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Abstract:  

The Scanian woodfences has been determined by two mainly elements: Scania's composition 

of tree species, with a large element of deciduous forest, and the local building tradition 

which has more in common with the European continent than the Swedish tradition. By 

examining responses from ethnological question lists deriving from the first half of the 1900s, 

combined with literature studies, I have been able to deepen and broaden the knowledge 

behind the various fencing design. In addition I´ve constructed maps which could illustrate 

their historical geographic distribution. 

  

I have come to the conclusion that there was three main types of woodfences that was most 

common until the barbed wire was introduced in the early 1900s and later on replaced the 

elderly woodfences. Common for the three main types is that the base material was made out 

of  Juniperus communis,  this largely because of its durability against rot. The most timber 

demanding type are mostly made out of hardwood, sometimes in combination with spruce, 

which only existed in the northern provinces of Scania. The two other types made solely from 

Juniperus communis has been the ones  more widely dispersed in Scania, except from the area 

of the open farmland in the south and west regions. 
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1. Inledning 
 

1.1. Varför intressera sig för skånska trähägnader? 

I samband med min praktik på Länsstyrelsen i Skåne hösten 2009 fick jag i uppgift att 

dokumentera och ta fram information om dagens miljöstödsberättigade hägnader inom ett 

område kring Vinslöv, Broby, Knislinge, Glimåkra och Arkelstorp. Under arbetets gång blev 

jag mycket fascinerad över de i litteraturen omskrivna trähägnaderna skedgärde, flätgärde och 

risgärde. I konstruktion och material särskiljer dessa sig helt från den från övriga Sverige mer 

välbekanta hankgärdsgården.  

 

Under praktiken blev jag dessutom uppmärksammad på att EU-stödet ”Återuppbyggnad av 

trägärdsgård i odlingslandskapet” inte var aktuellt för Skåne eftersom kunskapsläget kring 

skånska trähägnaders utförande och geografiska spridning ansågs vara otillräckligt. För att 

inte medverka till att en hägnad uppförs för en för bygden otraditionell teknik och främmande 

material valde man bort detta stöd i Skåne. Till stödåret 2010 har Länsstyrelsen i Skåne nu 

infört detta stöd, och när jag tog kontakt med Sara Aurelius på enheten för landsbygd miljö, 

Landsbygdsavdelningen, visade det sig att de var intresserade av att ett kunskapsunderlag togs 

fram för både deras del och för dem som söker stödet. Sara har sedan fungerat som ett 

bollplank för idéer och kommit med nya infallsvinklar under arbetets gång. Tanken är att 

denna uppsats ska bidra till att kunskap om de skånska trähägnadernas historiska utbredning 

och utförande lyfts fram, samt leda till att fler trähägnader med lokal anknytning återuppförs i 

Skåne och beviljas detta restaureringsstöd.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har som syfte att belysa och ge en samlad översikt över det befintliga 

kunskapsläget kring trähägnader som förekommit i Skåne, framförallt i tiden kring 1900. 

Dessutom ska etnologiska frågelistsvar inhämtas och bearbetas för att se om de kan tillföra 

något nytt till kunskapen om de skånska trähägnadernas konstruktion och historiska 

utbredning. Frågeställningarna som följer är därför: 

 

 Vilka typer av trähägnader har förekommit i Skåne?  

 

 Hur har dessa hägnadstyper fördelat sig geografiskt? 

 

 Hur har de varit konstruerade och i vilka material?  

1.3. Metod och källmaterial 

För att genomföra undersökningen har jag dels använt mig av relevant litteratur i ämnet vilket 

jag närmre går in på i kapitel 2. Dessutom har jag studerat följande etnologiska frågelistor: 

 

 Frågelista ULMA (Uppsala landsmålsarkiv) ”nr 15 Hägnader” utgiven 1928. Svar 

förvaras på DAL (Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund). 

 Etnologiska avdelningens ”Frågelistor för atlas över svensk folkkultur nr II:41, 

”Gärdesgårdar” ”, utgiven 1940. Svar förvaras på LUF (Lunds Universitets 

Folklivsarkiv). 
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 Nordiska museets Nm 144 ”Hägnader” utgiven 1948. Svar förvaras på LUF. 

 Frågelista DAL 1 ”I skog och mark”, utgiven 1970. Svar förvaras på DAL. 

Vid mina besök vid arkiven där frågelistsvaren förvaras har jag dels gjort en sökning efter 

dessa ovan nämnda frågelistor, men även efter sökorden ”hägnader och ”gärdesgårdar”. 

Sökträffarna har generats i en lista som kortfattat beskriver vem som upptecknat svaret, när, 

samt från vilken härad och socken. Dessutom står det oftast skrivit en liten rad vad svaret 

handlar om. Utifrån denna lista har jag kunnat sålla bort de svar som inte ansetts vara aktuella 

för uppsatsen, det vill säga svar utanför Skåne eller svar som uppenbart bara behandlar 

stengärden, jordvallar eller pilvallar. Samtliga frågelistsvar från ovan nämnda frågelistor som 

berör Skåne och trähägnader har jag alltså studerat. Jag reserverar mig trots det för att inte ha 

läst svar på dessa frågelistor som förvaras någon annanstans än på Dialekt- och 

ortnamnsarkivet i Lund samt Folklivsarkivet i Lund. Utöver dessa frågelistor har även svar 

som varit intressanta för uppsatsen utan anknytning till någon specifik frågelista studerats. En 

förteckning samtliga använda frågelistsvar finns under bilaga 1. 

Man måste observera att frågelistsvaren med största sannolikhet inte speglar den faktiska 

utbredningen i verkligheten utan enbart är ett litet urval, beroende på hur många informanter 

som skickat in svar till de institutioner som givit ut frågelistorna. Några frågelistor består av 

svar från fler än en sagesman, ett av svaren består av hela 12 olika berättelser. I detta fallet har 

en uppteckningsman rest runt i trakten och samlat in svar. Beroende på uppteckningsmannens 

bakomliggande syften och vilka frågor personen väljer att ställa borde man rimligtvis få helt 

olika svar än om informanten själv skickade in svar. Därför kan man i vissa fall i 

utbredningskartorna se stora koncentrationer av en viss hägnad inom ett geografiskt område, 

vilket mer kan bero på att det från dessa geografiska områden finns många svar, snarare än att 

den faktiska utbredningen sett ut så. 

1.4. Definition av termer 

I texten förekommer olika ändelser på de olika hägnadstyperna såsom gärde och gärdesgård, 

där gärde är en förkortning av gärdsgård. I uppsatsen används även flera termer angående 

gärdesgårdarnas konstruktion som är gemensamma för de olika trägärdesgårdarna och som 

kan vara bra att känna till. Med stör eller störar avses de stavar, pålar som slås ner i marken 

och utgör fästet i marken på en hägnad. Gärdslet är det kluvna eller okluvna material som 

sedan binds, spänns eller flätas på störarna. Gärdslet kallas även för slanor, rangler, rångler 

eller rånglo.
1
 I uppteckningsmaterialet och litteraturen används ett antal olika namn på 

trähägnaderna som förekommer i arbetet, vilket kan te sig något förvirrande. Jag kommer i 

inledningen till varje kapitel om respektive trähägnad att ange vilka namn som förekommit, 

därefter konsekvent hålla mig till ett av dem i texten. Detta förutsatt att namnen inte inte är 

del av ett citat. 

                                                 
1 M4932, DAL 1321 
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2. Kunskapsläge 

Forskningen och intresset i allmänhet om trähägnader har i Sverige de senaste årtiondena 

uteslutande inriktats på hankgärdsgården.
2
 Detta är i och för sig inte är så märkligt, då 

hankgärdsgården i stort sett varit den helt allenarådande trähägnaden i hela Sverige där 

barrskogen dominerar.
3
 Jordvallar och stengärdsgårdar har i olika sammanhang varit föremål 

för studentuppsatser under samma tid och om framförallt de sistnämnda har det skrivits ett 

antal populärvetenskapliga publikationer.
4
 Ingen har tidigare i ett publicerat arbete analyserat 

etnologiska frågelistsvar för att se vilken kunskap de ger om trähägnader som förekommit i 

Skåne. För att hitta någon som haft målsättningen att mer än att kortfattat beskriva 

trähägnadernas konstruktion måste vi gå tillbaka till publikationer från 1920-talet.
5
  

 

Nedan redogör jag för de viktigaste litterära källorna i kronologisk följd utifrån utgivningsår. 

 

Linné 

En pionjär inom landskapsforskningen
6
 och ofta välciterad författare är Carl von Linné och 

hans Skånska resa från 1749. Hans beskrivningar av landskapet från denna tid har haft stor 

betydelse för landskapsforskningen eftersom han återger en bild av hur landskapet såg ut före 

skiftena och före den stora mekaniseringen av jordbruket. Linné gjorde uppteckningar om 

landskapet han såg men även om de människor han besökte och deras seder och bruk. 

Trähägnader kom även att intressera Linné, och när han anlänt till Skåne från Småland skriver 

han:  

 

Gärdesgårdarna begynte straxt skilja Skåne ifrån andra delar av Sverige, och voro desse 

av åtskilliga slag.
7
 

 

Därefter redogör han kortfattat för skedgärde, flätgärde och vasagärde (risgärde). Senare i 

reseberättelsen återkommer han till samma hägnadstyper allt eftersom han träffar på dem med 

utförligare beskrivningar efter de lokala förhållandena. 
 

