallen. Hans-Olov 
berättar att de känner igen hans röst mycket väl. Det kan räcka med att han talar 
lite för högt, så svarar getterna med sitt bräkande. Det är också olika lägen på talet 
med de olika djuren.”Pratar jag med korna, är det lite grövre. Sedan är det ljusare 
med getterna.” 

Hans-Olov demonstrerar med talröst hur han ropar på getterna och det är rop 
utan tydlig tonhöjd och melodi, men med en stadig rytm.

Goth Bertil Johansson 
Bertil har &er än ett fäbodställe i Dalarna. Vi besöker honom på Prästbodarna 
ovanför Dådran i Rättviks $nnmark. Han berättar att han kom till Prästbodarna 
första gången som 3-åring. Därefter har han bott där varje sommar sedan 1977, 
men det var inte förrän 1981 som han 
började att ha kreatur där.

Idag betar 70 djur i skogarna kring 
Prästbodarna. Goth Bertil själv har hästar 
och jakar, medan en vän äger (ällkorna, 
rödkullorna, fåren och getterna. Bertil 
berättar att korna kan gå långa sträckor 
under dagarna och ibland kan de till och 
med stanna ute under natten. Det händer 
också att de måste ta bilen för att söka rätt 
på &ocken. De åker en bit i taget för att 
sedan stanna och locka på dem. 

”Vill du att alla djuren ska komma, då 
kular vi. Eller så använder vi näverlur. Jag 
kan också rikta mig mot olika åldrar på 
djuren, eller olika djurslag. Alla djurslag 
har sitt eget och nötkreaturen, förutom 
mjölkkorna, har tre olika lockrop på älv-
dalska: lisskåven, sturkwaiger, sturoxen.” 

Eftersom Bertil har verkat på många 
platser i Dalarna, har han också lockrop på 

Hans-Olov Backlunds getlock. Transkriberat av Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.

Goth Bertil Johansson med getter och får på 
Prästbodarna, sommaren 2018. Foto: Jennie 
Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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Killing på Nysjöns fäbodar, Svärdsjö, sommaren 2018. 
Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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olika mål. Han lärde sig mjölka i Älvdalen och där pratade man alltid med djuren 
när man mjölkade. Därför använder Bertil älvdalsmål när han talar med djuren. 
När han däremot ropar på mjölkkorna, blir det på rättviksmål som han som ung 
lärde sig på Prästbodarna. ”Snälle kurner, komme duktige kurner nu då! Ja, kom i 
då kurner då!”

Bertil lägger också till namn på korna han vill kommunicera med. Han beskriver 
också att han ändrar läge på rösten beroende på vilket djur som ska lockas. Pratar 
man med oxen, då pratar man med grövre röst. Det kan också vara så att djuren 
lyssnar på olika rytmer. Bertil menar att de &esta lockar lite ”ettrigt” på getter. Då 
fåren skall lockas, ropas ”tacka-a-le”, med ett långt A i mitten av ordet, följt av 
fårens namn: Medina, Marmor, Vitnos och Bläsen. Lammen lockas med ”Lamme-
na mina, lammena mina små-å”. Bertil berättar att han också har haft renar och då 
använde han ett grymtande läte för att kommunicera med dem: ”Öh, öh, öh. Acka, 
Skrållan. Öh, öh, öh”. Grisarna lockar Bertil med hjälp av visslingar och hästarna 
lockas med deras namn.

Land Alice Gustafsson 
Land Alice driver fäboden Skallskog i Leksand. Som ung &icka var hon här på 
somrarna och hade senare i vuxen ålder verksamhet på Ljusbodarna. Men nu är 
hon åter på ”sina förfäders stigar”. Land Alice har fyra (ällkor som både mjölkas 
och dias. Produkter av mjölk och hembakat bröd säljer hon på fäbodcaféer, sill-
kvällar och berättarstunder. Eftersom korna har kalvar som betar hemma på vallen, 
brukar de komma hem av sig själv framåt sen eftermiddag. Det händer dock rela-
tivt ofta att man behöver åka ut och leta efter dem. Land Alice berättar:

”Jag tar bilen för det mesta. Jag letar på ställen där jag vet att de brukar kunna 
vara. Sen blir det till att gå med dem hem sen. Visst ropar jag på dem, men jag gör 
det på mitt vis. Jag kan inte kula, men de hör min röst.”

