
 Välkommen - Tervetuloa !

MALAX

MALAX MUSEIFÖRENING    http://museum.malax.fi

Natur och kultur -  Luonto  ja kulttuuri

  Pappersbruket - Molapne
Fäbodstig - 
Karjamajapolku

Vandra längs stigen
– upplev gamla fäbodplatser!

Patikoi polkua pitkin
- koe vanhat karjamajapaikat!

Öppet: maj–september  Auki: toukokuu–syyskuu
Tel./Puh. (06) 347 7111

Kör 1800 m från riksväg 8 (E 8) i Långåminne mot Malax, 
sväng till vänster och följ vägen 2100 m till Molapne.

Aja Långåminnestä 1800 m valtatieltä 8 (E 8) Maalahteen päin, 
 käännä vasemmalle ja seuraa Molapneen menevää tietä 2100 m. 

Interiörer från fäbodenheten vid Brinkens museum: i 
mjölkboden ovan ses en separator, filbunkar, mjölkstävor 
och ostbräden; till höger en interiör från fäbodstugan med dess enkla inredning. Mittemot bordet finns högsän-

Mattas stugo 1990 
(nr 1; idag bortriven). 

Bilder: Siri Hagback, Ida Malmberg (s-v bilden) 
samt Göran Strömfors (även layout)
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 1  Infolåda, Mattas stugo, Viktor Väglund
 2  Iistas Mattas stugo, Matts Israelsson Erkus
 3  Nystugos stugo, Ida Nordlund
 4  Smennas stugo, Jan Påfs-Ekström
 5  Mailenas stugo, Johannes Erkus-Sundell
 6  Mailenas stugo, Matts Erkus
 7  Uddmanas stugo, Johan Uddman
 8  Mattas stugo, Viktor Väglund
 9   Möllfias stugo, Sofia Vestersten
 10  Petteras stugo, Petter Wias
 11  Bentas stugo, Johannes Sten-Stenström
 12   Styris stugo, Gustav Styris (Storlund)
 13  Storback stugo, Wilhelm Sved-Svedström
 14   Saggas stugo, Johan Sved
 15   Styris stugo, Johan och Magnus Styris
   Tjieldo å Koådstäinsgråope

Mailenas stugo (Matts Erkus) på nuvarande 
plats (2005) i Grankärret, Kolnebacken.

P a p p e r s b r u k e t 
  ( B r ä n n o )

Molapne

Mattas stugo 1990 

Mailenas fähus och lada 2003

Felix Sten 1990 vid 
spisjärnet till Mai-
lenas stugo (nr 5) 
år 1990. Skylten 
ovan är från 2004.

Spisen i Mailenas stugo
 

”Namnet fäboda anty-
der ändamålet med den-
samma. Då utmarkerna 
äro från gården långt 
aflägsna, men boskapen 
om sommaren där hålles 
på bete, har man varit 
tvungen att uppföra små 
byggnader för härbärge-
rande av vallhjonen och 
boskapen samt för upp   -
beva  rande af mjöl ken. 
Sålunda äro fäbodarna 
i Malaks vallhjonskolo-
nier, i hvilka den 

förnämsta befolkningen 
utgöres af ungt kvin-
nfolk, Malaks jäntor. Att 
isynnerhet om söndagen 
äfven annan ungdom 
samlas kring dessa 
skogsnymfers bostäder 
för glam och dans är 
naturligt. Men någon 
stjärnedans är lifvet i 
fäbodarna för öfrigt icke. 
Ty mjölken från dem plä-
gar dagligen bäras hem. 
För trans porten från de 
fäbodar, förbi hvilka 

man de senaste tider 
bygt lands-eller byväg, 
användes undantagsvis 
dels hand   kärra, dels häst. 
Det dagliga hembärandet 
härrör däraf att den färska 
mjölken skickas på beting 
till Vasa, hvilket fors-
lande gifvit åt Malakskär-
rorna en ful lådform. 
 – – – Den byggnad, som 
ursprungligen gifvit 
namn åt en fäbodkoloni, 
är naturligtvis fähuset.”
Ur artikeln ”Fäbodar” i 

Malaks, skriven av Axel O. 
Heikel i Finskt Museum, nr 1 
1904. Läs mera i boken Fä-
bodliv i Malax, utgiven 1987 
av Aktiv närkultur. 
– En inredd fäbod finns vid 
Brinkens museum i Malax. På 
Fölisön i Helsingfors finns en 
fäbod från Limossen i Malax,    
   uppförd som 
första     
 byggnad på             
   Fölisön år  
                           
1911.

 

Bentas stugo användes av Maria Stenström (3:e 
fr.v. ) och av hennes far, Johannes Stenström (nere, 
mitten), mor och morfar till Felix. Alla heter Sten eller 
Stenström i efternamn, fyra av männen for till Canada. 
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Broschyrens uppgifter om fäbodstugor och ägare har getts av 
Felix Sten (f. 1919), som har barndomsminnen  från Pappersbruket  
(Bränno) på 1920-30-talen. Han har även sökt fram fäbodgrunderna. 