Sjöbeck 

Landskapsforskaren Mårten Sjöbecks studie Skånska gärdesgårdar, ett bidrag till kunskapen 

om deras former och utbredning publicerades 1925 i tidskriften RIG. Sjöbeck går metodiskt 

igenom hägnad för hägnad i det skånska landskapet och är mycket noggrann med att särskilja 

och kategorisera dem. Totalt noterar han sju olika typer av trähägnader i Skåne. 

 

Sjöbecks studie bygger framförallt på egna iakttagelser i fält som han gjort under tidigt 1920-

tal och uppgifter om gärdesgårdar han inhämtat hos ”mera än en trovärdig sagesman” på de 

platser han besöker. Dessa iakttagelser kompletterar han sedan med fotografier som han tar 

vid samma tillfällen. Ett urval av dem publicerar han i sin artikel. Dessutom använder han 

                                                 
2 Jag syftar då i synnerhet på Örjan Kardells avhandling (Kardell 2004), samt på de praktiska gärdesgårdskurser 
som de senaste åren genomförts runt om i landet i Länsstyrelsens regi. 
3 Kardell 2004, sid. 116-118.  
4 Berglund 2002, Bylander 2008, Uddare 2007, Arnborg 1980 och Andersen 2007.  
5 Sjöbeck 1925 och Campbell 1928. 
6 Med termen landskapsforskning syftar jag på forskning inom de traditionella discipliner som på något sätt 
berör landskapets historiska dimension såsom arkeologi, historia, samhälls- och naturgeografi, etnologi, 
ekologi, geologi, etc. 
7 Linné, sid. 83. 
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Linné som källa och citerar enligt egen utsago samtliga uppgifter om gärdesgårdar som Linné 

nämner 1749.
8
 

 

Sjöbecks studie än idag det mest utförliga som publicerats om skånska trähägnaders utförande 

och geografi. Utan hans noggranna beskrivningar och fotografier av oerhört hög kvalité hade 

utgångsläget för uppsatsen sett betydligt mer bekymmersamt ut. 

 

Erixon 

Samma år som Sjöbeck, 1925, publicerar etnologen Sigurd Erixon artikeln” Gärdsgårdstyper i 

Blekinge”. Artikeln har många likheter med Sjöbecks. Erixon tar sakligt upp de hägnadstyper 

som han stött på i samband med bebyggelsehistoriska undersökningar, genomförda i Nordiska 

museets regi under 1920-talet. Detta kompletterar han med kopplingar till Anders Tideström 

och Jöran Johan Öllers reseskildringar från Blekinge kring 1800. Erixons artikel är av stort 

värde för uppsatsen, dels eftersom Blekinge som bekant angränsar till Skåne, men även 

eftersom Blekinge har mycket likartade skogsförhållanden med Skåne med stort inslag av 

lövträdsskog vilket kan tyda på att liknande trähägnader har använts i de båda landskapen. 

 

Campbell 

Etnologen Åke Campbells doktorsavhandling Skånska bygder under förra hälften av 1700-

talet: etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader 

publicerades 1928.  

 

För avsnitten som behandlar hägnader är det huvudsakliga undersökningsmaterialet i 

Campbells avhandling skatteläggningsakter för Skåne från 1688 fram till 1700-talets mitt, 

från Lantmäteristyrelsens arkiv. Förutom dessa använder han sig av husesynsinstrument 

upprättade 1720-1750 från Krigsarkivet, hägnadsrannsakningen 1736 från Riksarkivet, samt 

kartmaterial från Lantmäteristyrelsens arkiv och Buhrmans karta från 1684. En viktig källa är 

också brev som finns bevarade mellan landshövdingarna och riksdagen. Dessutom hänvisar 

han till ovan nämnda författare. Vad gäller forskningsläget kring skånska hägnader skriver 

han tidigt i avhandlingen: 

 

Hägnadsförhållanden, närstående Skånes, ha ej förut ägnats några ingående 

undersökningar. Sigurd Erixon har i en uppsats regionalt och typologisk behandlat 

gärdesgårdstyper i Blekinge och Mårten Sjöbeck har lämnat en översikt över skånska 

gärdesgårdar.
9
 

 

En väsentlig skillnad jämfört med Erixon och Sjöbeck är att Campbell beskriver 

hägnadsförhållandena i Skåne 200 år tidigare än Sjöbeck som, vilket är viktigt att ha i åtanke 

eftersom konstruktion och utbredningsförhållanden kan ha förändrats sedan dess. Visserligen 

citerar de bägge Linné, men har helt olika utgångspunkter i sina studier. 

 

Hobroh 

Med föregående artiklar av Sjöbeck och Erixon som bakgrund, samt det omfattande 

frågelistmaterialet som dittills insamlats under 1920 -30 och -40-talen, ställde etnologen 

Gunnar Hobroh samman ett manus till en licentiatavhandling 1943, Några gärdesgårdsformer 

i Sverige. Studier rörande konstruktion, förekomst i nuvarande och äldre tid, funktion samt 

försök till en allmäneuropeisk översikt.  

                                                 
8 Sjöbeck 1925, sid. 74, fotnot 1. 
9 Campbell, sid. 4. 
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Av okänd anledning kom avhandlingen aldrig att renskrivas eller att ges ut. Hobroh tar ett 

helomfattande grepp om samtliga förekommande hägnadstyper i Sverige både utifrån en 

samtida betraktelse, men även genom att söka efter äldsta historiska belägg. Genom både 

litteratur och frågelistsvar skapar han en utförlig och sammanfattande bild av de olika 

hägnadstypernas geografiska utbredning. Dessutom gör han kopplingar till europeisk litteratur 

och hägnadstypernas förekomst utanför Sveriges gränser. 

 

Myrdal 

I boken Odlingslandskap och livsform, publicerad 1979, har agrarhistorikern Janken Myrdal 

författat artikeln ”Hägnadernas historia”. Myrdal tar sakligt och kortfattat upp ett antal 

svenska hägnadstypers konstruktion utan att gå in närmre på vilka material som används till 

respektive hägnad. Dessutom beskriver han hägnadernas utveckling sedan järnåldern och 

framåt, samt arbetet med att sätta upp och underhålla en hankgärdesgård. 

 

Berglund 

Magnus Berglunds uppsats vid Sveriges lantbruksuniversitet, Skånska jordvallar och andra 

hägnader i det träd- och stenfria landskapet från 2002, belyser hägnader uppförda av jord och 

tång i det skånska slättbygdslandskapet. Metod och upplägg påminner mycket om Kardell, där 

det etnologiska frågelistmaterialet utgjort det huvudsakliga källmaterialet, kompletterat med 

den i sammanhanget viktigaste litteraturen. 

 

Kardell 

Agrarhistorikern och jägmästaren Örjan Kardells doktorsavhandling Hägnadernas roll för 

jordbruket och byalaget 1640-1900 från 2004 tar över stafettpinnen från Hobroh med arbetet 

att analysera frågelistsvaren gällande hägnader. Inriktningen ligger emellertid inte på att 

typologisera olika hägnader, utan att med hankgärdsgården i centrum, lyfta fram arbetet med 

att uppföra hägnader och vilken roll de spelade i agrarsamhället. Eftersom hankgärdsgården är 

i fokus utelämnas på så vis övriga trähägnader. I samband med redogörelsen för svaren i det 

etnologiska frågelistmaterialet skriver han: ”Svar från Skåne saknas helt i tabell 1 och 2 

eftersom landskapet är exkluderat ur undersökningen då tidigare forskning visat att det i stort 

saknar hankgärdsgårdar”
10

. Vidare skriver han i noten till ovan citerade stycke: ”Skåne saknar 

i stort gärdesgårdar av trä och är dessutom bitvis behandlat med avseende på hägnader och 

betesstrategier i etnologisk litteratur. Se Sjöbeck 1925; Campbell 1928; Szabó 1970.”  

 

Kardells källor är till antalet mycket omfattande. Mitt intryck är att det huvudsakliga 

källmaterialet för avhandlingen är etnologiska frågelistsvar. Kardell har studerat samtliga av 

Nordiska museets och Folkminnesarkivens etnologiska frågelistsvar avseende hägnader. Till 

detta har han sedan gjort en omfattande studie i storskaliga lantmäterikartor i tre geografiska 

områden avseende hägnader och hägnadssystem som alla ligger inom granens naturliga 

utbredningsområde och var och en representerar de tre odlingsssystemen i 1700-talets 

jordbruk, tresäde, tvåsäde och ensäde.  

 

Kardells avhandling är trots det något magra innehållet om skånska trähägnadsförhållanden 

oerhört värdefull för min studie. Dels fungerar den som kunskapsbank kring trähägnader som 

ämne, men även som inspirationskälla utifrån hans metodik och urval av källor.  

  

                                                 
10 Ö. Kardell, sid. 35. 
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3. Hägnader i ett historiskt sammanhang 

I följande avsnitt tänker jag redogöra översiktligt för hur det agrara landskapet i Sverige var 

organiserat mellan medeltiden och en bit in på 1900-talet, med särskilt fokus på hur formerna 

för inhägnad och hägnadsbehovet i Skåne varierat under tidsperioden. 