Alice visar hur hon brukar ropa i talröstens läge. Ropen har ingen melodisk ton-
höjd, utan mer en rytmisk $gur som exempli$eras nedan.

Jan Bergman 
Jan är en utav &era som är ansvariga för driften av fäbodvallen Västtjärnslindan, 
Gagnef. Här lånar man in rödkullor från en lantbrukare i Hedemora och man 
mjölkar och gör produkter som smör, messmör och en mängd olika ostar med oli-
ka smaksättningar. Precis som på Bastberget, turas man här om att ha ko-veckor 
med ansvar för boskap och mjölkhushållning. De har också grisar som vistas i ett 
hägn på vallen. Jan berättar att även om de lånar in korna, är det många individer 
som återkommer &er somrar i rad. De kan först ha varit där som kalv, sedan som 
kviga och till slut som mjölkko. Detta är en fördel, eftersom de då känner igen 

Land Alices kolock. Transkriberat av Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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både vallen och skogen omkring. Korna kommer ofta hem mitt på dagen för att 
dricka och sedan kommer de hem ungefär samma tid varje dag, beroende på hur 
långt de har gått för att $nna bete eller svamp. Vad gäller vallmusik, säger Jan:

”Tyvärr är det ingen som kular utav oss som har hand om det här nu. Det var få 
musiker förr också. Vi har varit lite fattiga med musiken. Men vi har våra egna 
konversationer inne i fejset när vi mjölkar. Jag tror korna blir lugnare när de hör 
våra röster.” 

Jan berättar vidare att han lockar på fåren genom att ropa ”kom och ät” och att 
han ofta då har med sig pellets eller annat åt dem. 

Karl-Gustaf Hedling 
Karl-Gustaf är fäbodbrukare och lantbrukare i Orsa. Han har haft sina egna djur 
på Östra Grunubergs fäbod i 40 år, med start 1979. Då hade han 14 kor och 
höns. Markerna var igenväxta och många hus var fallfärdiga. Karl-Gustaf rustade 
upp fäboden och öppnade landskapet igen. Idag har han 15 får, 45 getter, 55 kor 
och kvigor, tretalet tjurar, 15 kalvar, två suggor och en galt, samt kultingar, hund-
ratalet höns och 250 kycklingar. Karl-Gustaf mjölkar med maskin en gång per dag, 
sedan diar kalvarna resten av dagen.

T.v. Land Alice Gustafsson med dottern Hillevi. Skallskogs fäbod, nationaldagen, sommaren 2018. 
T.h. Jan Bergman på Västtjärnslindan, Gagnef, sommaren 2018. Foton: Jennie Tiderman-Österberg, 
Dalarnas museum.
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Korna kommer hem självmant varenda dag, nästan alltid samma tid, vilket gör att 
man sällan behöver ropa efter dem. Getter och får betar främst på vallen och de 
står inne på nätterna för att skyddas från rovdjur. 

Rösten är ett viktigt arbetsredskap för Karl-Gustaf. Han berättar:

”Ibland följer jag med djuren och går med dem. Då pratar jag med dem. Det #nns 
en get som tydligt känner igen sitt namn. När jag ropar det kommer hon direkt 
och säger ’mä-hä-hä’. Jag säger ’Kom nu Silje, ska du få mjölk’, och då lyssnar hon. 
Djuren känner igen min röst.”

Ragolsper Peter Johansson och Sten-Erik Andersson
Bröderna Peter och Sten-Erik berättar att de har spenderat stora delar av uppväx-
ten på fäboden Bergsätra i Lima. Familjen började bygga sitt hus där 1971 och 
1987 började de att ha egna kor på vallen, sida vid sida med den välkända fäbod-
kullan Milda Edvardsson. De började med fyra, men har sedan haft sex till sju 
stycken hela tiden. 

