Välkommen till en vandring i kulturhistoriska spår!

Så här hittar du hit!
Från Malå, ta väg 370 till Lövberg, sväng höger.
Efter 10 km, sväng höger igen och kör genom Rökå.
Här svänger du vänster mot Vormsele.
Efter ca 7,5 km, strax före Kolvbäcken, sväng vänster
– Svanabergsvägen. Efter 400 m stannar du på parkeringsfickan på vänster sida. Här finns en informationstavla med
anvisningar om hur du tar dig till fäbodlämningen, samt en
infobroschyr som du kan ta med.

.

Framme vid fäbodlämningen finns ytterligare en stor
informationstavla om alla de lämningar som finns inom
området och som man kan titta på, inklusive en barktäkt
och gammal tjärdal.
Vill du använda dig av GPS så har du ungefärliga
koordinater här: RT 90: 7214154, 1637281
Gå runt och känn in atmosfären och tänk dig hur det var att leva här
för 200 år sedan!
————
En rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns
vid Kolvbäcken.
Kom ihåg: Var rädd om naturen - ta hänsyn!

Du vandrar en gammal stig över hedmarker och delvis
spångade myrar. Turen passar alla, både barn och vuxna, som
kan gå 3-4 km efter banade skogsstigar.
Ovan ser du den bild som finns på informationstavlan vid
lämningen och vad som finns inom området.
På nästa uppslag hittar du lite fakta om fäbodanläggningen.

Fäbodlämningen vid Vormbäcken

Vill du veta mer om Fäbodan eller byarna i området?

Historien om hur den här anläggningen kom till är helt höljd i
dunkel. För att vara en fäbod i Västerbottens län är den alldeles för stor. Här finns nämligen rester efter 4 husgrunder,
3 jordkällare, ladugård och bod samt stenröjd och uppodlad
mark mellan kullarna där husen har stått.

Köp och läs byaboken:
Hä ska du vetta å hä väijt du…
Boken om Rökåbygden och dess historia
Den kostar endast 150 kronor och innehåller även
en cd-skiva med musik av Ingemar Boman samt
material ur boken inläst på Rökådialekt.

Tidpunkten för anläggningens tillkomst är troligen
sekelskiftet 1700 - 1800. De enda skriftliga källor som finns är
kartorna från 1883 och 1893. På den äldre finns hela fäbodanläggningen inritad med två huskroppar. På den senare kartan
är husen borta och området anges endast som gammal
åkermark.

Beställ boken här:
070-294 71 05, 070-373 08 74, 070-549 48 55

Kolla in vår hemsida: www.rokabygdens.byasida.se
Skriv gärna en hälsning i vår digitala gästbok!

Den närmaste bebyggelsen fanns i Listräsk, som insynades
1785 av Anders Mickelsson. Han hann med att insyna
11 nybyggen och hur många han påbörjade därutöver är
okänt. Det troliga är att det är han som ligger bakom
”fäbodan” som med största sannolikhet var en bosättning
som aldrig blev insynad!
Närmaste by i norr är Björkås som insynades 1822 av
Listräsks samtlige byamän, men bebyggdes inte förrän på
1850-talet. Bodde man på ”fäbodan” fram till dess och
använde området som Fäbod därefter? När övergavs Fäbodan
- i samband med ”svagåren 1867-68? Frågorna är många!
Vad vi med säkerhet vet är att vid avvittringen 1886 anges
fäbodarna som gemensamma för Björkås samtlige byamän.
På backkanten, ca 100 m öster om den norra källaren finns
rester efter en barktäkt - en torrfura som nu gått av strax
ovanför marken. Av barken maldes ett fint mjöl som användes
för att dryga ut det egna mjölet.

Vi har också en Facebooksida:
Rökåbygdens byaförening

#fäbodlämningvidvormbäcken

#malå #rökå #visitsweden #kultur

#vandra

För intresserade erbjuds guidade gruppturer på området.
Ring Hultmars, 070-294 71 05 el. 070-670 81 15,
för info och bokning.