 

3.1. Före skiftena 

I det svenska jordbrukslandskapet under medeltid och fram till 1700-talet rådde en omvänd 

filosofi beträffande inhägnad av husdjur än vad vi är vana vid idag.
11

 Tidigare hägnade man ut 

djuren från ängen och åkern, till skillnad mot vad som infördes under enskiftet och laga skifte 

under 1800-talet och som vi fortfarande gör idag, nämligen hägnar in djuren. Hägnaderna 

skulle alltså tidigare löpa runt inägorna, det vill säga åker och äng, och hålla djuren ute på 

utmarken, den stora betesmarken. Tog sig ett djur genom hägnaden kunde både vinterfodret 

och den odlade maten fördärvas. Hägnaden blev därmed en mycket viktig post i 

hushållningen och tog mycket tid i anspråk vid uppförande och underhåll. Vilka hägnader 

som användes i Skåne under medeltiden är svårare att belägga, klart är att målningar och 

arkeologiska fynd av flätgärdsgårdar har visat på att dessa hade en betydligt större utbredning 

i landet som helhet än hankgärdsgården fram till slutet på medeltiden.   

3.2. Hägnadskampanjen 

Under 1700-talet började staten intressera sig för skogsbristen i Skåne. Under lång tid hade 

skogen i Skåne minskat i takt med ökat uttag. Nybyggnation, ved för uppvärmning och inte 

minst hägnadsarbetet hade tagit allt mer virke i anspråk i samband med att allt mer mark 

odlades upp.
12

 Ett sätt för att minska uttaget från skogen var att förändra hägnadstekniken. 

Genom att införa lagar försökte staten därför styra uttaget ur skogen och något man riktade 

sig mot var de virkeskrävande trähägnaderna. Campbell kallar denna insats från statsmakten 

för Hägnadskampanjen i sin avhandling. Genom att studera lagar och brev mellan 

landshövdingen, riksdagen och kungens ämbetsmän från början på 1700-talet har han kunnat 

följa hur den statliga propagandan tog sig uttryck. I en relation från 1708 står följande: 

 

För 4:a år sedan blev ifrån Guvernementet publicerat, att där som sten finnes, allmogen 

skulle sätta upp stengärden i stället för gärdesgårdar av ris, dels att bespara den kostbara 

skogen, dels att det är ett beständigt verk, varpå de en tämmelig god begynnelse gjort 

hava, och befallningsmännen order fått hava inseende att årligen därmed kontinueras. 

 

Man riktade sig alltså mot anläggandet av trägärdesgårdar och förespråkade stengärdesgårdar. 

Det gick emellertid inte lätt att få allmogen att börja anlägga de arbetskrävande 

stengärdesgårdarna och 1732 gick dåvarande landshövdingen i Kristianstads län så långt att 

han helt enkelt förbjöd uppsättandet av skedgärdesgårdar. I ett brev till konungen 1730 skriver 

han ”…den fruktbara skogen har blivit märkeligen medtagen genom de i skogstrakterna 

brukade så kallade skedgärdesgårdarna.” Troligtvis väckte inte ris- och flätgärdesgårdarna 

samma motstånd som skedgärdesgårdarna eftersom de förra i regel enbart konstruerades av en 

och därmed inte förbrukade någon skog i egentlig mening. Även i Malmöhus län agerade man 

från landshövdingämbetet gentemot trägärdesgårdar, vilket emellertid även riktade sig mot 

gärdesgårdar av ris och ene. Landshövding Bennet i Malmöhus län skrev i ett brev till 

                                                 
11

 För detta stycke, se: Gadd, sid. 115-116, Campbell sid. 19, Myrdal 1999, sid. 82-85. 
12

 För detta stycke, se: Campbell sid 25-33. 
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riksdagen 1738 att han önskade se en lag som gav böter till de bönder ”..hos vilka sten finnas 

och hädanefter icke årligen upplägger 12 famnar gärdesgård på ett helt hemman..”. Bennet 

drog även igång en planteringskampanj för pil och annan surskog i syfte att öka 

virkestillgången på slätten åt bland annat uppvärmning.  

 

Gav då denna statliga propaganda något genomslag och fick trägärdesgårdarna att minska till 

förmån för stengärdesgårdar? Enligt Campbell ska den ha gjort det och framförallt på 1750-

talet framgår i brev mellan riksdagen och landshövdingarna i Malmöhus län och Kristianstads 

län att antalet stengärdsgårdar i de bägge länen ökat betydligt, baserat på häradsfogdarnas 

uppteckningar.  

3.3. Efter skiftena 

Frågan är hur stor landskapsförändring hägnadskampanjen ledde till under första halvan av 

1700-talet? Lagarna reglerade endast uppförande av nya hägnader och en välbyggd 

trägärdesgård kunde troligtvis med lite skötsel stå i många decennier utan att raseras och 

byggas upp på nytt. Troligtvis skedde de verkligt stora förändringarna för hägnaderna först i 

samband med skiftena under senare delen av 1700-talet och framförallt 1800-talet när en helt 

ny ägostruktur i samband med enskiftet och laga skifte krävde helt nya stängseldragningar.
13

 

Många stengärdsgårdar i dagens landskap vittnar om de gränsdragningar som gjordes under  

enskiftet och laga skifte i mitten på 1800-talet då de flesta stengärdsgårdar i dagens landskap 

också byggdes.
14

 Fram till och med industrialiseringen har förmodligen stengärden varit den 

vanligaste hägnadstypen i de områden där stengärdsgårdar blivit lagda. I samband med 

tillfälliga inhägnader och på platser där stengärdena inte varit tillräckligt höga för att hålla 

djuren ute måste ett komplement till. Antagligen har trähägnaderna levt kvar på detta vis och 

på så vis kunna blivit dokumenterade genom frågelistor från observationer och berättelser 

mellan slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.  

 

Under 1800-talets sista decennium började järntråden saluföras i Sverige, och efter första 

världskriget slog även taggtråden som hägnad igenom i Sverige.
15

 Under Sjöbecks 

undersökningar i början på 1920-talet noterar han hur ståltråden gjort sitt intåg i landskapet 

och helt börjat förändra de traditionella hägnadsmetoderna.
16

 Användningen av ståltråd och 

taggtråd ledde till att hägnadsarbetet snabbt blev effektivare och inte alls lika arbetskrävande 

som trähägnaderna. Taggtråden blev snabbt mycket billig i inköp och på 1940-talet 

beräknande man att en traditionell trägärdsgård kostade 40-60 öre per meter att sätta upp 

medan kostnaden för motsvarande stängsling med taggtråd var hälften så dyrt.
17

 

                                                 
13

 Gadd, sid. 311. 
14

 Cserhalmi, sid. 106. 
15

 Gustavsson, sid. 35 & Morell sid. 240. 
16

 Sjöbeck 1925, sid. 74. 
17

 Morell, sid. 240. 
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4. Skånska trägärdsgårdar 

I följande kapitel kommer jag fördjupa mig i tre typer av trähägnader som jag under mina 

studier i litteratur och frågelistmaterial funnit ha varit de mest frekventa i det skånska 

landskapet. Ytterligare tre typer har jag funnit vid mina undersökningar, vilka jag endast 

behandlar översiktligt i slutet av kapitlet.  

 

4.1. Skedgärdsgård 

Skedgärdsgården eller bändgärdsgården består av störar och gärdsle precis som en 

hankgärdsgård men saknar normalt helt vidja, hank eller ståltråd för att hålla gärdslet på 

plats.
18

 Istället hålls gärdslet uppe genom den spänning som uppstår mellan störarna och 

gärdslet. Störarna står heller inte parvis som i fallet med hankgärdsgården. 

4.1.1. Konstruktion och material 

Grundkonstruktionen består av störar som slås ner i en enkel rad i marken. Avståndet mellan 

varje stör har enligt ett frågelistsvar varit en aln långt.
19

 Sett från ovan står störarna något 

förskjutna från varandra i sidled, det vill säga i sicksackformation. Det finns beskrivningar om 

att störarna kunde luta något inåt, mot gärdsgårdens centrum.
20

 Både Linné och Sjöbeck 

beskriver att störarna gjordes av manshöga enestörar medan det i tre frågelistsvar nämns att 

både en (Juniperus cummunis) och ek (Quercus robur) var de enda förekommande träslagen 

för tillverkning av störar.
21

  

 

 
 

Gärdslet till skedgärdena har varit av en mängd olika trädslag och har troligtvis styrts av det 

lokala utbudet. Erfarenheten om vilka träslag som håller längst har säkert spelat stor roll, men 

eftersom skedgärde är en mycket virkeskrävande konstruktion måste gärdsgårdsbyggaren ha 

                                                 
18 För detta stycke, se; Gustavsson, sid. 30; Erixon, sid. 24; Linné, sid. 83; Myrdal 1979, sid. 99; Sjöbeck 1925, 
sid. 88-90. 
19 Det vill säga ca 60 cm. M5672. 
20 I vart fall i Blekinge: Erixon, sid. 24. 
21 Sjöbeck 1925, sid. 89; Linné sid. 83; M5672; M8562; DAL2341. 