Vad gäller mjölkhantering har de tidigare sålt till mejeriet Milko, som kom och 
hämtade mjölken på fäbodvallen varannan dag under somrarna 1998 och 1999. 
De sista åren har de dock endast mjölkat till husbehov. Sommaren 2018 var den 
sista sommaren då de bu%rade till Bergsätra. 

Vad gäller vallmusik, berättar Peter att han gör rösten ljusare när han ropar på 
korna. Men han understryker att han ”inte kan kula”. Han minns heller inte att 
hans mor eller äldre kullor på vallen har kulat eller spelat horn. Dock har alla ropat 
efter djuren ”på deras eget sätt”.

Kor på skogsbete vid Östra Grunuberg, Orsa. Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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Ropen skalla
Som vi har sett i denna artikel är det få fäbodbrukare idag som menar att de 
kular efter sina djur. De är rent av mycket försiktiga med att påstå något sådant. 
För dem har kulning blivit något som är svåråtkomligt och exotiskt. Den nutida 
de$nitionen av kulning, som höga och ljudstarka rop med ett särpräglat innehåll, 
stämmer helt enkelt inte överens med hur de uppfattar sina egna rop som idag 
ljuder i skogen. Endast tre av dem jag har trä%at använder begreppen ”kula” eller 
”hoja” för att benämna sina lockrop. Men även dessa, och alla andra, framhåller att 
de ropar på sitt eget sätt. Min uppfattning är att detta kommer ur att de förhåller 
sig till det ideal som utformats under 1900-talets senare hälft. Därför behöver man 
understryka att det ropas på personliga sätt. För att undvika att bli jämförd med 
de ideal som $nns när det kommer till teknik, rytmik och toninnehåll. På ett sätt 
hamnar dagens ropande fäbodbrukare mitt emellan den polarisering som existerar 
i vallmusikvärlden, med den strängt traditionella på ena sidan och den nyskapande 
estradkulningen på den andra.

Men vissa grunder från ”den historiska vallmusiken” $nns ännu kvar. Fler beskri-
ver att de ropar olika på olika djur. Kor lockas ofta med långa vokaler, medan get-
ter och får lockas med snabbare rytmiska variationer. Detta är något som vi känner 
igen från vallmusikens utformning även längre tillbaka. Sånger och hummande 
melodier för att lugna korna vid mjölkning, talar de &esta av fäbodbrukarna om. 

Bergsätra fäbod, hösten 2018. Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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Även detta känner vi igen från historiska fäbodberättelser, då sånger och psalmer 
sjöngs under boskapsskötseln. Fraser, begrepp och uppmaningar lever också vidare 
genom att de har upplevts under barndomsår och nu plockas upp och används i en 
samtida kontext, men med nya röster som kanske hellre talar än sjunger. Oavsett 
om du sätter melodier med din röst, eller om du talar lugnande, kommer djuren 
att lära sig känna igen din rösts unika klangfärg.

Viktigt att tänka på här är också det som Bibi Brynils talar om. Att använda rös-
ten utifrån behov. Kommer korna hem av sig själva, behöver du inte ropa. Kan du 
se var korna är via GPS, behöver du inte gå ut i skogen för att leta och ropa efter 
dem. Finns det bilväg, åker du för att leta efter dem. Dagens hjälpmedel gör att det 
helt enkelt inte $nns ett behov av att ropa långkölning över berg och skogar.

De rop som idag ekar mellan fäbodstugorna, kanske inte har samma musikaliska 
kropp som det vi traditionellt menar med en vallåt. Men funktionen är fortfarande 
det samma; att bygga upp en fungerande relation med djuren och att kommunice-
ra på långa avstånd. Så kanske har inte lockropen tystnat. De har bara bytt 
skepnad.