Fig. 1: Skedgärde, Smedeboda, V Torups socken, V Göinge, foto: 

Mårten Sjöbeck 1924 (24_214) 
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varit mycket styrd av det trädslag som stått till buds. Informanten Emil Jönsson som bott både 

i Luggude härad i Skåne och Sunnerbo härad i Småland skriver angående skedgärdsgården: 

”Der det var tillgång till starkaste slag ek och en, så togs det, men för övrigt vilka trädslag 

man hade lättast att anskaffa…” samt ”Man tog ju gärdslet efter råd och lägenhet.
22

 Sjöbeck 

nämner att man använder två meter långa stavar av okluvet eller kluvet virke av gran, fur, ek, 

asp och al, vilket dessutom ger en mycket samlad bild av svaren från frågelistorna.
23

  

 

 

Som konstruktion ter sig skedgärdet som tämligen enkel. Byggmaterialet består i princip bara 

av stavar och gärdsle. Avsaknaden av vidjor samt momentet då man helt enkelt knyter 

material borde tyda på att tidsåtgången vid byggandet inte var lika stor jämfört med 

exempelvis flätgärdet eller hankgärdsgården. Emil Jönsson skriver angående uppsättning av 

”Springgärdsgård”, enligt Hobroh ett annat namn på skedgärdsgården som syftar på att 

gärdsgården går att sätta upp ”lika fort som en kärring springer”
24

: 

 
Vidare skriver han angående skedgärdets förträfflighet gentemot hankgärdet: ”Dessa slag av 

gärdsgårdar, användes mest, framför alla andra slag i Sunnerbo, derföre att det var skynnsamt 

uppsatt ock inga vidjor behövdes. [...] 2 man kunde, och till ock med en, men vanligast 2, då 

en stack hål och satte stör ock den andre lade gärdslet på ock bar fram dem, eller ock lade 

man ut gärdsle och stör längs linien först, och då kunde en enda man, på kort tid, på en enda 

dag sätta upp 100 famnar, eller tre gånger så fort som 3 á 4 man sätt hankgärde.” 
25

 

 

En gärdsgårdstyp som inte Sjöbeck nämner men som Hobroh och senare även Myrdal och 

Gustafsson tar upp är korsgärdsgården.
26

 Hobroh menar att denna typ är vanlig i hela Sverige 

vid tillfälliga inhägnader och har stora likheter i konstruktivt hänseende med 

skedgärdsgården, bortsett från det faktum att gärdslet här inte sitter i spänning med störarna 

                                                 
22 M5123. 
23 Sjöbeck 1925, sid. 89. 
24 Hobroh, sid. 161. 
25 M5672. 
26 För detta stycke, se: Hobroh, sid. 154, Myrdal 1979, sid. 99, Gustafsson, sid. 29-30. 

Fig. 2: Lägre skedgärdsgård (den vita staven i mitten är en meter hög) 

än den i figur 1 och här med både kluvet och okluvet gärdsle. Sandåkra, 

Norra Mellby, Västra Göinge härad. Foto: Mårten Sjöbeck 1924 

(24_286) 
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utan ligger lutade mot de sax-ställda störarna. Fotografen till figur 3 har antecknat att det är 

ett skedgärde han fotograferat men såvitt jag kan förstå utifrån teckningar och beskrivningar 

av tidigare nämnda författare så borde detta vara en korsgärdsgård. Valet av gärdslematerial 

har säkert varit av avgörande betydelse för gärdesgårdens förmåga att hålla kreatur, samt 

påverkat vilka djurslag man kunnat hålla i en sådan inhägnad. 

 

 

4.1.2. Hållbarhet och ålder 

Säkert kan man anta att skedgärdsgårdens ålder kunde variera mycket beroende på hur 

noggrant de sattes upp. I fall spänningen inte höll gärdslet uppe, då fyllde inte heller 

skedgärdet någon hägnadsfunktion. Sjöbeck nämner: ”De bästa skedgärdena anses kunna 

bibehålla sig brukbara i 30-40 år.”
27

 Apropå skedgärdenas hållbarhet berättas ifrån Ö Broby 

socken av N.J. Hagander:”Sådana gärdsgårdar verkade redan tidigt benägenhet att sjunka ihop 

och falla samman.”
28

 

 

Troligtvis upphörde skedgärdsgården att uppföras i stor utsträckning i början av 1900-talet till 

följd av att nya stängselmetoder som inte var lika arbetskrävande blev tillgängliga. Sjöbeck 

berättar vid sin resa att i början på 1920-talet att: ”Skedgärden uppsättas numera icke längre, 

varför typen inom kort torde hava försvunnit.”
29

 Detta påstående styrks också av Karl 

Lindberg från Farstorps socken som berättar att han i sin ungdom (född 1900) varit med och 

lagat skedgärden, medan det på 1920-talet endast kvarstod förfallna rester av dem. 

Skedgärdena, menade han, hade helt enkelt alltmer ersatts av stolpar med ståltråd och 

taggtråd.
30

 

                                                 
27 Sjöbeck 1925, sid. 89. 
28 DAL 2341. 
29 Sjöbeck 1925, sid. 90. 
30 DAL 12351. 

Fig. 3: Korsgärde, Hökön, Loshults socken, Ö Göinge, 

foto: N Gerward 1936, M4933 
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4.1.3. Användning och utbredning 

 
Karta 1. Utbredning av skedgärden i Skåne, baserat på mina undersökningar av etnologiska frågelistsvar samt 

Sjöbecks undersökningar i fält under tidigt 1920-tal. 

 

I en del av litteraturen går att läsa att skedgärdsgården endast förekommit i samband med 

tillfälliga inhägnader såsom svedjor eller tillfälliga lyckor.
31

 Det finns också stöd för detta i 

frågelistmaterialet, bland annat i ett svar från Ö Broby socken.
32

 Att skedgärdsgården var 

enkel i sin konstruktion och snabb att sätta upp bidrog säkert till att den i så fall användes vid 

tillfälliga inhägnader. Emellertid går det att ha invändningar mot att skedgärdet enbart skulle 

varit en tillfällig hägnad, då det i flera av frågelistsvaren antyds att skedgärdsgården varit den 

dominerande formen av hägnad, i vissa fall till och med den enda hägnadstyp som anges i 

svaren. Sjöbeck berättar också att han i samband med sin undersökning i början på 1920-talet 

påträffat rikligt med skedgärden i Visseltofta, Loshult, Verum, Farstorp, samt även i viss mån 

Vittsjö, Örkened, Glimåkra, Hästveda, Hörja, Torup, Matteröd, Brönnestad, Norra Mellby, 

och Tjörnarp.
33

 I ett frågelistsvar från Hörja socken sägs det att ”Skegäre vanligt vid åkrar 

m.m.”
34

, medan det i ett annat svar från Stoby socken sägs ”Bändgärde brukade sättas mest i 

hagmarken..”
35

. Från frågelistsvaren finner vi belägg för skedgärdet i Loshult, Röke, Äspinge, 

Ö Broby, Stoby, Farstorp, V Torup, Verum, Mala, Hörja och Nävlinge socknar.
36

 I karta 1 

representeras dessa socknar av en symbol  beroende på om de funnits med i Sjöbecks 

undersökning eller bland de etnologiska frågelistsvaren. Kartan sammanfattar därför 

utbredningen av skedgärden i Skåne utifrån två helt olika källmaterial. 

                                                 
31 Myrdal 1979, sid. 99, Gustafsson, sid. 39. 
32 DAL 2341. 
33 Sjöbeck 1925, sid. 90. 
34 M8562. 
35 DAL 1374. 
36 M4932, M5672, M6574, M8562, DAL 2341, DAL 1374, DAL 12351, DAL 11816. 
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Eftersom skedgärdsgården förekommer flitigt i frågelistmaterialet vänder jag mig mot att 

skedgärdet endast skulle vara en hägnad för tillfälliga inhägnader. Detta är heller inget som 

det finns stöd för i Sjöbeck, Campbell eller Hobroh. Det är emellertid högst troligt att 

skedgärdet krävt mer skötsel beroende på hur omsorgsfullt det blivit uppfört, jämfört med ett 

hankgärde. Trots det har det varit en hägnad av starkt material som gått snabbt att uppföra 

vilket borde vara en förklaring till skedgärdets popularitet i Skånes skogsbygder. 
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4.2. Risgärdsgård 

Risgärden har benämnts med ett stort antal olika namn. Linné använder termen vasagärde när 

han syftar på risgärdet som troligtvis kommer utav ordet vase vilket betyder risknippe eller 

kärve. Andra namn i uppteckningsmaterialet är bråtegärde, enegärde, rishag etc.  

4.2.1. Konstruktion och material 

Det finns flera olika beskrivningar av hur ett risgärde sätts upp. Det kan i botten bestå av en 

låg rad med stenar, ibland kompletterat eller ersatt av fällda, grova trädstammar.
37

 Det finns 

också flera belägg för att botten kunde bestå av en jordvall.
38

 Sjöbeck beskriver dessutom att 

man vid ett så kallat förenklat utförande kunde använda ris i botten både med eller utan 

trädstammar. För att hålla hägnaden stabil användes i regel någon form störar. En annan 

beskrivning är att snedställda störar först utplacerades i gärdsgårdens längdriktning, varpå 

man placerade slanor i korsningspunkterna på dessa störar. Över dessa slanor placerade man 

sedan antingen hela enebuskar eller större grenar. Busken eller grenen lades grensle över 

hägnaden med rotändan eller grenbasen uppåt i vertikal led. 
39 

Figur 4 visar ett risgärde där 

enebuskar och grenar är lagda på just det viset, troligtvis över trädstammar eller en stenrad.
 

 

Sjöbeck gör helt enkelt en uppdelning mellan de hägnader med sten som grund, vilka han 

kallar för ”vanligt stengärde armerat med enris eller torniga grenar” och de helt utan sten i 

grunden för ”enrisgärde”.
40

 De sistnämnda menar han enbart består av enris kompletterat med 

trädstammar. 

 

Det finns alltså ett brett spektrum för vad som kan kallas för risgärde. Fyra huvudformer kan 

urskiljas beroende på vilken typ av bottenmaterial som används, nämligen jordvall, stengärde 

eller stenrad, stockar eller slutligen nedslagna störar i kors i marken. Gemensamt för dessa 

fyra är att någon form av ris hängs eller placeras över som gärdsle. 

                                                 
37 DAL 2341, Sjöbeck 1925, sid. 90. 
38 M7032, M8562, DAL 2341. 
39 M8562, DAL 11816. 
40 Sjöbeck 1925, sid. 77 & 90. 

 

Fig. 4: Risgärde med vertikalt placerade grenar av en. Näs, Norra Mellby 

socken, Västra Göinge härad, foto: Mårten Sjöbeck 1927 (27_622) 



16 

 

 

Sjöbeck beskriver risgärdets konstruktion som att man slår ner lövträdsstammar i kors med 

två till tre meters avstånd över liggande enrisbuskar, lägger en avkvistad rak stam över 

korsningspunkterna, samt placerar hela enebuskar grensle med basen uppåt över det hela.
41

 

Detta borde likna konstruktionen av en stånggärdsgård placerad över ett stengärde, likt figur 

12. Jag finner dessutom ett svar från Färingtofta socken i Norra Åsbo härad som stämmer in 

på denna beskrivning.
42

 Sjöbeck påpekar vidare att en enklare variant är att placera buskarna 

grensle över trädstammar som redan vilar på enris i botten. 

 

                                                 
41 För detta stycke, se: Sjöbeck 1925, sid. 90-91 
42 DAL 11805 

 

Fig. 5: Risgärdsgård med 3-4 meter långa oavkvistade grenar av en, 

horisontalt placerade. Stavarna står med 0,6-1 meters avstånd. Anderstorp, 

Riseberga socken, Norra Åsbo härad. Foto: Mårten Sjöbeck 1925 (25_413) 

 

Fig. 6: Rekonstruerat risgärde med stenbotten och störar med 

slånbuskar som gärdsle. Hörjelgården, Vanstads socken, Färs härad. 

Foto: författaren 2010 
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4.2.2. Hållbarhet och ålder 

Om risgärdenas hållbarhet och ålder nämner varken Sjöbeck eller Hobroh något. I en 

uppteckning beskrivs att risgärdena kunde vara effektiva om de sköttes rätt.
43

 Detta borde 

rimligtvis stämma med tanke på gärdsgårdens täta konstruktion med mycket löst ris. Löst ris 

förmultnar också efter en tid, givetvis beroende på vilka träslag man använder, men gärdet 

borde ganska lätt kunna ”fyllas på”. 

4.2.3. Användning och utbredning 

 
Karta 2. Utbredning av risgärden i Skåne, baserat på mina undersökningar av etnologiska frågelistsvar. I fallet 

med risgärden anger inte Sjöbeck vilka socknar han observerat hägnaden, varför endast socknar från de 

etnologiska frågelistvaren anges i kartan. 

 

Risgärdet skiljer ut sig från övriga trähägnadstyper genom att det kan var utformat på en 

mängd olika vis. Kajsa Vargs devis ”man tager vad man haver” ställs på sin spets i dessa 

sammanhang. Campbell betecknar risgärdet som en form av röjningsgärde, alltså en hägnad 

som uppkommit mera till följd av röjningsbehovet än av hägnadsbehovet.
44

 Detta till skillnad 

mot exempelvis skedgärdet och flätgärdet vilket han menar ha medfört att inhämtandet av 

gärdslematerial blivit till en egen post i hushållet.  

 

Det jag vill komma till och som många författare resonerar kring är att risgärdet är en 

hägnadstyp som är knuten till platser där röjningsbehovet är stort, vilket kan knyta risgärdet 

till svedjor och nyodlingar. Campbell argumenterar också för att hägnaden förekom på 

trädbevuxna ängsmarker där behovet av röjning av björk, al och törne förekom. Detta materal 

                                                 
43

 DAL 2341. 
44 För detta stycke, se: Campbell, sid. 21, 96, 102, 161-167, Myrdal 1979, sid. 100, Hobroh, sid. 195. 
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fick på så vis fick utgöra gärdsle, genomträdda av enestörar. Två frågelistsvar anger dessutom 

att risgärdet förekom i lyckor och svedjeland.
45

 

 

Med tanke på risgärdets utformning med kraftig, snårig bas är en gissning att den fredade 

bättre mot mindre än större djur. Detta styrks också av ett svar från Hammarlunda socken som 

beskriver att hägnaden var lämplig till gäss, änder, höns och smågrisar.
46

 Ett svar från Västra 

Torup anger att den var lämplig till får.
47

 Två svar anger att ett risgärde även kunde ligga i en 

rågång, det vill säga i en gräns mellan två byar.
48

 

 

Till skillnad från fallet med skedgärden och flätgärden så avstår Sjöbeck från att nämna de 

socknar där han observerar risgärden , vilket gör att jag endast har med belägg från 

frågelistsvaren i karta nummer 2. Sjöbeck skriver mer generellt att gärdsgårdsformen går 

genom hela Nordskåne, västerut till Söderåsen, vilket stämmer ganska bra med mina belägg, 

undantaget att jag saknar belägg för risgärdet allra längst i nordöst.
49

Totalt har jag belägg för 

risgärdet från 12 frågelistor från V Göinge,  N Åsbo, Onsjö och Frosta härader, samt från 

följande 11 socknar: Hallaröd, Bosjökloster, Äspinge, Ö Broby, Hammarlunda, Stoby, 

Billinge, Västra Torup, Färingtofta, Vankiva och Röke.  

 

Campbell argumenterar för i sin avhandling att risgärde förekommer såväl i Skånes skogs- 

och mellanbygder.
50

 Sjöbeck beskriver att risgärdet tidigare varit den enda förekommande 

hägnaden i samband med nyodlingar på Göingeåsen i Norra Mellby socken.
51

 Dessutom  

diskuterar Sjöbeck, utan att gå in på enskilda socknar, att hägnaden ska ha varit mycket vanlig 

i hela norra Skåne förutom väster om Söderåsen. Risgärden gick fortfarande att påträffa på en 

del platser under Sjöbecks exkursioner och nyuppfördes som Sjöbeck skriver: ”...av de fattiga 

till och med ännu idag inom avsides belägna socknar...”.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
45 M 5123, DAL 2341. 
46 DAL 1321. 
47 DAL 11816. 
48 M8562, DAL 1374. 
49

 Sjöbeck 1925, sid. 90-91. 
50 Campbell, sid. 95 & 161. 
51 För detta stycke, se: Sjöbeck 1925, sid. 90-91. 
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4.3. Flätgärdsgård 

Flätgärdsgården är nog den av de tre vanligaste skånska trähägnadstyper som är mest känd i 

våra dagar. Det finns arkeologiska belägg för att denna typ av hägnad förekom i Skåne redan 

under järnåldern.
52

 Dessutom ska den ha varit den vanligaste hägnaden i Europa från tidig 

medeltid fram till skiftena under 1700- och 1800-talen.
53

 

 

4.3.1. Konstruktion och material 

Sjöbeck gör tre indelningar av flätgärden. Flätgärden av enris, i förenklat och icke förenklat 

utförande, samt flätgärden av lövträdsgrenar.
54

 Det icke förenklade flätgärdet har några 

särskilda kännetecken. Kortfattat kan man säga att hägnaden är helt tillverkad i en, både 

störarna och flätmaterialet, gärdslet. Gärdslet består av kvistade, långa stammar av en. De 

översta stammarna är extra långa och vridna runt varandra som ett rep. Denna modell som går 

att se i figur 7 och 8 från Norra Mellby socken beskriver Sjöbeck så här:  

 

Stavar av en, Juniperus, alla jämnt och likformigt avskurna i brösthöjd, nedslagna i 

jorden 30-40 centimeter djupt med ett inbördes avstånd av överallt i det närmaste 50 

centimeter. Flätning tät och fast ut och in mellan stavarna av avkvistade, långsmala 

stammar och grenar av en, c:a tre meter långa med en diameter i tjockändan av 2-3 

centimeter. De  översta i flätningen ingående enespöna äro längre och grövre, ända till 

fyra meter långa med en diameter i tjockändan av ända till 4 centimeter samt snodda 

samman inbördes och kring stavarna som rep. Hela flätningens höjd 120 centimeter. 

Stödstavar av en fastgjorda i allmänhet vid var fjärde eller femte stav. 

 

 

                                                 
52 Welinder m.fl. 2004, sid. 257, 293. 
53 Myrdal 1979, sid. 99. 
54 För detta stycke, se: Sjöbeck 1925, sid. 81-86, Erixon, sid. 11, Linné, sid. 83. 

 

Fig. 7: Flätgärdsgård i så kallat " icke förenklat utförande". 

Sandåkra, Norra Mellby socken, Västra Göinge härad. Foto: Mårten 

Sjöbeck 1924 (24_288) 
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Ett förenklat flätgärde enligt Sjöbecks definition går att se på figur 9. Detta består av störar av 

en, upptill två meter höga med 26-35 cm inbördes avstånd. Anledningen till att det kallas 

förenklat är för att gärdslet är av okvistat enris, 2-3 m långt samt att gärdet saknar de översta 

vridna grenarna som annars syftar till att hålla gärdslematerialet på plats. På grund av ålder 

har gärdet på bilden blivit sammanpressat och mäter vid fototillfället bara en meter i höjd. 

 

Erixons beskrivning över flätgärdsgård från Blekinge är inte lika detaljerad, men stämmer i 

grova drag överens med Sjöbecks. Dessa beskrivningar har dessutom många likheter med den 

typ av flätgärdsgård som Linné beskriver, frånsett att gärdslet i Sjöbecks och Erixons 

beskrivningar är placerat i 30 graders vinkel, medan Linné beskriver att gärdslet placeras 

horisontellt.  

 

 

 

Fig. 9: Flätgärdsgård i förenklat utförande med okvistat enris. 

Råröd, Riseberga socken, Norra Åsbo härad. Foto: Mårten Sjöbeck 

1924 (24_229) 

 

Fig. 8: Flätgärdsgård  av enris. Samma konstruktion som fig. 7 men 

betydligt grövre och glesare satt flätmaterial. Sandåkra, Norra 

Mellby socken, Västra Göinge. Foto: Mårten Sjöbeck 1924 (24_284) 
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Flätgärde av lövträdsgrenar finner Sjöbeck på två platser under sina inventeringar. De är 

byggda av blandat material, framförallt av björk men även med inslag av en. Av en sagesman 

får han reda på att de tidigare varit mycket vanliga i Kågeröds socken i anslutning till 

Söderåsens sluttningar. När det fanns så föredrog man ek till stavar och vide som flätmaterial.  

 

I frågelistmaterialet beskrivs från Hjärnarps socken att en men även hassel användes till att 

bygga flätgärden.
55

 Från Orup i Bosjöklosters socken beskrivs att lind användes som 

flätmaterial och att det också var mer hållbart än al. Från Nävlinge och Näsums socknar anges 

att en var det material man byggde flätgärden i. Från Näsum nämns dessutom att grövre ris 

användes i överkanten på gärdsgården för att stärka och hålla samman, det vill säga samma 

”låsningskonstruktion” som Sjöbeck beskriver från Norra Mellby socken. 

4.3.2. Hållbarhet och ålder 

Sjöbeck hävdar att ett flätgärde kunde uppnå en ålder av 30-40 år, men att det normalt höll en 

betydligt kortare tid. Man får förmoda att flätgärdena höll längre om mer rötbeständiga träslag 

som till exempel en prioriterades till stör och gärdsle. Erfarenheter gjorda vid den av 

Naturskyddsföreningen ägda Hörjelgården, säger att röta motverkas om störarna först svedjas 

innan man slår ner dem i marken.
56

 

                                                 
55 För detta stycke, se: M8557, M1907, M8562, DAL 6478. 
56 Bergendorff, sid. 96. 

 

Fig. 10: Flätgärdsgård av både enris och olika lövträdsgrenar. 

Nävlinge, Nävlinge socken, Västra Göinge härad. Foto: Mårten 

Sjöbeck 1924 (24_334) 



22 

 

4.3.3. Användning och utbredning 

 
Karta 3. Utbredning av flätgärden i Skåne, baserat på mina undersökningar av etnologiska frågelistsvar samt 

Sjöbecks undersökningar i fält under tidigt 1920-tal. 

 

I jämförelse med skedgärdet och risgärdet är flätgärdsgården på grund av sin konstruktion en 

mycket arbetskrävande hägnad att uppföra och kräver en rik tillgång på rismaterial. Något 

som Hobroh sätter i samband med flätgärdsgårdens geografiska spridning i södra Götaland är 

just tillgången på rismaterial från ängar och utmarker. Hans slutsats är att i de skogsbygder 

man finner hankgärden finner man inte flätgärden och tvärtom.
57

 

 

Belägg för flätgärden i frågelistmaterialet finns i följande socknar: Hjärnarp, Bosjökloster, 

Fulltofta, Nävlinge, Ö Broby och Näsum. Sjöbeck finner flätgärden i N Mellbys, Nävlinges, 

Ignabergas, Brönnestads, Risebergas, Röstångas samt Konga socken. Dessutom har Sjöbeck 

belägg för att flätgärdet ska ha varit vanligt även i Långaröds, Svensköps, Torups, Vedbys 

och Kågeröds socken. 

 

Totalt finns alltså belägg för flätgärdet i åtta härader, nämligen Villands, Ö Göinges, V 

Göinge, N Åsbo, Onsjö Luggude, Frosta och Färs härader, vilket illustreras i karta 3. 

                                                 
57 Hobroh, sid. 119. 
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4.4 Hankgärdsgård 

Hankgärdsgården kan utan överdrift sägas ha varit den i särklass vanligaste trägärdesgården i 

Sverige. Modellen går även under namn som långgärdesgård, kortgärdesgård 

kronobergsgärdsgård, uppsvenskgärdesgård och snedgärdesgård. Viktigt att påpeka är att i 

begreppen långgärdsgård och kortgärdsgård ligger en viktig skillnad. Rent 

konstruktionsmässigt är dessa i princip identiska, bortsett från gärdslets lutning som i 

kortgärdsgården är större, det vill säga har en brantare vinkel. Utryck som 

”femparagärdsgård” och ”treparagärdsgård” kommer just utav hur många störpar gärdslet 

passerar genom och därmed ger en antydan om gärdslets lutning. 
58

  

 

Materialet i en hankgärdsgård består normalt av en eller späd gran till störar, barkad eller 

kluven gran till gärdsle, samt en- eller grankvistar till vidjor.
59

 

 

Jag ska här inte fördjupa mig i hankgärdsgårdens konstruktion då detta finns väl 

dokumenterat och beskrivet i flertalet litterära källor i källhänvisningen.
60

 Desto intressantare 

i sammanhanget är gärdesgårdsformens spridning i Skåne. Totalt har jag stött på åtta 

etnologiska frågelistsvar som behandlar hankgärdesgården. Fyra av dem är från Östra Göinge, 

ett från Västra Göinge, ett från Norra Åsbo, samt ett från Onsjö härad. Ett svar kommer från 

Luggude härad, men ur svaret går att utläsa att beskrivningen härstammar från sagesmannens 

uppväxt i Småland.
61

 Utbredningen begränsar sig alltså till norra delarna av Skåne och 

överlappar därmed utbredningen av både skedgärdsgård och risgärdsgård. Anmärkningsvärt 

nog så visar detta på att hankgärdsgården haft en mer sydlig utbredning än vad Hobroh kom 

fram till i sin avhandling där han skriver: ”Inom Skåne går gränsen inifrån Markaryd i 

Småland och viker sedan snart av i en båge österut över Röke, N Åkarp, Broby till Immelns 

södra ände och därpå in i Blekinge i Jämshög. [...] Hankgärdsgårdens förekomst inom 

provinsen inskränker sig också till ett område, som endast delvis sammanfaller med granens 

förekomst i grupper och småbestånd, alltså dess sydligaste zon.”
62

 De mest utförliga svaren 

finner jag också i frågelistsvar från Östra Göinge, vilket torde tyda på att hankgärdsgården 

funnits, men ej hört till de vanligaste metoderna att uppföra en trägärdsgård längre söder- och 

västerut än den linje Hobroh drar genom landskapet. Noterbart är ändå att hankgärdsgården på 

intet vis varit en obekant gärdsgårdsform för Skåne, även om den enbart varit vanlig i de allra 

nordligaste socknarna. 

 

 

                                                 
58

 Myrdal 1979, sid. 98, Hagander, sid. 27. 
59

 Gustafsson sid. 31-32. 
60

 För djupare studier i hankgärdsgårdens konstruktion och utbredning finns en hel del intressant litteratur att 
välja bland. Det mest omfattande verket inom ämnet är Örjan Kardells doktorsavhandling från 2004. Hobroh 
1943 är omfattande och detaljrik men finns dessvärre inte i tryckt form. För mer ingående arbetsbeskrivningar 
är Hagander 1995 utmärkt. I övrigt ger Myrdal 1979 samt Gustavsson 2002 god överblick över 
hankgärdsgårdens konstruktion. 
61

 M5123. 
62

 Hobroh, sid. 42 & 46. 
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4.5 Oppståndsgärdsgård 

Sigurd Erixon beskriver kortfattat en gärdsgårdstyp i ord och bild som han iakttar strax 

nordöst om Karlshamn, Hällaryds socken, vilken ortbefolkningen kallar oppståndsgärde.
63

 

Hobroh beskriver en liknande konstruktion som han väljer att benämna vertikal flätgärdsgård. 

Erixons och Hobrohs beskrivning av hägnaden skiljer sig inte nämnvärt. Gärdsgårdstypen 

består enligt dem av enkla, grova störar med på dessa 2-3 horisontellt placerade slanor. 

Mellan slanorna flätas sedan ris av företrädesvis en, men även hassel, vide eller al. Den stora 

skillnaden jämfört med flätgärdsgården består alltså i att det flätade riset placeras i vertikal 

riktning.  

 

Oppståndsgärden är en gärdsgårdsform som varken beskrivs av Sjöbeck 1925 eller Campbell 

1928. Att den ändå är intressant att vidare gå in på för Skånes del beror på att den omnämns i 

två frågelistsvar. I dessa finns omnämnt att den ska ha förekommit i Stoby, Åkarp, Verum, 

och Röke socknar. Uppgiftslämnare från Hörja, Nävlinge, Ö Broby kände dock bara till den 

som konstruktion.
64

 Tre uppteckningar finns om att gärdsgårdstypen ska ha förekommit vid 

trädgårdar. Inget svar påstår något annat vilket dessutom är en uppfattning som det finns stöd 

för både i Hobroh och i Erixon.
65

  

 

Angående hägnadens utbredning skriver Hobroh att ”den vertikala flätgärdsgården är känd i 

ganska spridda belägg på svenskt område, dock synas dessa tyda på en övervägande sydlig 

och östlig förekomst i landet”.
66

 Vidare skriver han att gärdsgårdstypen förefaller vara knuten 

till barrskogsområden även om lövträdsvirke är känt som flätmaterial. Senare nämner han att 

hägnaden hör till områden med ”slättbygd eller skog av sämre kvalité”. Det finns alltså belägg 

för att gärdsgården funnits i norra Skåne, huruvida den funnits längre söderut i risbygden går 

inte att slå fast. Med tanke på att den uppförts i samma material som flätgärdsgården så borde 

den rimligtvis även ha haft en mer sydlig utbredning än vad som är möjligt att belägga.  

 

 
Fig. 11:  Hägnad med vertikalt placerade enestörar framför Fredensborgs slott, Nordsjälland, Danmark. Bilden 

överrensstämmer med Hobrohs och Erixons beskrivningar av oppståndsgärdsgårdens konstruktion. Ur J.J. 

Bruun, Novous Atlas Daniae 1ste Tome af Siaelland, Köpenhamn 1761, publicerat i Kardell 2003, sid. 240. 

                                                 
63

 För detta stycke, se: Erixon, sid. 15-16, Hobroh, sid. 145. 
64

 M8562, DAL2341. 
65

 Erixon, sid. 15, Hobroh, sid. 146. 
66

 För detta stycke se Hobroh, sid. 145 & 147. 
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4.6 Stånggärdsgård 

Stånggärden kan vara utformade på lite olika vis. En konstruktion känner vi väl till än idag 

och liknar mycket ett trädgårdsstaket. Hobroh beskriver den som ”...lodräta störpar och 

horisontella stänger vilande på vidjor /hankar/ på störarna...”.
67

 Enligt honom uppfördes 

hägnaden som en tillfällig hägnad och gjordes företrädesvis av björk eller annat lövträdsvirke 

även i resten av landet. Denna variant beskrivs frågelistan ULMA 15 men även en annan 

variant som även den kallas för stånggärde.
68

 Denna andra variant består av två saxställda 

störar, sammanbundna av vidja, varpå en stång vilar, vilken illusteras i figur 12.  

 

 
Fig. 12: Stånggärdsgård placerad över en stengärdsgård, Jonstorps socken.  Foto: N Gerward 1936, M4933 

 

I Skåne finns fem belägg i frågelistsvaren för stånggärden. Från Billinge socken hävdas att 

gärdsgårdstypen är ”mycket bra och har förekommit” medan det från Ö Broby socken står att 

hägnaden används vid tillfälliga inhägnader.
69

 Från Hörja och Nävlinge socken beskrivs 

korsställda störar med slana, placerade över stengärde vilket måste åsyfta den senare varianten 

stånggärde. I sentida litteratur beskrivs stånggärdet som en hägnad som enbart användes till 

fägator och liknande platser där djuren bara passerade.
70

 Eftersom hägnaden var glest 

uppbyggd hade den inte samma förmåga att hålla djur som till exempel de tätare hank- eller 

skedgärdsgårdarna. 

 

 

 

                                                 
67

 Hobroh, sid. 100 -101. 
68

 Hagander, sid. 183-184. 
69

 DAL 1536, DAL 2341. 
70

 Myrdal 1979, sid. 99. 
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5. Diskussion 

Med hjälp av de presenterade resultaten i kapitel 4 har den geografiska utbredningen av de en 

gång mycket vanliga trähägnaderna i Skåne lyfts fram i kartor, vilket baserats på 

uppteckningar från frågelistsvar från i huvudsak första halvan av 1900-talet, samt 

observationer av Mårten Sjöbeck under 1920-talet. Utbredningen av de skånska 

gärdesgårdstyperna från första halvan av 1700-talet har tidigare illustrerats i en karta i Åke 

Campbells doktorsavhandling från 1928 som presenteras i bilaga 2. Den stora skillnaden 

mellan min undersökning och Campbells är att vi använder olika källmaterial som dessutom 

härstammar från olika tidsperioder. Campbell låter risgärden och flätgärden gå under samma 

symbolik, vilka jag separerar i min undersökning. Dessutom har jag medvetet valt att avstå 

från att interpolera fram resultat i kartorna för att ge en så rättvisande bild av källmaterialet 

som möjligt. 

 

Trots de stora skillnaderna i Campbells och mina kartor går det att se flera strukturella 

likheter. Skedgärdena är tydligt lokaliserade i skogsbygden i norr, medan ris- och flätgärden 

huvudsakligen återfinns i mellanbygderna. Möjligtvis kan detta bero på att fördelningen 

mellan löv- och barrvirke varit tämligen likartat i skog- och risbygd mellan tidsperioderna 

även om tillgången varierat. 

 

Förutom att ha studerat trähägnadernas utbredning har jag även fördjupat mig i hägnadernas 

konstruktion genom att undersöka hur hägnaderna har konstruerats i olika regioner i Skåne, 

baserat på frågelistsvar som källmaterial, vilket inte Sjöbeck inte hade tillgång till när han gav 

sig på uppgiften 1925. Däremot hade han förmånen att studera gärdsgårdarna ute i landskapet 

vilket jag med några få rekonstruerade undantag inte haft. Någon djupare konstruktionsanalys 

av skånska trähägnader har inte publicerats sedan Sjöbeck. 

 

Totalt har jag analyserat sex olika hägnadstyper. Tre av dessa har det gjorts en djupare analys 

på eftersom det funnits flest belägg till att dessa skulle ha hört till mest förekommande 

hägnaderna i Skåne. I skogsrika norra Skåne har skedgärdet dominerat tillsammans med en 

för Skåne i övrigt obekant hägnadstyp, hankgärdsgården. En teori är att hankgärdsgården 

betraktats som den ”vanligaste” trähägnaden i de övre skogsbygderna (Broby, Osby, 

Glimåkra) där granen har stor spridning, medan den längre söderut, (Stoby, etc.) funnits och 

använts men inte varit den hägnad som man i normalfallet satte upp. Här borde istället 

skedgärdsgården hört till den mest brukade hägnaden, troligtvis med tanke på att 

skedgärdsgården lämpade sig bättre än hankgärdsgården att uppföras i lövträdsvirke. Det är 

också från dessa socknar jag finner de mest utförliga beskrivningarna av skedgärdsgården, 

vilket med största sannolikhet borde tyda på att man här haft stor erfarenhet av uppsättning av 

denna hägnad och att den därför haft stor spridning i landskapet. 
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6. Slutord 

Så här i slutet av uppsatsen skulle jag vilja nämna några ord om en undersökning som varit till 

stor hjälp i vägledningen bland svenska hägnader, nämligen Gunnar Hobrohs opublicerade 

licentiatavhandling från 1943, Några gärdesgårdsformer i Sverige. Studier rörande 

konstruktion, förekomst i nuvarande och äldre tid, funktion samt försök till en 

allmäneuropeisk översikt. Avhandlingen är omfattande och detaljrik men är ändå lättläst och 

strukturerad på ett sätt som gör det lätt för läsaren att orientera sig. Kombinationen av både 

litterära källor och frågelistsvar gör den till det än idag mest omfattande verket i ämnet. Idag 

förvaras avhandlingen i original på Nordiska Museet och går att få tag på i kopierad form 

genom Nordiska Museets arkiv. Min åsikt är att det borde finnas ett stort intresse från många 

håll att få denna renskriven och tryckt, inte minst i tider när det finns ett växande intresse för 

lokala traditioner vilket dessutom uppmanas från institutioner som EU genom riktade stöd, 

samtidigt som lokala hantverkstraditioner många gånger fallit i glömska sedan generationer 

tillbaka. Som ciceron i de lokala, svenska gärdsgårdstraditionerna hade denna fungerat 

förträffligt. 
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7. Sammanfattning 

De skånska trähägnaderna har präglats av Skånes speciella naturförutsättningar med stort 

inslag av lövskog och med en bebyggelsetradition som har mer gemensamt med kontinenten 

än övriga Sverige. För att hitta någon som haft målsättningen att mer än att kortfattat beskriva 

de skånska trähägnadernas konstruktion måste vi gå tillbaka till publikationer från 1920-talet. 

Ingen har tidigare i ett publicerat arbete analyserat etnologiska frågelistsvar för att se vilken 

kunskap de ger om de trähägnader som funnits i Skåne.  

Eftersom Länsstyrelsen i Skåne sedan 2010 gett markägare möjlighet att söka det EU-

finansierade stödet för restaurering av trägärdsgårdar i odlingslandskapet har det ytterligare 

blivit aktuellt att belysa kunskapen om de skånska trähägnadernas konstruktion och 

utbredning. En förutsättning för att få stödet utbetalt är nämligen att trähägnaden uppförs i ett 

för bygden traditionellt sätt.  

Mitt syfte med detta arbete är att det ska lyfta fram och tydliggöra den kunskap som finns om 

skånska trähägnader, samt tillföra ytterligare en dimension i form av de etnologiska 

frågelistsvaren. 

De trähägnader som under uppsatsens gång trätt fram som en gång de mest förekommande i 

Skåne är: skedgärde, risgärde och flätgärde. Dessutom har även oppståndsgärdsgård, 

stånggärdsgård och hankgärdsgård förekommit i Skåne.  

 Skedgärdet består av gärdsle och stör. Stör är de stavar som slås i marken och är själva 

grundkonstruktionen i hägnaden, medan gärdslet är det material som läggs emellan och 

hindrar djuren att ta sig igenom. Störarna har i regel tillverkats av en eller ek. Gärdslet har 

förekommit i en mängd olika träslag, både lövträd och barrträd, kluvet och okluvet. 

Gärdslet har hållits uppe med hjälp av spänningen mellan störarna. Några band eller vidjor 

har alltså inte behövts. Skedgärdet är en mycket virkeskrävande konstruktion, varför den 

varit mycket vanlig i norra Skånes skogsbygder såsom Västra- och Östra Göinge härader. 

 Ett risgärde består av dels ett bottenfundament som kan utgöras av en rad stenar eller 

långa stockar. På detta placerade man sedan ris av en, med rotändan eller grenarna 

pekande uppåt för att hindra djuren att bryta igenom hägnaden. En förutsättning för att 

kunna uppföra ett risgärde är att man har gott om enris. Därför har hägnaden varit 

lokaliserad till de bygder där det funnits betesmarker med mycket en, så kallade 

enefälader. Belägg för risgärdet går att hitta både i Skånes skogs- och mellanbygder.  

 Flätgärde är en hägnad som liksom skedgärdet både består av störar och gärdsle. Störarna 

har även här ofta bestått av en eller ek, vilka varit det mest hållbara trädslaget mot röta. 

Kring störarna har man sedan flätat grenar av framförallt en men även av lövträdsgrenar. 

Liksom risgärdet kräver denna hägnadskonstruktion rik tillgång på en och framförallt 

späda grenar. Belägg för flätgärdet hittar man också framförallt i Skånes mellanbygder 

såsom Bjäre, Frosta och Villands härader. 

Genom att ha undersökt svaren i det etnologiska frågelistmaterialet har jag kunnat fördjupa 

och bredda kunskapen om de olika hägnadernas konstruktion och genom att konstruera kartor 

kunnat påvisa deras historiskt geografiska utbredning. 
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8. Källförteckning  

  

 Otryckta källor 

Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund 

Svar på frågelistorna ULMA ”nr 15 Hägnader” utgiven 1928, samt DAL 1 ”I skog och mark”, 

utgiven 1970. 

Folklivsarkivet, Lund 

Svar på frågelistorna ”Frågelistor för Atlas över svensk folkkultur II:41” förkortat ”Etn II:41” 

från 1940, samt ”NM 144” från 1948. Dessutom har svar på frågelistor som inte har någon 

angiven frågelista studerats pågrund av att de innehållt ord som ”hägnader” eller 

”gärdesgårdar” och gett sökträffar. 

 

Digitala källor 
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html Publicerad 2010-01-29, läst 2010-05-27 
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htm Publicerad 2010-01-14, läst 2010-05-27 
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Tillgängligt på: 
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på: http://www.tremil.se/pls/hborg/rigby.welcome  I databasen finns ett stort 

antal fotografier av Mårten Sjöbeck. För varje fotografi jag använder i uppsatsen 

anger jag ett löpnummer med vilket man kan identifiera fotografiet i databasen. 

Kartor 

Socken- och häradskarta över Skåne, med välvilligt medgivande för publicering av Yvonne 

Lundström på Villands härads hembygdsförening. 

 

Digital underlagskarta med sockengränser.  

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/ersattningforutvaldmiljo/ateruppbyggaentragardsgardiodlingslandskapet.4.7c909d4211d6c23487380005284.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/ersattningforutvaldmiljo/ateruppbyggaentragardsgardiodlingslandskapet.4.7c909d4211d6c23487380005284.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/ersattningforutvaldmiljo/ateruppbyggaentragardsgardiodlingslandskapet.4.7c909d4211d6c23487380005284.html
http://www.lst.se/skane/amnen/Landsbygd_och_lantbruk/Stod_till_landsbygden/Jordbruksstod/Stodvisinfo/indexnaturochkultur/landskapselement/gardsgardtra.htm
http://www.lst.se/skane/amnen/Landsbygd_och_lantbruk/Stod_till_landsbygden/Jordbruksstod/Stodvisinfo/indexnaturochkultur/landskapselement/gardsgardtra.htm
http://www.lst.se/skane/amnen/Landsbygd_och_lantbruk/Stod_till_landsbygden/Jordbruksstod/Stodvisinfo/indexnaturochkultur/landskapselement/gardsgardtra.htm
http://www.lst.se/skane/amnen/Landsbygd_och_lantbruk/Stod_till_landsbygden/Jordbruksstod/Stodvisinfo/Utvald_miljo/Kulturmiljoer.htm
http://www.lst.se/skane/amnen/Landsbygd_och_lantbruk/Stod_till_landsbygden/Jordbruksstod/Stodvisinfo/Utvald_miljo/Kulturmiljoer.htm
http://www.tremil.se/pls/hborg/rigby.welcome
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9. Bilagor 

Bilaga 1  

Tabell över de etnologiska frågelistsvar som hänvisas till i uppsatsen. 

 
Accessionsnr Frågelista Upptecknare Sagesman Härad Socken Uppteck- 

ningsår

Hägnadstyp

LUF M5123 ULMA 15 Emil Jönsson densamme Luggude och 

Sunnerbo

Väsby och 

Hamneda

1937 skedg, hankg, risg, 

stångg

LUF M12062 NM 144 Aug. L 

Nordgren

densamme Onsjö Hallaröd 1951 hankg, risg, slånb

LUF M5905  - Gunnar Hobroh Johan Ekvall Ö Göinge Osby 1939 hankg sk. "vegejär"

LUF M4932  - N Gerward Jöns 

Tomasson

Ö Göinge Osby 1936 hankg, stångg, foto på 

risg, skedg 

LUF M7032 Etn II:41 Aug. L 

Nordgren

densamme Frosta Hallaröd 1940 risg

LUF M8557 Etn II:41 Gunnar Hobroh Johannes 

Olsson

Bjäre Förslöv 1942 flätg

LUF M1907  - Albert Nilsson Magn. Nilsson Frosta Bosjö- 

kloster

1928 flätg, risg

LUF M2539  - Albin Nilsson Anders 

Lundgren

Frosta Fulltofta 1929 flätg

LUF M5672  - Lage Nilsson Telander 

Nilsson

V Göinge Röke 1938 skedg

LUF M6574 Etn II:41 Annete 

Sonnesson

 - Frosta Äspinge 1940 skedg, risg

LUF M8562 Etn II:41 Gunnar Hobroh 8 pers V Göinge 7 socknar 1942 skedg, flätg, risg, 

stångg, oppstg

DAL 2341 ULMA 15 N.J. Hagander  - Ö Göinge Ö Broby 1934 stångg, hankg, skedg, 

flätg, risg, uppstg

DAL 1321 ULMA 15 Aug. B Lantz  - Frosta Hammar-

lunda

1932 risg

DAL 1374 ULMA 15 Herman Nilsson  - V Göinge Stoby 1932 skedg, hankg, risg

DAL 1536 ULMA 15 Helga Persson Olof Larsson Onsjö Billinge 1932 risg, stångg

DAL 6478 ULMA 15 Fr. O Eskilson  - Villands Näsum 1956 flätg

DAL 12351 DAL 1 Sigurd 

Svensson

Karl Lindberg V Göinge Farstorp 1972 skedg

DAL 13047 DAL 1 Nils Johansson  - Ö Göinge Glimåkra 1973 hankg

DAL 11816 DAL 1 Gösta Sjöstedt Nils Månsson V Göinge V Torup 1970 skedg, risg

DAL 11805 DAL 1 Gösta Sjöstedt Albert 

Kjellander

N Åsbo Färing-tofta 1970 hankg, risg

 

 
LUF = Lunds universitets folklivsarkiv  DAL = Dialekt och ortnamnsarkivet, Lund  

 

Med socken menas den socken som frågelistsvaret är registrerad till. Till LUF M8557 är Förslöv registrerad 

socken i tabellen, men hägnadstypen har observerats i Hjärnarps socken, vilket också är den socken som anges i 

texten och i utbredningskartorna. 



33 

 

Bilaga 2 – Kartor 

 

Karta 4. Socken och häradskarta över Skåne. 
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Karta 5. Utbredningskarta över hägnadstyperna jorddiken, skedgärden, risgärden (både risgärden och 

flätgärden) samt stengärden i Skåne. Ur Campbell 1928, sid. 275. 
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